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Voorwoord 
Hallo lieve lezer, 

Een groot deel van jullie zal denken, zozo, eindelijk weer 

eens het ledenblad op de deurmat. En een ander deel van 

jullie zal denken, wat is dit nou weer? Speciaal voor die 

twee groep even een kleine uitleg over wat je nou precies 

vasthebt. 

Natuurlijk heeft NOVA een ledenblad. Dit ledenblad heet 

officieel de Word Pervert. Waarom eigenlijk die naam? 

Vroeger, heel vroeger, heel, heel, heel vroeger, zo’n vier 

SooSen geleden (kelder, achter de TH, voor de TH, en nu 

onder de TH) was de meest populaire tekstverwerker Word 

Perfect (voorganger van Microsoft Word). Nu was Walter 

Kuiper (onze oprichter van de vereniging) in heel veel 

dingen heel goed, maar in namen verzinnen niet echt. Dus 

toen uiteindelijk er een ledenblad was, was de naam Word 

Perfect naar Word Pervert (ons vunzige ledenblad) heel 

snel gemaakt. Niemand kon iets beters verzinnen, dus is de 

naam eigenlijk, tot op de dag van vandaag nog steeds de 

officiële naam van ons ledenblad.  

Inmiddels zijn er een aantal luie leden in de vereniging, 

waaronder ik dus, die Word Pervert maar een lange 

ingewikkelde naam vinden. Dus heb ik de artistieke vrijheid 

genomen om hem deze keer maar de WééPéé te noemen. 

Dit is namelijk hoe je WP uitspreekt, dusja pure luiheid. 

Maar onthoud wel, het is dus eigenlijk de Word Pervert. En 

nou weet jij ook waarom! 

Maar genoeg gelul weer voor nu. Ga lekker door dit blad 

heen bladeren. Vul de prijsvraag in, en wellicht ga jij naar 

huis met de eeuwige roem en een portie bitterballen! En 

als je er niet genoeg van kunt krijgen staan er een heleboel 

oude WP’s op de NOVA site. https://sv-

nova.nl/nova/ledenblad/ 

 

Tot SooS & Op een mooie WISPO! 

 

De WPcommissie 

Van Loenen 

 

De WééPéé 

“ In ons ledenblad staan eigenlijk 

allerlei stukjes over aankomende 

evenementen, verslagen van oude 

evenementen, info over de SooS en een 

heleboel totale onzin. Ooit heb ik in een 

oude WP gelezen wat nou precies een 

WP inhield of heb het ooit van een 

ouwelul gehoord en, dat vind ik 

eigenlijk de mooiste omschrijving die ik 

bij de WP vindt passen. Hij ging 

ongeveer zo: NOVA is het mooist wat je 

op school kunt vinden. Altijd gezellig, 

gekke, rare feestjes en mensen waar je 

slap tegen kunt ouwehoeren als alle 

twee dronken aan de bar zit. Natuurlijk 

kun je niet altijd dronken aan de bar 

zitten, er is ook een moment waar je 

thuis bent, waar geen NOVA is. Op 

zulke momenten kun je de WP pakken, 

en met een biertje in je andere hand de 

sfeer van NOVA bij jou thuis brengen. 

Het ledenblad hoort ongeveer vier keer 

per jaar te verschijnen, dus mogen we 

het een kwartaalblad noemen. De 

laatste paar keren is die frequentie iets 

naar beneden gegaan, maar de dikte 

van de WP wel flink omhoog gegaan.” 

 

https://sv-nova.nl/nova/ledenblad/
https://sv-nova.nl/nova/ledenblad/
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Bestuursflits 
 

Waarde leden en donateurs der S.V. NOVA, 

Het is ons een eer en een waar genoegen u aan te mogen aankondigen, onszelf, het 32e bestuur der S.V. 

NOVA - “Er zijn grenzen”. Zoals u mogelijk al in de wandelgangen heeft kunnen horen zijn wij 

geconstitueerd op woensdag 16 oktober 2019. Na zeer laat gestart te zijn, zijn we ondertussen op volle 

toeren aan het draaien. Hierbij hebben wij de nodige borrels en feestjes bijgewoond, denk hierbij aan 

code geel, de tappersgilde en ook contitutieborrels bij Virgiel, de Koornbeurs (waarvoor we misschien 

een week te laat waren), Broach, Punch en Obvious. Waarvan de laatste drie plaats hebben gevonden in 

de oude vertrouwde SooS.  

Hier hebben wij, vanuit NOVA, uiteraard wat mooie relatiegeschenken mogen geven.  Onze geliefde 

badkuip (of zoals verteld een net niet afgemaakte zeilboot) van de badkamer karaoke is een van deze 

geschenken geweest. Maar ook een inbouw waterbak van een WC en meerdere Flügels door de neus 

zijn geschonken. Deze zijn allen met het nodige genot ontvangen, zeker de Flügels bij Virgiel.  

Uiteraard hebben wij ons uiterste best gedaan om een onderzoek te starten naar de ontwikkeling van de 

bestuur kilo’s. Zo hier de resultaten. 

Zoals te zien begint de nodige 

trend zich te ontwikkelen. 

Wanneer we hier een 

Fourier-analyse met een log 

functie op uitoefenen is te 

zien dat we bij elkaar zo’n 

drie kilo zijn afgevallen. 

Mocht je na het lezen van 

deze WP denken; ‘Hey ik wil 

in een commissie’ of ‘Hey ik 

ga een WP artikel schrijven’. 

Mail ons dan gerust op 

bestuur@sv-nova.nl. (Of voor 

een WP stukje naar wp@sv-nova.nl red.) 

Graag zouden wij iedereen die moeite heeft gestoken in deze editie van WP hartelijk willen bedanken. 

Jou als laser wensen we veel lees plezier. 

Het 32e Bestuur der S.V. NOVA,  

“Er zijn grenzen” 

Chris Bootsman  (Preases Christus)  Voorzitter  

Yordi Grootveld  (YORDIIIII)   Secretaris 

Brian de Keijzer  (Koning Keijzer Penning) Penningmeester 

Folkert Kevelam (Folkie Bolkie)    SooSbaas 

Robin Schans  (Springschans)   Hoofd-BHV  
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BBQ-OP treden 2019! 
14 juni was het weer zover! Het grootste mooiste etensfestijn met muziek en cocktails! Jaja ik heb het 

natuurlijk over BBQ-OP. Dit mooie feestje had al zijn voorbereidingen ver voor 14 juni. Na zwaar 

ploeteren en het harde werk stond de bar, het BBQ hok en de overige tenten klaar om er een mooi feest 

van te maken.  

Om 16:00 begon het mooie spektakel dan 

eindelijk. Dit was wel iets anders dan de meesten 

zouden verwachten… Het mooiste feest van het 

jaar begon niet met één van de geweldige bands 

maar met knallend feest onder alle koptelefoons. 

Jaja ik heb het natuurlijk over een silent disco! 

Met wel drie kanalen en twee super vette dj’s, 

was er voor ieder wat wils. Dit was dan ook te 

zien aan alle mensen die op een verschillende 

maat stonden te dansen.  

Het eerste bandje van de avond was een band die vanaf 

de middelbare al bij elkaar is. Ik heb het hier over: Ignited 

met bijzonder jonge natuur talenten. Zij maakten er dan 

ook een spectaculaire opening van! De wel bekende Sexy 

drummer was in deze band dan ook zeker van de partij! 

Om alle bands te laten opbouwen is er gezorgd voor dj Tys 

om het feest tussen de band door te laten gaan!. 

De tweede band was de echte rockband: Ignition (niet te 

verwarren met de band ervoor). Deze band heeft 

jarenlange ervaring in de rockwereld en dit was dan ook 

zeker te zien aan de mensen die uit hun dak gingen.  

 

De derde band Current (eerder onder de naam TNT) komt jullie vast bekend voor. Het is een band die 

NOVA niet vreemd is en die met het fantastische optreden van vorig jaar ook dit jaar weer iedereen 

heeft laten springen. De Sexydrummer kwam ook bij deze band weer naar voren… wat een talent. 

Last Decade was de vierde band van de avond en hield dan ook de feest sfeer er goed in. Bij deze band 

kwam de jongere generatie weer om de hoek kijken om goed in te spelen op de feestgangers.  

De pop/rock band maakte er een goed feest van! 

Nadat het feest buiten op ons mooie grasveld afgelopen was werd het feest binnen in de SooS gooed 

doorgezet. Met een van de grootste band van Delft: Andere Koek! Met dé liedjes die iedereen kent, 

iedereen meezingt en nog weken lang in je hoofd blijven zitten, maakte deze band er een spetterende 

afsluiting van.  

Met veel bier, gezelligheid en een kater kijken we 

met vol verwachting naar het mooie BBQ-Op van 

2020!  

Mis het niet en check onze Insta: sv_nova, voor de 

datum van volgend jaar! Volg ons ook op Facebook 

en Insta voor meer geweldige feesten! 

Xoxo gossip girl 
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Even voorstellen: Chris 
Even Voorstellen – Voorzitter 

Na ondertussen al 3 jaar net niet bestuur te doen bij NOVA is 

het dan toch tijd geworden om dit jaar eindelijk maar een 

extra bestuursjaar er tegen aan te knallen. Mijn naam is 

Chris Bootsman, bijnaam: Praeses Christus of gewoon 

Klusfeut. Nu zullen sommigen zich afvragen extra 

bestuursjaar??? Ja dat klopt in 2016-2017 heb ik de functie 

van Secretaris mogen vervullen bij S.V. Ångström.  

Op 2 April 1998 ben ik in Haarlem geboren en was toen al 

uiterst vervelend en luidruchtig alleen dan zonder alcohol. Ik 

heb tot mijn eerste studiejaar altijd in Nieuw-Vennep 

gewoond wat een veel beter dorp is dan Hillegom.  

In 2015 was het tijd om een studie te gaan kiezen. Dit werd 

Technische Natuurkunde de mensen van deze studie hadden 

namelijk ook geen idee wat ze wilden doen later en vonden Natuurkunde interessant. Daar kon ik me 

wel in vinden. De keuze Delft was ook vrij snel gemaakt omdat ik de sfeer al eerder heb kunnen proeven 

bij mijn broer die toen bestuur deed bij de ETV.  

Tijdens mijn EJW en OWee was ik als veel met NOVA mensen aan het omgaan in de vorm van leren 

tappen en klussen. Ondanks dat ik me nog niet kon inschrijven (iban niet uit mn hoofd weten en 

bankpas kwijt) was ik gelijk een versterking voor de kluscom tijdens de OWee. (vandaar Klusfeut). Aan 

het einde van dat jaar ben ik tevens SooScommisssie gaan doen. Dit ben ik blijven toen tot dit jaar. 

Ångström was ook opgevallen dat ik een vrij actieve student ben en hadden mij op het juiste moment 

weggekaapt voor een bestuursfunctie. Ik ben voor mijn bestuurjaar naar Delft verhuisd (mid februari 

moet ik mijn kamer uit dus wanneer iemand iets hoort over een nieuwe kamer hou ik me aanbevolen). 

Ook in mijn bestuursjaar bleef ik SooScom doen en bleef NOVA bestuur daarna altijd kriebelen. En toen 

kwam dit jaar. Alle practica gehaald maar niet op stage kunnen. Met andere woorden niet veel tijd voor 

mijn studie nodig dit jaar. Met het idee van een goede structuur aanbrengen in mijn eigen leven en 

NOVA zou ik de vakken die ik nodig heb voor stage prima kunnen halen naast een bestuursjaar. Ideeën 

en meningen genoeg om dit te bereiken en toen na veel overleg en overtuigen ook bleek dat ik mensen 

had gevonden die deze ideeën en meningen deelden en wouden helpen uitvoeren kon ik er niet meer 

onder uit. IK GA BESTUUR DOEN. Ik wil dit jaar graag NOVA weer volledig op de kaart zetten en de 

vooroordelen binnen de Haagse om te slaan. Met veel motivatie en moeite is dit al een beetje op gang 

gekomen in het eerste blok. 

Ik kijk er naar uit om met velen van jullie leuke gesprekken te hebben en veel dingen aan te pakken als 

vereniging. 

Tot SooS, 

Chris Bootsman 

Voorzitter der S.V. NOVA 2019-2020  

“er zijn grenzen” 

 

P.S.  Hij is niet lang. Maar wel dun  
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Chips proeverij 
Het wil nog wel eens voorkomen dat ik na een avond drinken zakken chips dief op de SooS. Om dezelfde 

nacht intens gelukkig het bed onder te kruimelen. Nu kies is meestal dezelfde chips uit. Ik mag dan wel 

avontuurlijk genoeg zijn om in de holst van de nacht chips mee te nemen, ik ben niet avontuurlijk 

genoeg om nieuwe smaken uit te testen.  

Dus nu, pompompompom, ga ik voor de verandering wel eens andere smaken eten. En misschien heb ik 

vanaf heden een nieuwe lievelings chips. 

Het kiezen van de chips was nog een avontuur. Zoveel smaken, zoveel keuze. Zeezout en & 

balsamicoazijn, japanese wasabi & gember, indian tandory chicken, Pesto parmesan. Het hoofd dolt 

ervan, en ik weet niet of ik het lef heb deze smaken te proberen.  

Dus uiteindelijk kies ik om Goude ouwe te vergelijken met wat nieuwe hippe smaken.  

Overigens is het vrij gênant om met zoveel zakken chips bij de kassa te staan.  

Ik heb chips gegeten alsof mijn leven ervan af hing, eindigde misselijk op de bank. Heb het avond eten 

over geslagen en eindigde met de volgende conclusie: Eet nooit, maar dan ook nooit oven baked chips. 

Ondanks dat je het gevoel hebt dat je goed bezig bent, want 50% minder vet, is het heel erg vies. De 

mediteraanse is oprecht niet binnen te houden, en de barbecue is oké met veel fantasie. Verder, sla 

voortaan broodje kruidenboter in voor je feestje want die werd erg gewaardeerd. En zo lijk je een goede 

host. En als laatste, ik vind pombär ondergewaardeerd, buggles is nog steeds favoriet (want dippen in de 

guacamole) en wokkels zijn vrij smaakloos.  

 

Buiten het feit dat Hamka’s best behoorlijk goed smaken is het stiekem helemaal geen chips. Er zit 

namelijk helemaal geen aardappel in. Het is een ‘Maïs- en tarwezoutje’, dat je het even weet.  

Dit was het dan. Ik heb nog een grote voorraad chips liggen, maar ik denk dat is even geen chips meer 

hoef. ZO. VEEL. CHIPS. GEGETEN.  

Mag ik de volgende keer ijs keuren? 

De mazzel, Stella   
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Code Geel 
De eerste maand van het schooljaar. De maand waarbij NOVA alles uit 

de kast haalt om nieuwe studenten te laten zien dat wij een 

fantastische verenging zijn. En gelukkig trappen er ieder jaar weer een 

aantal eerstejaars in. En schrijven ze zich in. 

Ik kan natuurlijk alle feesten gaan bespreken van de Code Geel, maar 

dat zou onwijs saai zijn voor iedereen die hierbij was. Die weten 

bijvoorbeeld al dat de eerste week tijdens het Carnaval NOVA Festival 

een tiental onwijs grote teddyberen te winnen waren. En dat er de tweede week 

tijdens de VIVA LAS NOVA SooS gratis hamburgers waren. Wat in combinatie met 

een lekker potje roulette en blackjack een onwijs gave avond is geworden.  

En die mensen die er de derde week waren tijdens de Speciaal BierenSooS weten ook al precies welke 

bieren er waren. De afsluiting van de Code Geel zullen sommigen van jullie nog vers proeven, die 

ellendige flugelsmaak vergeet je immers nooit.  

Waar ik het wel over wil hebben is wat er doordeweeks allemaal gebeurde tijdens de Code Geel. En wat 

het bestuur de eerste week meemaakt. De eerste maandag is de mooiste maandag van het jaar. ’s 

Ochtends staat er een fris en fruitig bestuur in de SooS die nog niet helemaal weten wat ze moeten 

doen. En dan na een paar uur komen er groepjes eerstejaars langs in de SooS die een rondleiding krijgen 

door school. Tja, wat heeft NOVA allemaal te bieden? “Iedere donderdag hebben we een gaaf feest. Om 

4 uur gaat de tap open, we hebben Hertog Jan. Ieder jaar gaan we op WISPO en NOVAweekend. Als je 

lid bent krijg je korting op bier.” 

De dinsdag erna een nog grotere uitdaging voor het kersverse bestuur, de NOVAlunch. Altijd perfect 

voorbereidt door de Code Geel commissie, maar toch altijd spannend voor het bestuur. Die geen flauw 

idee hebben wat ze allemaal moeten doen. 

Woensdag om 4 uur gaat het natuurlijk helemaal los. Een stel droeftoeters zit aan de bar bier te drinken 

en sterke verhalen op te hangen met eerstejaars Dennis. En voordat je het weet komt Nicke binnen met 

de mededeling “En nu gaan we echt zuipen”. De eerste donderdag van het jaar moet er natuurlijk een 

traditie in ere gehouden worden. De spoelbakdip, voor sommigen het begin van het bestuursjaar, voor 

anderen het einde.  

Voor de feesten van de Code Geel moet natuurlijk ook onwijs veel geklust worden. Een activiteit waarbij 

studenten even hun studie kunnen vergeten. En even iets anders kunnen doen dan alleen maar diep in 

de boeken duiken. Ron was heel goed in klussen… Vooral voor de speciaalbierenSooS en de 

AprèsSooShut is onwijs veel geklust. Het geeft toch altijd net een ander sfeertje als er een paar planken 

hout met een likje verf in de SooS staan. 

Wat heel fijn was aan deze Code Geel, er heeft een voorbereiding plaatsgevonden. Dus er was 

doordeweeks minder stress. En mensen wisten wat ze konden doen op woensdagavond tijdens het 

opbouwen van het donderdagfeest.  

Ik vond het een top Code Geel. Onwijs gezellig. Wel duur, maar die Code Rood op de bestuursrekening 

kijken we een andere keer wel weer naar!  

Een anonieme redacteur 
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WDFBJNW 
Wie De Fuck Ben Jij Nou Weer 
Naam: Sophia Schultz 

Bijnaam: Sloff, als sinds m’n 11e. Ik wilde een bijnaam 

hebben, en aangezien ik nogal gepassioneerd was over 

de slofjes van de hond van mijn vriendin was de keuze 

snel gemaakt. 

Leeftijd: 26 

Naam Papa: Hans  

Naam Mama: Laila 

Naam zusje:  heb ik niet 

Naam zus: heb ik niet 

Naam broers: Halim & Adam   

Opleiding: Food Commerce & Technology (InHolland) 

Veterdiploma: Ja, en een pietendiploma 

Andere diploma’s/certificaten: Interne Auditor Certificaat. En dus een pietendiploma! 

Favoriete kanteldrank: Momenteel koffie, kut medicijnen 

Kantelfrequentie: 8 bk/d (bakkies koffie per dag) 

In welke volgorde kleed jij je aan: Onderboek, sokken, BH, broek, shirt & schoenen  

Duct-tape of tie-wraps: Duct-tape 

Favoriet functioneel Naaktmodel: Koos  

Favoriete Zondes: Seks voor het huwelijk 

Record pizza’s eten: afgelopen maand: 3 picolinis per uur 

Wat kan jij allemaal kopen voor 20 cent: een kwart tosti in de SooS 

Grootste blunder: Ik ben perfect 

Wispo: Waarschijnlijk wel 

Commissies: Vissencom & NOVAweekend 

Leukste Nova moment: Zwembad in de Owee & de HawaiiSooS paar jaar geleden, toen er nog een 

zwembad bij was. 

Sterk Punt: Mensen laten kuisen voor mij 

Zwak punt: Ik mag geen alcohol 

Favoriete instrument: Piano 

Favoriete gereedschap: Hamer + Flesopener in één 

Brilsterkte: +2 & +2 

Favoriete kinderprogramma: Dommel 

Vriend/vriendin: Vriendin, Koos 

Rijbewijs: Ja, al 8 jaar 

Boete’s: Flink wat parkeerboetes 

Kamers: Jup, hier in die zeikflat 

Bedpartners: Gestopt met tellen 

Leest je moeder ook de WP: Nee 

Tip om van brakheid af te komen: Bitterballen eten in een onesie  

Favoriete uitspraak: Ik heb alleen garnituur nodig, bitter ben ik zelf al. 

Laatste woorden: Ajuu 
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Bierproeverij met Ed 
 

Na een proeverij verzorgt door mijn ex-barman Jan Willem 

werd ik benaderd door wat Nova mannen om een proeverij te 

verzorgen bij hun in de Nova bunker.Na alle goeie verhalen 

over de JW proeverij dacht ondergetekende dat het per hoge 

uitzondering weer eens tijd werd om ,als Big Boss,op locatie 

een proeverij te verzorgen. 

In overleg met mijn vriendin Marjolijn hadden we besloten een 

proeverij van 8 bieren te doen ,met bijbehorende gerechten 

gemaakt door haar met de smaak sensaties van de geserveerde 

bieren . 

Daar ik er vanuit ging dat men wel enige kennis van bieren 

zouden hebben ben ik voor smaak extremen gegaan om wat 

anders te laten proeven als alle plat getreden paden. 

Eenmaal aangekomen in de bunker kwam ik een in het zweet 

badende kok tegen in een keuken waar mijn bieren en glazen 

waren gestald. 

Echter ideale werkplek voor mijn proeverij trof ik ook aan ; een grote bar! 

Na 150 glazen te hebben gespoeld en alle bar-bladen schoongemaakt te hebben konden wij uiteindelijk 

van start gaan. 

Het was een gemêleerd publiek, waar ik er wel enige van 

kende uit 't Proeflokaal, dus gekozen voor nieuwe en 

onbekende bieren . 

Spicy, barrel-aged, worchestersauce, bloody Mary and 

extreem hoppy bier kwam allemaal voorbij ,bieren van 

Dutch Bargain,Bird en andere Craft brewers ,(voor 

Untappd mensen zeer interessant)  en in combinatie met 

de hapjes werden de smaken in de bieren zeer goed 

geaccentueerd.  

Al met al een leuke avond ,ook voor ons, en wellicht voor herhaling vatbaar. Wil nogmaals bedanken 

voor het leuke presentje dat wij ontvingen voor jullie gastvrijheid. Wellicht doen we het nog een keer. 

 

Met vriendelijke groet en dank , 

Marjolijn en Ed 

Proeflokaal Delft 

Tot biertje allen  
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WISPO 2020 
Lieve lezertjes en WISPO-fanaten, de Wispo voor 2020 is bekend! 

We zijn weer een jaar en een aantal studiepunten verder en dat betekent dat het wel weer tijd wordt 

voor een feestje. Wat is nou een betere plek dan een feestje op de witte puntjes van Italië! Dan hebben 

we het niet over zomaar een feestje, maar over het leukste feestje in de bergen en van heel Nova. Ook 

wel bekend als de WISPO. 

 

Wispo?? 

WISPO staat voor WInterSPOrt en wordt 

georganiseerd door studentenvereniging 

NOVA. Elk jaar organiseert NOVA voor alle 

studenten van de Haagse Hogeschool 

vestiging Delft een wintersportvakantie, 

maar je vrienden mogen ook gewoon 

mee. In 2016 zijn we begonnen met een 

nieuwe groei in animo. NOVA organiseert 

in 2020 voor de 27e keer zo’n 

groepswintersportreis. 

 

De WISPO zal plaatsvinden van 7 februari t/m 16 februari. Wij zullen voor jullie een basis levenspakket 

met eten geven, samen met een skipas voor 6 dagen lang! Denk je dat dit te mooi is om waar te zijn en 

waarschijnlijk super duur zal zijn, dan zit je er volledig naast! Deze epische vakantie en geweldige 

levenservaring kost maar 429.50 euro (444,50 voor niet-leden). Voor het bier team wordt het nog 

mooier want zonder skipas kost de reis maar 359.50 euro!!! 

Neem vooral een kijkje op onze vernieuwde site www.wispo.org voor alle informatie en om natuurlijk je 

inschrijfformulier te downloaden (inschrijven kan tot 16 december). 

Op een mooie Wispo! 

 

 

  

https://wispo.org/sciare/
https://wispo.org/sciare/
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Even voorstellen: Brian 
Waarde (ere)leden en donateurs, 

Ergens in een ver verleden, afgelopen studiejaar, werd mij gevraagd of ik niet bestuur bij 

S.V. NOVA zou willen worden. Het heeft wat denktijd gekost, maar deze OWee had ik de 

knoop door gehakt.  Dit jaar mag ik de mooie rol van penningmeester vervullen. Na 

penningmeester geweest te zijn bij S.V. Ångström (17-18) en bij de Haagse Student 

Besturen Raad (H/SBR*, 18-19), leek mij dit een ideaal vervolg. Een (half) jaar 

studievertraging had ik toch al. Onnodig meer studievertraging zou ik er niet mee winnen. 

Naast dat ik penningmeester ben bij S.V. NOVA ben ik nu ook 

voorzitter van de H/SBR. Twee van mijn persoonlijke doelen 

zijn de algemene student bij S.V. NOVA krijgen en 

betrokkenheid met studieverenigingen creëren. Het eerste 

blok is net voorbij, maar het ziet er naar uit dat we met S.V. 

NOVA nu al een goede start hebben gemaakt om deze doelen 

te bereiken. 

Maar genoeg ongein. Wie ben ik en wat doe ik eigenlijk? 22 

jaar, geboren in Zutphen, opgegroeid in Doetinchem en 

Hummelo (bekend van de eerste zwarte cross). Tijdens mijn HAVO heb ik veel 

te veel tijd besteed aan licht- & geluidstechniek. Uiteindelijk is dit mijn bijbaan geworden en heb ik dit 

met plezier mogen uitvoeren tot ergens voor afgelopen zomer. Dit werk varieerde van kleine partijen, tot 

bruiloften, disco’s, tentfeesten en grote concerten van o.a. de 

Toppers, Rammstein, Red Hot Chili Peppers en verzin wat leuks. 

Recent ben ik van Den Haag (centrum) naar Delft (X-Ray) 

verhuisd. Het is gek om op loopafstand van alles te wonen. Maar 

leuk detail, tijdens het verhuizen kwam ik mijn oude rapport 

tegen van de HAVO. Op mijn hoogte punt in HAVO 3 stond ik 

een 1,8 gemiddeld voor Duits! Is er iemand die mij hiermee kan 

verslaan? 

Na de HAVO ben ik hier aan de HHs Technische Natuurkunde 

gaan doen. Waarom hier? Ik wou zo ver mogelijk weg van de 

achterhoek. Eens een stad van dichtbij bekijken leek mij wel leuk. 

Op mijn TO-DO lijst staat dat ik volgend studiejaar ga afstuderen. Daarna heb ik de ambitie een master te 

doen in het buitenland. Iets waar ik machine learning en natuurkunde combineer, potentieel in Spanje of 

Italië. 

Mocht je meer willen weten, spreek mij dan vooral even aan. 

Voor nu wens ik je veel leesplezier! 

 

Brian de Keijzer 

Penningmeester der S.V. NOVA 

“Er zijn grenzen.” 
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ZWARTE CROSS 
 

Beste lieve allemaal, 

Sinds jaar en dag gaan we met NOVA op een leuk uitje waar iedereen het elk moment intens naar zijn 

zin heeft. Elk jaar gaan we weer met elkaar op pad om ons als idioten te gedragen en dingen mee te 

maken om nooit meer te vergeten, maar altijd toch vergeten worden door de onfatsoenlijke 

hoeveelheid drank die we in ons hoofd gooien. 

Nu hoor ik je denken: NOVAweekend? WISPO? BBQ-OP? 

Nee lieve mensen, op die momenten doen we dat ook, maar daar gaat het nu niet over. Ik heb het over 

de Zwarte Cross. Elk jaar gaan we met grofweg 38 mensen naar de achterhoek om de ballen uit je 

tuinbroek te zuipen, lachen en feesten. Op donderdagochtend vertrekken we bepakt met meerdere 

treeen bier in meerdere auto’s/busjes naar het land van Tante Rikie: Lichtenvoorde. Met een kleine 

tussenstop bij de McDonalds van Utrecht Oost(Veenendaal West), een staande ovatie langs de laatste 5 

kilometer van een uitgetrokken menigte welke ons tot de dood toejuicht (echt waar, staan honderden 

mensen te kijken naar de stoet) en een file waarin je bier kan kopen van een ondertussen 12 jarig 

jongetje (begon al met zijn business voor hij kon lopen) komen we aan bij de poort van de Zwarte Cross. 

 

Na een gezellig half uurtje wachten in de rij voor de poort komen we op ons nieuw thuis van de 

komende 5 dagen. Hier zetten we met 1 worp onze riante villa op en lopen we door naar de eerste de 

beste bar om te starten waar we 4 nachten later mee op zullen houden: een gemoedelijk biertje 

drinken. Tijdens die dagen verkennen we heel het terrein met de legendarische ‘Tour’, lere we wat bij in 

de Universitent, drinken we een cocktail bij Nora(mooiste barvrouw ooit), trekken we een 

houthakkerssteak uit elkaar in de Bayou, roken we een joint in de Reggaeweide, headbangen we in de 

Roadhouse, kijken we Cross vanaf de Bosplaat, eten we een beenhammetje naast de Nozemdome en 

uiteraard maken we José niet al te blij als we weer eens zijn mooie Tweetaktterras in chaos achterlaten. 

 

Dit bier drinken kan op verschillende manieren op de Zwarte Cross. Hieronder enkele korte feitjes over 

de Zwarte Cross welke u wellicht nog niet wist: 

- Van 16 t/m 19 juli is alweer de 24ste editie! 

- Naast de Crossbaan en Stuntarena zijn er 33 podia! Van Gospelkerk tot Reggaeweide 

- Een weekendticket inclusief campingkaart kost slechts €132,50,- 

- Er zijn jaarlijks +- 38 NOVAleden aanwezig waaronder enkele eerder bestuur zijn geweest dan 

sommige eerstejaars oud zijn. Inclusief rollator zuipen ze nog als jonge goden. 

- Iedereen doet gezellig met elkaar en niemand geeft je ooit een boze blik door de goede sfeer 

over heel het terrein. 

- Wist je dat dit jaar voor de tweede keer een NOVAlid meedoet aan de Brommerklasse? 

- Er een officiële race is op de Zwarte Cross met als titel Dutch Master of Motorcross 

- De Zwarte Cross haar eigen drankje heeft: Nozem Oil 

- Je in een meer kan zwemmen! 
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Speciaal Bieren SooS 
 

De voorbereidingen voor deze speciaal bieren SooS begonnen al vroeg dit jaar. Ik ben al in de 

zomervakantie samen met Code Geel commissielid Laura afgereisd naar België om daar de allerlekkerste 

en meest bijzondere speciaal biertjes voor jullie uit te zoeken voor een leuk prijsje. Laura en ik hebben 

een hele ochtend verlekkerd in De Caighny gezocht naar het allerlekkerste en voor elk wat wils. Na 3x 

terug gelopen te zijn naar de auto en er echt niks meer bijpastte zijn we met doorgezakte vering 

teruggegaan naar Nederland. 

De voorbereidingen gingen verder, want als barman 

moet je natuurlijk wel weten wat je verkoopt achter 

je bar. Daarom hebben we een (uitsluitend om jullie 

goed te kunnen helpen) proefavondje gehad met 

alle bieren. Dat viel toch wat tegen zoveel het er 

waren! Van alle flessen hebben we het wikkel 

afgeweekt en op een krijgbordje geplakt zodat ook 

jullie als bezoekers wisten wat we allemaal in huis 

hadden. 

De week zelf is er een hoop geklust, we zijn zelfs in het weekend open 

gegaan om alles goed voor te kunnen bereiden. Maar het resultaat mocht 

er wezen. Last minute hebben we gelukkig met veel hulp nog een hoop 

kunnen bereiken, zoals bijvoorbeeld overheerlijke kaasplankjes al kant en 

klaar op een mooi (laminaat) plankje klaargelegd voor de hongerige 

bezoeker. 

 

De avond zelf was een heerlijke avond voor de bezoekers, want met 

meer dan 30 verschillende soorten bier op fles en uit de tap was er 

voor iedereen wat wils. Het meest bijzondere biertje was het vat Grand 

Prestige uit 2015, die we speciaal voor deze avond een aantal jaar 

geleden hebben verstopt. Wat was dat biertje lekker! En heftig, dat 

ook. Voor de barmannen was het hard doorwerken, want het was een 

volle SooS. De zaal was mooi aangekleed met een mooie trap naar het 

podium, een (lekke) werkende waterval in de hoek en een kappelletje 

waar een pubquiz gehouden kon worden. De Pupquiz heeft niet de 

volle vijf rondes volgehouden 

maar de sfeer zat er de hele 

avond gelukkig goed in! 

Ik kan terugkijken op een zeer geslaagde Speciaal Bieren SooS. Ik 

heb het zeer naar me zin gehad en daarbij heb ik die avond mijn 

1000ste unieke biertje bij Untappd in kunnen checken. Dank aan de 

vrijwilligers die meegehlopen hebben. Zowel in de voorbereiding 

als op de avond zelf.  

 

Dikke knuffel, Ron (een van de 3 barmannen) 



Ledenblad der sv NOVA 

15 
 

Even voorstellen: Robin 
 

Hoi iedereen,  

Ik ben jullie nieuwe hoofd-BHV Robin Schans, ¼ 

eeuw, en studeer technische natuurkunde 

boven de SooS. In mijn vrije tijd doe ik vooral 

gamen en series kijken. Wanneer ik tijd over 

heb ben ik een evenementen hulpverlener bij 

het Rode kruis, dus heb je een pleister nodig 

kun je altijd langskomen, ik heb ze altijd bij me 

alleen niet zoveel als onze geliefde Zwaard.  

 

Zo als menig ander lid was mijn eerste ervaring 

met NOVA tijdens mijn EJW, waar ik wonder 

boven wonder niet direct lid ben geworden. Ik 

wist dat ik lid wilde worden van een studenten 

vereniging, maar nog niet welke. Na meerdere 

verschillende te hebben bekeken tijdens de 

OWEE, wist ik het nog niet en dacht ik ga me 

eerst focussen op mijn studie, dan word ik later 

ergens lid. Nou je zult het niet geloven maar 

een paar weken later zit ik dronken aan de bar 

met een inschrijfformulier voor me. En voordat mensen gaan roepen een hoofd-BHV is een 

heiligboontje, er is een reden dat mijn bestuurs-bijnaam “springschans” is. 

 

Dit jaar ben ik vooral van plan de BHV binnen NOVA op orde te houden en mijn mede bestuur heel te 

houden, zodat we dit jaar met zijn allen kunnen afsluiten. Daarnaast is mijn persoonlijke doel voor dit 

jaar om mijn nog niet behaalde studiepunten te halen, zodat ik volgend jaar kan afstuderen. 

 

En als laatste stukje zou ik even schaamteloos reclame willen maken voor ons eindfeest: In 2018 heb ik 

samen met een erg leuke commissie het BBQ-OP georganiseerd en dit jaar ga ik dat weer doen, waarbij 

ik natuurlijk hoop dat iedereen die dit leest gezellig langskomt in week 7 van blok 4, aka 12-juni. Er staat 

nu al een fantastische band op de planning en we hebben nu al de toezegging van een paar top leden 

om op de dag zelf te helpen.  

 

Robin Schans 

Hoofd BHV der S.V. NOVA 

“Er zijn grenzen.” 
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Kascom – Wat doen ze nou? 
 

Speciaal voor mensen met een beperking heeft NOVA de kascom. Dan kan je iets voor de vereniging 

doen, terwijl je toch in een bureaustoel zit. De voorzitter Sander Hak is 38 jaar & eeuwig student. Het 

echte werk wordt verzet door vonkentrekker Vinnie, groenteboer Willempie en bonenteller Méraud.  

Deze commissie kijkt namens de leden de boekhouding na, en kijkt of de jaarverslagen en presentaties 

van het Bijna Oud Bestuur een goed beeld vormen van de vereniging. Correcte informatie is de basis van 

een heldere visie en goede besluiten door leden en bestuurders. 

NOVA heeft ieder jaar nieuwe leden, nieuwe vrijwilligers, een compleet nieuw bestuur en enkele nieuwe 

leden van de Raad van Commissarissen. Er wordt veel informatie overgedragen, veel werk verzet door 

mensen die het voor het eerst doen, waardoor het kan gebeuren dat een taak verkeerd wordt gedaan of 

niet wordt overgedragen, blijft liggen en daardoor de boekhouding of het beeld bij onze bestuurders 

niet meer kloppen met wat er in de vereniging gebeurd. Daarom heeft NOVA meerdere 

controlesystemen. 

Onze werkzaamheden worden geschetst met een kort stappenplan van de eerste 38 minuten controle, 

waarin we de meest belangrijke dingen controleren. Kloppen de grootste inkomsten? Klopt het overzicht 

van bezittingen? 
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De eerste stap is inloggen op Davilex. Er verschijnt dan direct rechtsonder hoeveel geld wij nog van 

mensen, scholen en bedrijven krijgen, netjes in balkjes hoe oud die vorderingen zijn. Natuurlijk hebben 

mensen tijd nodig om te betalen, maar vanaf een paar maanden is het tijd toch een beetje bezorgd te 

worden. Komt dat geld wel? 

De tweede stap is in de boekhouding te kijken of er facturen nog niet op definitief staan. Deze tellen niet 

mee in het vorige overzicht en verschijnen zelfs niet in het uitgebreide overzicht openstaande 

debiteuren. Daardoor kunnen die makkelijk aan de aandacht ontsnappen. 

Als derde wordt de sponsormap en de plattegronden van de bedrijvendag gepakt. Sponsoring ligt vrij 

delicaat, de aanloop naar de bedrijvendag is een hectisch en arbeidsintensief proces. Zeker bij deze 

bedragen loont het de moeite om te kijken of er voor ieder bedrijf een factuur is aangemaakt. 

Na de controle van inkomsten ontstaat een eerste indruk van de resultaatrekening van NOVA. De 

volgende stap is de balans, kloppen onze bezittingen en schulden? Staan die mooie bar, keuken en de 

rest van het inventaris er nog? Klopt de voorraad ongeveer? Kloppen de banksaldo`s?  

Bij een uitgebreide controle kijken we ook naar de uitgaven. NOVA is helaas verplicht BTW te betalen. 

Dat zorgt voor een ingewikkelde administratie en per kwartaal een belastingaangifte. Gelukkig krijgen 

we BTW terug over aankopen waar we een nette BTW factuur van hebben. Het is daarom belangrijk dat 

soort facturen in originele staat bij de penningmeester in te leveren.  

De Kascom kijkt steekproefsgewijs en bij alle grotere facturen of er een bon beschikbaar is, en indien 

aanwezig, of deze bon aan alle eisen voldoet. Daarna kijken we of grotere facturen op het juiste postje 

terecht zijn gekomen, zodat de bestuur en leden een zien waar ons geld aan is besteed. 

NOVA hoeft gelukkig nog geen inkomstenbelasting te betalen voor artiesten. Daarvoor is de gage-

verklaring. Wanneer deze correct is ingevuld kan NOVA maximaal € 163 per artiest belastingvrij 

uitbetalen als onkostenvergoeding. De toelichting op het gage-formulier is echt superduidelijk, alleen 

worden die ingevuld in het donker als mensen half slapen. 

De kascom krijgt voor 1 september alle jaarverslagen van het BOB, die dan al zijn gecontroleerd door het 

RvC. Deze worden vergelijken met de gecontroleerde boekhouding, met elkaar en met wat de 

commissie zelf al weet over de vereniging. Het liefst wordt dan alles zo duidelijk, compleet en 

transparant mogelijk. Ons oordeel leidt daarna tot een advies aan de leden, wat tijdens de 

jaarvergadering aan de leden gepresenteerd wordt. 

Tot zover is ons werk vrij logisch. De opdracht van de kascom is helaas volgens het wetboek net iets 

breder. De opdracht stopt niet bij de kas. Ontbreken er dingen in de boekhouding en verslagen die een 

risico kunnen vormen voor de financiën? Denk hierbij aan ontbrekende verzekeringen, onhandige 

overeenkomsten, weinig nieuwe leden of een inadequaat intern controlesysteem. Kortom, zit er nog 

een lijk in de kast? De kascom controleert maar eens per jaar, tijdens dat jaar is de vereniging afhankelijk 

van leden, het bestuur & de raad van commissarissen.  

De commissie gebruikt als handleiding “De kascommissie gids” van registeraccountant drs. M. den 

Ouden. Een goedkoop boekje wat we ook aan andere verenigingen & stichtingen aanraden, al is het 

maar om niet opgelicht te worden, of een verschil van inzicht met de belastingdienst te voorkomen. 

Mocht je dit allemaal aanspreken, sta je stevig in je schoenen en heb je praktische financiële ervaring in 

het verenigingsleven, dan kan je jouw interesse kenbaar maken bij de Raad van Commissarissen van 

NOVA RvC. De kascom wordt jaarlijks door hun voor 1 juni benoemd. 

http://bedrijvendaghhsdelft.nl/
http://kascommissiegids.nl/index.html
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De OWee 
 

De OWee is bij Nova altijd een bijzondere week. Om eerlijk te zijn niet de meest ideale week voor ons, 

maar we proberen er altijd wel het beste van te maken. Waar we met de OWee overigens wel goed in 

zijn is het avondeten. Dus laten we het daar eens over hebben. 

 

De Maandag – Oosters 
Vanuit de OWee is er altijd een eis van wat er gegeten 

moet worden op welke dag. De eerste dag was dat 

Oosters. Marloes zou voor deze avond het eten verzorgen, 

en ik moet zeggen dat het erg lekker was. En er zaten 

spekjes doorheen dus dan ben ik altijd gelukkig. 

Ook was ons vertrouwde welkomstcomité bestaande uit 

Willem en Tijs er weer om de aankomend eerstejaars te 

verwelkomen. 

En niet te vergeten hadden we ook een toetje geregeld; 

ijsjes uit zo’n echte ijscokar. Dat maakt zo’n maaltijd 

natuurlijk wel af. 

 

De Dinsdag – Vegetarisch 
Niet te veel schrikken. Ja het staat er echt: Vegetarisch. Zeker iets wat we niet gewend zijn binnen de 

vereniging; normaal gesproken is een goed stuk vleesch niet weg te denken bij onze avondmaaltijden. 

Nu vonden Ron en Renske dit een leuke uitdaging om aan te gaan. Want is het een beetje te doen om 

voor zo’n grote groep mensen een fatsoenlijk smakende 

vegetarische maaltijd te koken? 

Het werd een vegetarische pasta. En ondanks dat er geen 

vlees in zat, smaakte deze erg goed. Nu heb ik gehoord dat 

Jeucken hier wel wat toevoeging in heeft gehad om de 

smaak op peil te krijgen. 

Nu was er tijdens dit avondmaal ook wel het geluk dat er 

ook leuk muziekje aanwezig was. 
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De Woensdag – AGV 
Aardappelen Groente Vlees. Dat klinkt natuurlijk simpel, maar je kan daar best wat leuks van maken. 

Patatjes zijn namelijk ook aardappelen. En tomaat, sla, komkommer en ui valt gewoon onder groente. 

Ook is döner vlees de laatste keer dat ik het heb gecheckt. Wat krijg je dan? Juist, kapsalon! 

De beste kapsalon eet je natuurlijk met döner in plaats 

van shoarma. En de beste döner komt van een rol 

waar je het dan zo af moet scheren. Uiteraard was dit 

dan ook geregeld. Zo kon Hassink het puntje ‘Döner 

scheren’ weer van zijn bucketlist afstrepen.  

Het was deze keer echt ongelofelijk druk tijdens het 

avondeten. Dat zorgde wel voor een klein beetje 

stress. Dus tip voor de volgende keer, begin alvast wat 

eerder met scheren. Desondanks was het natuurlijk 

erg leuk om het een keer op deze manier te doen en 

zeker voor herhaling vatbaar. 

 

De Donderdag – BBQ 
Op de donderdag is er vanuit de OWee geen eis wat je 

moet doen met eten. Je mag zelf kiezen of je deze dag 

nog eten wilt verzorgen voor aankomende eerstejaars. 

Nu zijn wij nooit te beroerd om wat te doen voor 

aankomende eerstejaars, dus hebben wij een heerlijke 

luxe BBQ verzorgd. 

 

 

De OWee was samengevat weer een geslaagde week. En maak je zeker geen zorgen over de feesten die 

we ’s avonds hebben gehouden. Deze waren uiteraard zoals altijd onwijs gezellig. 

Kusjes, Natascha 
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Even voorstellen: Folkert 
 

Hallo allemaal, wat fijn dat u dit leest… Bent u al bekend 

hier? 

Ik sta in de SooS bekend onder veel verschillende namen. 

Als ik de gangen doorloop hoor ik een “FolkieBolkie” of 

een “Folkeeeer” en soms zelfs een “Zittende grasmaaier”, 

maar de meeste NOVAgangers kennen mij gewoon als 

Folkert. Ik loop (of kruip, afhankelijk van de avond) al ruim 

3 jaar rond bij NOVA, en dacht: “hé, laat ik ook een keer 

gezellig een bestuursjaar gaan doen”.  

Ik ben geboren op 22 December 1995 te Leusden. We zijn 

toen met de hele familie (8 man) naar Hoevelaken 

getrokken om toch maar eens langdurig het beroemdste 

knooppunt van Nederland te bezoeken. Na een visite van 

ruim 10 jaar was het dan zo ver, ik was volwassen, nou ja, 

ik was een brugpieper. Vol vertrouwen en enthousiasme 

begaf ik me naar mijn middelbare school in het nabij 

gelegen Vathorst. Na een korte introductie periode van 

een jaar, waar vertelt werd dat er op de middelbare school 

vrienden voor het leven worden gemaakt, besloten me 

ouders halsoverkop om naar Shanghai, China, te verhuizen en om mij en me broertje mee te nemen.  

Jaren later (na een tocht door VWO en MBO) in 2016 besloot ik om elektrotechniek te doen aan de HHS 

in Delft. Tijdens de EJW ben ik toen lid geworden van deze, de beste, studentenvereniging van Delft, 

nee, Nederland. Ik loop momenteel nog nominaal met mijn studiejaar maar het bodem van mijn glas 

zegt me dat het niet lang meer zo gaat zijn. 

Ik heb de afgelopen jaren nog nooit in de SooScom gezeten, en dat is natuurlijk een pré om SooSbaas te 

worden.  

Net zoals de vorige SooSbazen ben ik actief op het sportveld en in de sportzaal. Zo ben ik vaak te zien op 

een bank die net te laag is om comfortabel eraf te komen. Verder heb ik de laatste tijd golf als sport 

opgenomen. Lekker rustig lopen en af en toe een balletje te slaan en daarna lekker pilsen met de andere 

is toch een ideale manier van sporten.  

 

ToT SooS! 

Folkert Kevelam (FolkieBolkie, Folkeeeeer, Zittende grasmaaier) 

SooSbaas der S.V. NOVA 2019-2020 

“er zijn grenzen” 

  



Ledenblad der sv NOVA 

23 
 

Puzzelpagina 
 

 

 

 

 

  

 APRESSKI 
 BBQOP 
 BESTUUR 
 BIER 
 COMMISSIES 
 DJBOOTH 
 FLUGEL 
 FRIS 
 FUST 
 FUSTHOK 
 KASCOM 
 KASSA 

 KLUSHOK 
 MOBITAP 
 NOVAWEEKEND 
 OUWELULLEN 
 PARTYSTATION 
 RVC 
 SLUITING 
 SOOS 
 VROUWENWC 

 WIJN 
 WISPO 



WééPéé Najaarseditie 2019-2020 

24 
 

Moppentrommel 
Laat voor schriftelijk examen 
Vier studenten aan de hogeschool arriveerden maar liefst twintig minuten te laat op een belangrijk 

schriftelijk examen. De betrokken hoogleraar, die zelf surveilleerde, deelde de studenten mee dat ze te 

laat waren en om die reden niet meer aan het examen konden deelnemen. De studenten probeerden de 

hoogleraar te vermurwen en voerden als excuus aan, dat ze gevieren met de auto waren gekomen en 

dat deze een lekke band had gehad. In dat geval, zo vond de hooggeleerde, verdienden de vier heren 

een extra kans; een schriftelijk examen bij hem thuis, de week daarop, op hetzelfde tijdstip. 

Vanzelfsprekend was het viertal die dag stipt op tijd. Elke student kreeg een aparte kamer toegewezen 

met een stoel en tafel, waarop een gesloten omslag lag met de examenvragen. Het gevreesde examen 

bestond uit slechts één vraag: ”Welke band was lek?” 

 

ALLES OVER VOOR EEN GOED CIJFER 
Ik heb er alles voor over om een goed cijfer voor dit tentamen te halen,” verklaarde een studente tegen 

haar professor. Ze boog zich naar hem over en staarde hem aan. “Ik wil er werkelijk alles voor doen.” 

“Alles?” vroeg de professor met lichte ironie in zijn stem. “Alles,” bevestigde ze. “Zelfs studeren?” 

fluisterde hij. 

 

HUISVESTING VAN DAMES BETREDEN IS VERBODEN  
Tijdens de introductie van het nieuwe schooljaar voor nieuwe studenten legt de decaan de regels uit. 

“Het is voor de mannelijke studenten streng verboden de huisvesting van de dames te betreden. Als je 

toch betrapt wordt dan betaal je een boete van 40 Euro. Overtreed je de regel, nog een keer 80 Euro. 

Snappen we je voor de derde keer dan betaal je maar liefst 120 Euro.” Op dat moment roept een 

student: “En wat kost eigenlijk een seizoenkaart?” 

 

BLONDJE DOET EXAMEN  
Een blondje moet examen doen met JA/NEE antwoorden. Als het examen begint blijft het blondje raar 

om zich heen kijken, ze snapt niks van de vragen.. Na een minuut of 5 pakt ze een euro en besluit te 

gaan tossen, Kop = ja, Munt = nee. Binnen een half uur is ze klaar met het examen, met nog 5 minuten 

te gaan ziet de examinator dat het blondje helemaal rood aanloopt. Het blondje begint over te zweten 

en maar met de euro te tossen, hij loopt naar haar toe en vraagt wat er aan de hand is. “Nou” zegt ze, 

“Ik was binnen een half uur klaar en ik ben nu de antwoorden aan het controleren!” 

 

NATUURKUNDELES  
De meester geeft natuurkundeles. “Bij hitte zet iets uit, maar bij kou krimpt iets. Wie kan daar een goed 

voorbeeld van geven?” Mark: “De zomervakantie duurt acht weken, maar de kerstvakantie duurt maar 

veertien dagen, meester!” 
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Untappd 
 

Bier drinken, we doen het allemaal.. op een uitzondering nagelaten. Onder de bierdrinkers zijn er twee 

groepen, de pils hakkers en de echte genieters die dat ene nieuwe speciaalbiertje toch wel even willen 

proberen. 

 

In beide gevallen heb je de volgende ochtend een kriebel en een zwart (of rood) gapend gat op je 

bankrekening. Greg en Tim hadden dit probleem waarschijnlijk ook, of ze waren vriendloos en gingen op 

zoek naar een methode om te zien waar hun vrienden waren. Greg en Tim hebben namelijk de app 

Untappd bedacht. Untappd is een app om je bier mee in te checken, te zien waar en welk bier je 

vrienden drinken en misschien wel nieuwe kroegen te ontdekken. 

 

Untappd helpt je ook met het terugzoeken waar het ongeveer mis is gedaan 

gisteravond….  waarschijnlijk vanaf die ene tripel. Untappd helpt ook als je met vrienden en rekening 

hebt gedeeld, je kan gewoon even opzoeken wie wat op heeft. 

 

Omdat je nu al super enthousiast bent over untappd stel ik voor de je snel naar de app/play store gaat 

om te downloaden. Je moet daarna even een account aanmaken, mocht je naam al bestaan kan je er 

gewoon ‘38’ achter plakken. super handig dat 38! 

Hoe check ik bier in 

Eenmaal in untappd kan je op het startscherm zoeken naar je biertje of, 

nog makkelijker, je kan de streepjescode scanner gebruiken.  

Eenmaal je bier gevonden? (soms moet je even scrollen maar vaak staat 

ie er wel tussen) 

 

In het plaatje hiernaast kan je zien wat je krijgt als je hem eenmaal 

geselecteerd hebt. Was je biertje lekker? Geef hem dan een hoge score, 

lage score voor zo’n vies biertje die er leuk uitzag maar gewoon goor 

was. 

 

Belangrijk is ook dat je even selecteert of die getapt is, uit blik komt, uit 

een flesje of een taster glaasje. 

daaronder even de locatie selecteren, mocht je thuis zitten kan zelfs een 

locatie aanmaken, dit gaat via foursquare. Alle ruimtes van de SooS 

staan er al in. 

HELP!!! mijn bier staat er niet in 

Laten we even realistisch zijn.. dit komt alleen voor als je een eigen brouwerij hebt, je in een exotisch 

land bent met exotische bieren (waarschijnlijk type je de naam dan verkeerd) of wanneer je elke week 

bij Ed van ‘t proeflokaal de koelkast checkt op nieuwe brouwsels. 

Mocht het dan toch echt gebeuren heeft Untappd daar uiteraard een functie voor, je kan zelf een biertje 

toevoegen. 
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Links kan je zien wat je allemaal moet 

invullen, het is nogal wat en het moet 

ook nog eens van een geregistreerde 

brouwerij afkomen. Maar dan heb je 

ook wat! 

Je kan dan als eerste dat biertje 

inchecken, dat gevoel van de eerste zijn, 

dat voelt goed. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omdat Untappd een sociaal karakter heeft kan je elkaars bier ook “Toasten”. Ook de brouwers willen je 

nog wel eens toasten, hartstikke leuk natuurlijk. Zo bouw je een groot sociaal netwerk op tijdens het 

bieren en als bijkomend voordeel mag je met je telefoon spelen in de kroeg “ff inchecken hoor”. 

Hieronder een aantal van dat soort interacties. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je kan nu vrienden gaan toevoegen, gewoon bij 1 iemand beginnen en klikken maar, je hebt binnen no-

time een sociaal netwerk met bier liefhebbers.  

 

Proost! 
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Vissencom (aka Fissacom) 
Achter het net gevist! 

Blub! Sinds dit jaar hebben we een nieuwe commissie, namelijk de VissenCom! De VissenCom bestaat 

uit 9 vissige leden; 3 viswijven en 6 vissen. Ze hebben natuurlijk allemaal een eigen naam en bepaalde 

karaktereigenschappen.  

Amy: Oud bestuurder van NOVA en mede de reden dat de VissenCom is opgericht. 

Vorig jaar was de vissenkom regelmatig vies, dat is de reden dat deze commissie is 

opgesteld. Amy is altijd zo nat als een vis, zo passen er makkelijk drie vingers in. Van 

koken houdt ze niet, daarom staan er dagelijks vissticks op het menu. Tot slot is ze 

graag een vis op het droge. 

Chantal: Zij is niet vis van (speciaal)biertjes. Chantal drinkt liever 

geen water, want daar neuken vissen in. Voor vis draait ze haar 

hoofd niet om, al helemaal niet als het in haar mond gaat. Als je 

Chantal moet vergelijken met een vis, is ze plankton. 

Sophia: Ze is als een vis in het water! Als ze naar het strand gaat, is 

ze altijd in het water te vinden. Dit komt ook omdat ze bang is dat GreenPeace haar het 

water in duwt als ze op het strand ligt. Verder is ze gek op vis, vooral op haar bord.  

Nee Mo: Mo is het enige echt zwarte schaap, ik bedoel de enige witte vis in de bak. 

Mo is Marokkaan en vertoont vaak afwijkend gedrag, zoals het voer of de fietsen van 

de andere vissen stelen. Dat kan natuurlijk niet, daarom zeggen we altijd ‘NEE MO!’. 

Hier komt ook zijn bijnaam vandaan 

Sjoerd: Sjoerd is de dikste van het stel en moet op 

dieet. Iedereen probeert hem daar op te wijzen, maar dat pikt hij niet. Als 

iemand tegen Sjoerd zegt dat hij minder moet eten, 

wordt hij boos en bespeelt hij de panfluit. 

Anja: Anja is in de kom net als een vrouw in delft, één van de weinige vrouwen. Anja is 

heel sierlijk en mooi, daarom vissen alle mannen naar haar aandacht. Dat vindt Anja 

niet erg, zij is namelijk niet vis van meerdere mannen. 

Ton(ijn): Ton studeert aan de TU en denkt daarom dat hij een hoog geschoolde man is. 

Niets is minder waar, hij heeft namelijk nog steeds zijn P niet. Ton is een erg lieve vis en 

is heel sympathiek, maar helaas niet de slimste. 

AnneMoon: AnneMoon is een transvis. Anne heette hiervoor 

Simoon. AnneMoon is goed bevriend Anja en krijgt veel tips van haar. Ze heeft een 

oogje op Ton(ijn), maar vist elke keer achter het net.  

Cor(aal): Cor is een echte corpsbal en wilt eigenlijk niks te 

maken hebben met de NOVAvissen. Helaas kan hij nergens heen, dus hij heeft een 

nieuwe hobby: dichten. “ ‘Vo voor de leden, ‘Vo voor de tent, ‘Vo voor vissen en 

iedereen die zwemt”. 
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De Raad van Commissarissen 
Wat doen wij als RvC?  
De RvC is er voor alles wat voor langer dan 1 bestuursjaar is, opleiden van bestuur, behouden van lange 

termijn relaties zoals bijvoorbeeld met school en veel daartussenin. We houden controle over het 

bestuur zodat het zo min 

mogelijk uit de klauwen 

loopt. Hierin geven we het 

bestuur wel altijd 

voldoende ruimte om te 

leren van gemaakte 

fouten. Kortom denken we 

na over hoe de vereniging 

kan bestaan na dit 

bestuursjaar door middel 

van plannen, systemen, 

geld, relaties, vrijwilligers 

en kennis. 

 

Robbert 

(Chartreuse): 
Ik ben Robbert Chartreuse en jullie kennen mij de afgelopen twee jaar als voorzitter van de RvC. Sinds 

afgelopen JV ben ik slechts nog een lid van de RvC en heb ik het stokje van voorzitter overgedragen aan 

Koos. Dit heb ik gedaan om anderen ook deze functie goed uit te laten voeren met mijn ervaring op de 

achtergrond en ik heb zelf steeds minder tijd door de grote mensen baan die ik nu heb. 

Dit gezegd hebbende heb ik nu een aantal andere taken op me genomen welke ik dit jaar in ieder geval 

nog zo goed mogelijk ga volbrengen. Ten eerste ben ik verantwoordelijk voor de professionalisering van 

de vereniging. Dit betekent dat ik (samen met Bjorn) ga kijken hoe we dingen in de SooS makkelijker, 

systematischer en beter kunnen doen waardoor iedereen er beter van wordt. 

Daarnaast ben ik vanuit de RvC de vertrouwenspersoon. Dit betekent dat wanneer je iets vervelends 

binnen de vereniging hebt meegemaakt waar je in vertrouwen over wilt praten je bij me aan kunt 

kloppen, appen, mailen, bellen, etc. om het te bespreken. Ik ben dan een luisterend oor, oplossende 

detective of liever woordenfluisterend schatje die zo goed mogelijk probeert te begrijpen wat de situatie 

is. 

Daarnaast ben ik na de grote veranderingen welke we vorig jaar hebben uitgevoerd vanuit het RvC 

verantwoordelijk voor de bedrijvendag. De veranderingen zijn terug te lezen in het RvC jaarverslag op 

de website. De plannen hierin beschreven gaan we met het team zo veel mogelijk waar proberen te 

maken. 

En als laatst heb ik de verantwoordelijkheid over de evenementen in de SooS. Dit betekent dat ik vanuit 

mijn ervaring help, door middel van adviezen en handvatten om de evenementen in de SooS beter te 

maken. 

Van links naar rechts Björn/ Koos/ Chartreuse/ Zwaard/ Sylvia  
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Stefan (Zwaard): 
Hey allen,  

Ik ben Zwaard, al een tijdje lid bij nova en nog steeds lid van de raad van commissarissen van onze 

mooie vereniging. Als lid van de RvC probeer ik te assisteren waar ik kan, al moet ik toegeven dat nu ik 

ook arbeider ben, dat dat wat minder is dan ikzelf zou willen. Binnen de RvC houd ik mij voornamelijk 

bezig met algemeen advies, help ik met vragen over de boekhouding en houd ik een oogje in het zeil 

omtrent de veiligheid en de relaties tussen onze vereniging en andere partijen. Mijn hoofdzakelijke doel 

is om kennis te behouden in de vereniging en ervoor te zorgen dat we met zijn allen door een deur 

komen zonder onnodige problemen. Ik werk zelf nu voor de HHS als docent en labbeheerder voor de 

opleiding HBO-ICT in Delft, dit betekent dat ik vaak te vinden ben in D2.001, maar als je met mij in 

contact wilt komen kan je het makkelijkste even appen of mailen, ik poog snel te reageren. 

 

Koos: 
Ik ben Koos van der Elst, de meeste kennen mij wel als voorzitter van 2014-2015. Dit jaar zal ik de 

voorzitter van het RvC zijn, ik neem dus het stokje van Chartreuse over. Ondertussen ben ik alweer 7 

jaar lid bij NOVA en heb ik ontelbaar veel leuke dingen meegemaakt in de vereniging! Ik vind het 

belangrijk dat we deze leuke dingen nog vele jaren kunnen blijven doen. Daarom zal ik m’n stinkende 

best doen om het bestuur te ondersteunen waar nodig. Daarnaast vind ik super leuk om bij NOVA 

betrokken te blijven en denk ik dat dit de perfecte manier is. 

  

Björn: 
Hoi iedereen. Mijn naam is Björn van Engelsdorp Gastelaars Fano Alcantara, vraag maar aan mij in groep 

2 hoe leuk het is om als laatste van je klas je naam te kunnen schrijven. Ik ben nog steeds redelijk vaak in 

de SooS te vinden en heb in het schooljaar ’17 - ‘18 bestuur gedaan bij de s.v. NOVA en nu loop ik er als 

eerstejaars commissaris rond. Waarom heb ik hiervoor gekozen? Ja goede vraag jij slimme, knappe en 

woest aantrekkelijke lezer. Simpel gezegd ik wil graag de vereniging helpen met mijn bestuurs ervaring 

(in professioneel Youtube kijken) en ideeën die ik in de loop der tijd heb opgedaan. Mijn functie is zoals 

hierboven aangegeven penningmeester te zijn van de RvC. Mijn taak is eigenlijk het bestuur te 

controleren in hoe goed de boekhouding gaat en te ontlasten in de btw-aangiftes. Daarnaast ben ik ook 

de adviespersoon voor vragen over de boekhouding, want zoals we er elk jaar achter komen is dit 

moeilijk, ook voor mij want blijkbaar werken wij in Davilex en niet in Youtube dus dat was even wennen 

aan het begin. Daarnaast doe ik samen met Chartreusse ook de bedrijvendag vanuit de RvC. Dit vond ik 

altijd leuk om te doen als bestuur zijnde dus ik ben erg blij om hier weer bij betrokken te zijn. Zoals je 

hebt gelezen in het stukje van Char hebben we er hele leuke ideeën mee. Ik zie er vaak dan wel niet 

professioneel uit maar ik werk ook nog eens samen met Char aan de verdere professionalisering van de 

vereniging. Dit houdt in dat er verschillende bedrijfsprocessen beter kunnen en wij gaan uitzoeken hoe 

en wat. Met het moraal van het verhaal ein vereniging, ein praeses. 
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Sylvia:  
Heey allemaal, ik ben Sylvia (dat kleine blonde meisje dat wel eens rondhuppelt in de SooS). Ik ben dit 

jaar nieuw bij de RvC gekomen en ben dus nog een RvC guppie. Ik ben oud-voorzitter (2016-2017) en 

ben benieuwd wat ik naast de ervaringen die ik dat jaar heb opgedaan voor nieuwe ervaringen en skills 

kan leren bij de RvC.  

Dit jaar bij de RvC ga ik over het contact met commissies, hierbij probeer ik het bestuur te adviseren 

over commissies en ben ik daarnaast het aanspreekpunt van commissies bij eventuele problemen die 

ontstaan binnen deze commissies. Ik hoop deze laatste taak niet uit te hoeven voeren maar mocht er 

iets zijn mag je altijd contact met mij opnemen! Tevens ga ik proberen dit jaar een 

commissiehandleiding weg te starten om nieuwkomers in commissies een indruk te kunnen geven over 

waar ze instappen en wat de bedoeling is van bepaalde commissies. Naast deze taak ga ik samen met 

Zwaard over de BHV/veiligheid, waarbij ik hoop dat ik naast deze veiligheidspionier veel extra’s ga leren 

over deze specifieke tak binnen NOVA.  

Verder ga ik dit jaar als RvC over de introductieperiode. Dit houdt in dat ik het bestuur adviseer en 

controleer bij het wegstarten en uitvoeren van de EJW, OWee en Code Geel, de belangrijkste periode 

van het jaar voor nieuwkomers. We willen uiteraard zoveel mogelijk nieuwe leuke leden erbij krijgen en 

hun van leuke fuifjes voorzien! Ik heb er gigantisch veel zin in om dit jaar tot een succes te gaan maken 

en ik hoop jullie er als RvC zijnde zo goed mogelijk erbij te kunnen helpen!  

Contact: 
Wil je contact opnemen met één van onze RvC leden of het gehele RvC dan kun je mailen naar het 

gehele RvC ; rvc@rvcnova.nl of naar elk persoonlijk RvC lid door te mailen naar “naam RvC 

lid”@rvcnova.nl (Let op: indien je wilt mailen naar Stefan of naar Robbert is het mailadres “Zwaard” of 

“Chartreuse” vb: chartreuse@rvcnova.nl)  

RvC woordzoeker!  
Zoek het verborgen woord! In de stukjes van onze RvC leden staan dikgedrukte woorden. (Niet de titels 

en namen meerekenen) Streep alle woorden weg en vindt het verborgen woord!  

 

 

 

 

Oplossing: 

                            

 

  

E 
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Even voorstellen: Yordi 
 
Hallo allemaal, 

Ik ben Yordi Grootveld. Ik heb een bijnaam 

YORDIIIII. Ik ben dit jaar secretaris bij NOVA. Ik ben 

geboren in Maassluis op 10 september 1996. Ik 

woon daar momenteel nog steeds. Ik studeer sinds 

2015 Technische Natuurkunde aan de Haagse 

Hogeschool. 

Ik heb geen werkgevers om weer te geven. Ik heb 

ook geen informatie over relatiestatus om weer te 

geven. Ik heb 284 vrienden op facebook waar ik 

erg trots op ben! 

Ik houd van twee bands, namelijk Fudge en Ayilius. 

Ik kijk ook heel graag naar Lekker Spelen.  

Ik speel ook graag spelletjes. Ik vind Tales from the 

Borderlands leuk. Ik vind Just Survive ook leuk. Ik 

houd ook van Halo 4. Ik heb ook een zwak voor het 

spel Happy Wheels. 

Ik hoop dat dit een beetje een goed beeld van me schetst! Ik weet niet meer over mezelf eigenlijk, 

althans, er staat niet meer op Facebook over mij… 

 

Yordi Grootveld 

Secretaris der sv NOVA 

“er zijn grenzen”  
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Pilsproeverij SooS 
 

Heb je altijd al willen weten hoe het met je kennis zit over de verschillende pils bieren die er zijn? Ik wel. 

Dus afgelopen blok hebben we dit in de SooS uitgevoerd. Voor iedereen die hier aan mee wilde doen, 

waren er speciale plankjes waar in een random volgorde de volgende bieren geproefd konden worden: 

- Amstel 

- Bavaria 

- Brand 

- Grolsch 

- Heineken 

- Hertog Jan 

- Jupiler 

- Warsteiner 

 

 

 

 

Bij deze biertjes kreeg je een antwoordformulier, waar jij in kon vullen wat jij dacht wat in welk glas zat. 

Wist je alles zeker of dacht je het zeker te weten. Werd dit antwoordformulier gecontroleerd door de 

jury. Bij 5 goede antwoorden, kreeg je nog een gratis drankje. 

De resultaten liegen niet, wij zijn niet de grote pils kenners die er zijn: 

- Alle 23 deelnemers bij elkaar hebben zowaar 38 bieren goed gekozen 

- De winnaar had er 5 goed 

- 2 mensen hadden er 4 goed 

- Brand is de meeste keren goed gekozen, 9 keer 

- 2 mensen hadden onze beide huisbieren goed, Jupiler en Hertog Jan 

- 5 mensen hadden helemaal geen antwoord goed 
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Colofon 
 
Correspondentieadres 
Studentenvereniging NOVA 
Rotterdamseweg 137 
2628 AL Delft ZH 
0152606227 
 
Internet  
Site: http://www.sv-nova.nl 
Mail: info@sv-nova.nl 
Facebook: facebook.com/sv-nova 
Twitter: @svnova 
 
Oplage 
500 gedrukte exemplaren 
150 digitale exemplaren 
 
Doelstelling 
De WééPéé is het blad van studentenvereniging NOVA, door en voor haar leden. WééPéé (in het kort 
WP) staat voor Word Pervert, een vrolijke woordspeling op Word Perfect. Dit was het 
tekstverwerkingsprogramma uit de jaren ’90 toen de vereniging werd opgericht. 
Het blad informeert over bestuurlijke aangelegenheden, over (aankomende) evenementen en verdere 
NOVA activiteiten. Verder heeft de WP als doel haar lezers te vermaken. Een aantal vaak terugkerende 
elementen zijn: Novalender, Aankomende evenementen, bestuursflits, pinguinpost en verschillende 
verslagen van activiteiten en evenementen. 
 
De geplaatste advertenties in dit blad kunnen ter promotie van NOVA activiteiten zijn of 
reclameboodschappen van NOVA sponsoren zijn. 
 
Uitschrijven van deze prachtige vereniging 
Uitschrijven bij de vereniging gaat elk jaar per 1 juli, maar denk hier eerst goed over na. Helpt dit niet: 
Kom nog eens langs ‘s morgens bij het gratis koffie/thee/limo uurtje of ‘s avonds na 4 of tijdens een 
SooS voor een biertje.  
 
Heeft dit nog steeds niet geholpen? Stuur een mail naar info@sv-nova.nl met het verzoek om 
uitschrijving en je gegevens, dien dit verzoek in voor 1 juli van het betreffende jaar. Indien je geen 
bevestiging van uitschrijven ontvangt neem nogmaals contact op. 
 
Met dank aan: 
Het Bestuur,de RvC, Ferdi, Nico, Josse, “Natascha, Vinnie, Stella, de WISPOcommissie, Sabine, Sophia, 
Amy, Chartreuse, Ed van ‘t Proeflokaal, van Loenen, Ron, de kascom, alle mensen die op één of andere 
manier de WP een warm hart toedragen, alle ouwe lullen, iedereen die niet genoemd wil worden, 
iedereen die vergeten is en iedereen die “vergeten” is. 
 
Namens de WP-commissie 
Wij hebben weer zeer genoten om deze Word Pervert voor jullie samen te stellen en hopen ook dat 

jullie weer zeer genoten hebben. 

 

mailto:bestuur@sv-nova.nl
mailto:info@sv-nova.nl


 




