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Voorwoord
Lieve lezer,
We wachten met z’n allen al onwijs lang op een aantal dingen, zoals de nieuwe Wall of Fame, het
lustrumboekje, de klerenzooi van vorig jaar & op een aantal afstudeerders. Maar waar we gelukkig niet
lang op hebben moeten wachten is de tweede WééPéé van dit jaar! Na de vele positieve opmerkingen
van een hoop mensen moest er toch een vervolg komen op de Najaars-editie. Er staat weer een hoop
onzin in, wat natuurlijk altijd weer geniaal is om te lezen. Maar ondanks het rustige tweede kwartaal,
staan er toch ook nog wat stukjes in over afgelopen evenementen, de “serieuze” stukjes. Verder staan
er een paar aankondigingen in van evenementen die jij absoluut niet mag missen!
Ik moet trouwens nog even m´n welongemeende excuses aanbieden aan Stella, aangezien ik de vorige
WééPéé de titel van haar stukje aangepast had terwijl ze hem zelf zo leuk vond. Excuses hiervoor!
Ook deze editie van ons ledenblad is weer tot stand gekomen met onwijze hulp van een aantal leden,
hartelijk bedankt hiervoor! Zonder deze trouwe redacteurs zou het niet mogelijk zijn om dit ledenblad
iedere keer weer te maken. Toch zijn we altijd op zoek naar nieuwe mensen die het leuk vinden om iets
te schrijven voor de WééPéé. Dus mocht jij nou in de Voorjaarsedite willen komen met je stukje kan je
mailen naar wp@sv-nova.nl.
Uit vele goede inzendingen heeft Amy uiteindelijk de vorige prijsvraag gewonnen. Amy, je mag
binnenkort je portie bitterballen ophalen! Iedereen veel succes met de volgende prijsvraag, de prijs
waar je mee vandoor kan gaan is dit keer een speciaalbierpakket!
Veel leesplezier en Tot SooS!
Kusjes,
Van Loenen
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Bestuursflits
Hallo waarde lezer, als eerste willen wij de WeePee commissie bedanken omdat er zowaar 2 WeePee’s
in een half jaar zijn verschenen.
Dit kwartaal begon prachtig met 2 bestuursleden die kaal zijn
gegaan. Onze knappe en mooie voorzitter (hij is nog single heb ik
gehoord) en onze lieve SooSbaas (ook nog single btw, red.). Uit
saamhorigheid zijn ook de voorzitter van Ångström en Fibonacci
kaal gegaan waarvoor kudo’s.
Al snel dit blok hadden we het oktoberfest alleen dan in
november. Dit was zeer geslaagd en druk bezocht. Hier kwam de
voorzitter van Fibonacci langs om zijn kale koppie te bemachtigen. Met veel dank kunnen we ook
melden dat diezelfde avond de SooS weer netjes zonder bladeren was.
En dan natuurlijk het allerbelangrijkste hoe
staat het ervoor met de bestuurskilo’s. De
feestdagen zijn weer achter de rug en de kilo’s
vliegen iedereen om de oren. Echter heeft het
bestuur vakkundig voor deze periode haar kilo’s
gemaakt en is daarna rustig afgevallen. Net als
de crypto currency zijn veel pieken en dalen te
zien maar vooral dalen dus.
Het volgende grote evenement was dan het
kerstdiner. Met bordenvol aan voedsel en een
overheerlijke bier- en wijnarrangement was het ook dit jaar weer een zeer geslaagd. Veel dank aan de
kerstcommissie die in een korte tijd een heerlijk feest hebben opgezet.
Aan het einde van dit kwartaal hadden we ook nog de 80’sSooS. Dit was een leuke avond met hitjes uit
de goeie oude tijd.
Verder zijn we nu druk bezig met het regelen van het zwembadfeest op 6 maart (Deze wil je niet
missen), de hawaiiSooS en een nieuwe aanpak voor het EJW, OWee en code geel. Woensdag 19
februari zullen we hier een ledenavond voor organiseren dus hou die avond vrij als je wil meehelpen of
benieuwd bent. Meer informatie hierover zal later nog volgen.

3

WééPéé Wintereditie 2019-2020

WISPO 2020! Val Di Sol.
Lieve WISPO-ganger,
Als je dit leest zit (of spring, of dans) je momenteel in de bus op weg naar de WISPO! Mocht het drinken,
dansen, springen of zing/vecht/huil/bid/lach/werk/bewonderen gaan vervelen: hier een stukje speciaal
voor jullie zodat je extra leesvoer hebt op weg naar het prachtige Italië! En voor de niet-WISPOgangers
die dit lezen: hier een stukje speciaal voor jullie zodat je toch nog een beetje mee bent op de WISPO.
Zoals ik al zei gaat de WISPO dit jaar (voor het eerst!!!) naar Italië. 35 mensen hebben we zo gek
gekregen om mee te gaan naar het land van pasta, pizza en als jullie daar aangekomen zijn: het land wat
geel kleurt van gezelligheid op de piste. Om je helemaal klaar te maken voor het Italiaanse leven heb ik
hier wat ‘parole e frasi’ (woorden en zinnen) voor je klaar gezet die je wellicht in het Italiaans op de piste
- en erbuiten - kan gebruiken!
Nederlands

Italiaans

Skiën

Sciare

Snowboarden

Fare snowboard

Ik heb mijn been gebroken!

Mi sono rotta la gamba!

Mag ik je telefoonnummer?

Posso avere il tuo numero di telefono?

Mag ik je zoenen?

Posso baciarti?

Een biertje alstublieft!

Una birra, per favore

Bier van de tap

Birra alla spina

Zuipen

Trincare

Hopelijk helpen deze woorden je in ieder geval een beetje op weg. En niet vergeten: studies hebben
aangetoond dat je een buitenlandse taal beter spreekt als je drank op hebt. Wees dus vooral niet bang
om te oefenen in de kroeg. Heb je nou met je mooiste Italiaanse spraak een leuke Italiaanse chick
verleidt? Verwacht dan niet de volgende dag tussen 14:00 en 16:00 uur antwoord op je WhatsAppje
aangezien de meeste Italianen dan een middagdutje (‘pisolino’) houden.
Ook moet je opletten als je ergens in Italie pizza gaat eten: peperoni in Italië is niet de peperoni die wij
kennen. Als je daar een gerecht met peperoni besteld krijg je namelijk rode paprika. Als je peperoni wilt
bestellen zoals wij die kennen zoek dan de diavolo of salami picante uit. Zo geniet je toch nog van een
lekkere pizza met vlees.
Maar goed, voor dit een reisgids wordt over Italië in
plaats van een WP-stukje: terug naar de WISPO. Heel de
WISPO-commissie wenst jullie een fijne 10 dagen
feesten, skiën, snowboarden, bierteamen en bier
drinken. Zorg ervoor dat je niet helemaal stuk weer
terug komt in Nederland! Alle thuisblijvers denken aan
jullie (en sommige zijn, net zoals ik, een beetje jaloers
op jullie ;-) ).
Heel veel kusjes,
De Wispocom.
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Nieuwjaarsborrel
De eerste donderdag van het jaar dat de SooS weer
open is. Dat betekend natuurlijk maar één ding, de
nieuwjaarsborrel. En wat hoort er bij nieuwjaar,
oliebollen uiteraard. ‘S middags zijn Natascha,
Josse en van Loenen druk bezig geweest met zo’n
100 oliebollen bakken. Maar hierover lees je meer
in een ander stukje in deze WééPéé!
Om 4 uur zaten de standaard mensen aan de bar te
genieten van een biertje toen de oliebollen de
keuken uit kwamen. Smikkelen en smullen
uiteraard. Gelukkig werd het daarna wel steeds
drukker en zijn bijna alle oliebollen opgegaan.
Wat niet allemaal opgegaan is, is de poedersuiker.
Bij het inkopen doen zijn er drie bussen
poedersuiker gekocht, niet te weinig, en zeker niet
teveel zodat mensen ermee zouden gaan klooien en vervolgens de heel de SooS onder zou zitten. Echter
zijn er tijdens een rondje door de SooS lopen nog zo’n 9 bussen poedersuiker tegen gekomen. Hier is het
dus begonnen, al snel vloog de poedersuiker door de lucht. Maar om even terug te komen op het begin
van deze alinea, het bestuur was kinderachtig, en heeft uiteindelijk 2 bussen in beslag genomen. Het is
dus niet opgegaan…
Maar verder met het poedersuiker gevecht. Alles zal onder, maar dan ook echt alles. Vooral Chartreuse
en ik kwamen er slecht vanaf. Gelukkig is de SooS makkelijk schoon te maken met een hoop water. Voor
nu, allemaal de beste wensen. En hopelijk hebben we ook volgende nieuwjaarsborrel weer een pretje
met de “poedersneeuw”.
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Molen-Avond
Een tijd geleden waren Loenen, Vinnie en ik in België bij een speciaalbier-groothandel. Daar stond een
hele tafel vol met verschillende biertjes van de Molen Brouwerij. Het leek ons zodoende leuk om hier
een keer een proefavondje van te maken. Zo waren er op ons proefavondje 15 verschillende soorten
biertjes om te proeven. Gelukkig hadden we niet een heel flesje van alles, want de volgende ochtend
had iedereen het al zwaar genoeg.
Bij het eerste biertje ging het helaas al wel bijna mis, omdat Ron de tafel omgooiden waar net het eerste
biertje ingeschonken en al voor ons klaar stond. Gelukkig hadden we allemaal nog een enkel slokje op te
proeven, en hoefde we het niet van de vloer af te likken.
Het grote voordeel van een proefavond met zoveel bier was wel dat onze persoonlijke chef-BBQ Hassink
ons tussen de biertjes door van vleesch voorzag. Dan kan je toch wel wat meer hebben.
Het was een erg gezellige avond, met een hoop biertjes, veel vlees, TopGear op de tv en op een gegeven
moment zelfs een stoommachine. Je zou bijna zeggen dat je elke zaterdag eigenlijk zo’n barbecue zou
moeten doen.

Toelichting Statistieken
Loenen en Josse zijn eerder naar huis gegaan en hebben niet alle biertjes kunnen proeven. Loenen
omdat hij de volgende dag moest werken, Josse omdat hij een iets verkeerde inschatting had gemaakt
met de hoeveelheid HJ blikken die hij tussendoor had geconsumeerd.
Nicke had geen zin in speciaalbier, dus hij heeft alles netjes een 38 al cijfer gegeven. Hij heeft alleen een
slokje van de Doom&Gloom geproefd, en die vond hij een 38,38 waard. Nicke z’n cijfers zijn dan ook niet
meegenomen in het Gemiddelde per Biertje.
We hebben de biertjes op volgorde van alcoholpercentage gedronken, dus we zijn bij de lage procenten
begonnen en geëindigd met de zware biertjes.
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De Statistieken

Lekkerste biertje: Doom&Gloom, 9,2 gemiddeld. Ookal heeft niet iedereen dat biertje op, sommige
waren al naar huis en andere houden eigenlijk niet zo van Stouts, heeft deze wel met afstand het
hoogste cijfer.
Minst lekkere biertje: Achtung Berry, 5,3 gemiddeld. Tevens ook het enige biertje wat geen voldoende
heeft gekregen gemiddeld. Berliner Weisse bieren zijn erg zuur, heel erg zuur, dus dat is ook wel bier
waar je van moet houden.
Strengste jury: Josse, 5,4 gemiddeld. Josse was blijkbaar in een strenge bui.
Positiefste jurylid: Willem, 7,6 gemiddeld. Buiten Nicke dan, die had een 38 gemiddeld.
Hassink en Willem zijn de enige geweest die geen onvoldoendes hebben uitgedeeld aan biertjes. Vinnie
heeft het laagste cijfer uitgedeeld, namelijk een 1 voor de Achtung Berry. Willem heeft het hoogste cijfer
uitgedeeld, een 9,3 voor de Doom&Gloom.
Gemiddelde biercijfer in de loop van de avond --->
We werden blijkbaar steeds positiever naarmate we meer
biertjes op hadden. Of de biertjes die later op de lijst stonden
waren ook echt lekkerder, dat kan natuurlijk ook.

Het was in ieder geval gezellig.
Kusjes,
Natascha
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Ananas,
de wortel van het kwaad.
Vandaag gaan we het hebben over ananas. Hier moeten we het over hebben, omdat er zelfs nu, in deze
moderne tijden, nog mensen zijn die ananas zien als voedsel, of het zelfs bestempelen als lekker. Ananas
is de wortel van het kwaad en dit zal hier bewezen worden aan de hand van een wetenschappelijke
analyse, in de hoop dat de mensheid eindelijk collectief het licht ziet, al weet uw auteur dat er altijd
doubters zullen zijn. Dus pak naar voorkeur uw aluminiumhoedje of vullesbak (Om naderhand de
ananassen in te deponeren) en neem deze informatie tot u.
Laten we allereerst de horde van de letterlijkheid nemen. Is de ananas letterlijk de wortel van het
kwaad? Stelt u zich voor, een flinke, mooie, sappige, vol-Hollands-oranje winterwortel. Maar op een dag
is dit niet zomaar een wortel meer, want hij/zij is bezeten van het kwaad, het Naargeestig Beest. Het
groeit stekels, om iedere niets vermoedende Vitamine C liefhebber te verwonden. De verwarmende
oranje kleur wordt een bleek geel. En de weelderige, zachte bos bladeren wordt ook hard en scherp. De
elegante slanke lijn verdwijnt en maakt plaats voor een dikke prop. Zelfs die Vitamine C krijgt er wat
extra A bij. En wat is er dan ontstaan uit deze kwade wortel? Juist, een ananas.

Bovenstaande is eigenlijk hoe wij weten dat de ananas de wortel van het
kwaad is. Dit is namelijk niet alleen een aanname, maar wordt ook
ondersteund door het kwaad zelf. Het getal van de duivel is bijvoorbeeld
666. Deze, op het oog onschuldige, reeks van drie gelijke cijfers kan over
elkaar heen geplaatst worden. Verdraai elke 6 zijn eigen 120 graden,
verschuif deze over elkaar of kijk hiernaast, en zie:
Het is een ananas.

Daarnaast zijn er natuurlijk nog proefondervindelijke bewijzen. Wanneer de ananas achterstevoren
wordt afgespeeld, zult u namelijk demonen tot uw ziel horen spreken. Het is de stem van de Eerste
gevallene, de Plunderaar der maagden, de Heer van abortus! Maar omdat een ervaring meer waard is
dan duizend worden, is dit ook een experiment voor thuis. Neem een blik ananasschijven (deze hebben
nog een tijdje geweekt in hun eigen kwaad, en zorgen daarom voor beter resultaat) en plaats deze zo in
de magnetron. De magnetron zal het draaien simuleren in plaats van uw onschuldige platenspeler, zodat
u hierop nog steeds veilig een plaat van Genesis kunt beluisteren. Activeer de magnetron op maximaal
vermogen, en wees zeker dat deze draait. Het resulterende geweld van dit blik ananasschijven dat
andersom draait zal menig demoon nog ananasgeel doen zien van jaloezie. Probeer dit alleen thuis met
toestemming van uw ouders en/of onder supervisie van een priester met een brandblusser. De WPredactie is niet verantwoordelijk voor eventuele schade aan woningen, ziel, keukenapparatuur, of
geslachtsdelen.
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Als we nog even terugkomen op de symboliek, zijn er ook talloze klassieke schilderijen waarbij niet
alleen de ananas wordt afgebeeld als objectificatie van de duistere krachten, maar ook als tegenstelling
de wortel als de kracht van het goede. Dit is te zien in de voorbeelden hieronder.

Dan behandelen we nog de olifant in de kamer, namelijk de Pizza Hawaii. Pizza kent u in allerlei vormen
en maten. Het is een gerecht dat rijk is aan allerlei belangrijke vitamines en mineralen. Het bevat granen
in de korst, zuivel in de kaas, groenten in allerlei soorten, nog wat fruit in de vorm van tomaat, en
uiteraard op de top dode dieren in plakjes-vlees formaat. Het bevat al alles wat goed is voor de mens, en
heeft daarom ook niks meer nodig. Doch was er een onverlaat die het nodig vond om hier een ananas
aan toe te voegen. Er bestaan geen andere pizza’s met ander fruit dan de weledele Tomaat. Omdat dit
niet logisch is, omdat alleen deze bij (zwakkere) mensen is ingegeven door Hij-Die-Niet-Genoemd-Word.
Sinds het ontstaan van de mensheid beïnvloeden ananassen al ons onderbewustzijn, bijvoorbeeld in
onze dagelijkse taal. Wie kent er niet de aloude spreekwoorden. “De ananas in de pot vinden”, “Beter 10
wortels in de lucht, dan 1 ananas in de hand”, “Nu komt de ananas uit het blik”, “Iemand de ananas
toespelen”,”Men kent een ananas aan zijn stekels”, en niet te vergeten ”Een gekregen ananas niet met
de tong proeven”.
Als laatste zullen we naast deze religieuze filosofie, door mensen beïnvloedde symboliek, en gewoonweg
persoonlijke smaak, nog een overtuigend wetenschappelijk bewijs voeren. Hoe schokkend en verassend
het misschien ook is, iedereen die ooit een (deel van) een ananas heeft gegeten, is overleden, of zal
sterven. Dit is een feit, en zowel een dreigement als een waarschuwing. Zij die dit eten worden
vermoord voor de veiligheid van de rest, of sterven door rot aan hun ziel. Dit is misschien niet altijd
evident de doodsoorzaak, maar wel wat er werkelijk gebeurd voor/na/tijdens het consumeren van een
ananas. Iets dat duidelijk mag zijn na het lezen van dit artikel.
Voor wie niet overtuigd is kan nog contact opnemen met Ary, voor een persoonlijk verhaal waarbij het
hoofd in aanvaring kwam met een ananas, en welke gruwels er toen door hem heen gingen. Behalve de
ananas.
Eet geen ananas, want u wint er niks mee, en verliest mogelijk een hoop (waaronder de onsterfelijke
ziel!). Eet geen ananas, want het is gewoon een vieze rotte wortel. Eet geen ananas, want er zit al
tomaat op uw pizza. Eet geen ananas, want het is vies.

Groetjes Hassink.
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De nieuwjaarsduik
Afgelopen 1 januari zijn er in Scheveningen weer zo’n tienduizend ijsklontjes het ijskoude water
uitgekropen nadat zijn hadden meegedaan aan de nieuwjaarsduik. Maar waar komt het vandaan? En
wat weten we nog meer over deze gekke (Nederlandse?) traditie?
In Nederland kennen we sinds 1960 de nieuwjaarsduik. Ok van Batenburg was te recalcitrant bij z’n
locale zwemcluppie. Dus is hij weggestuurd, als tegengeluid is die met een aantal aanhangers op 1
januari het ijskoude zeewater van Zandvoort in.
Vijf jaar later zijn er in Scheveningen ook mensen het water in gesprongen om hun kater te bevriezen.
Deze eerste duik in Scheveningen is georganiseerd door marathonzwemmer Jan van Scheijndel. Deze
eerste editie deden er zeven fanatiekelingen mee. Sinds 1998 is Unox aan deze duik verbonden.
Maar voordat we in Nederland bekend werden met de nieuwjaarsduik, hadden ze in Canada, Vancouver,
er al ruim 38 duiken opzitten. Dit is de eerste nieuwjaarsduik ter wereld voor zover er bekend is. Hier
noemde ze het de Polar Bear Plunge, de eerste editie doken er tien gekken het zeewater in. In het jaar
2000 hebben zij een record aantal Canadezen te water gelaten, namelijk 2128.
Was er dan geen andere duik voor die in Vancouver? Jazeker wel, in Boston deden ze al sinds 1904 aan
Polar Bear Swims. Alleen gebeurde dit gewoon een keertje in de winter. En niet zozeer tijdens
nieuwjaarsdag. Dus deze tellen we dan ook niet mee.
Tegenwoordig duiken over de hele wereld mensen het water in op de eerste dag van het jaar. Al zijn er
natuurlijk altijd van die watjes die snel even naar het zuidelijke halfrond vliegen om daar het warme
water in te springen.
Wil jij nou volgend jaar ook in het water springen op 1 januari? Kijk dan even op nieuwjaarsduik.info
waar bij jou in de buurt zo’n duik gehouden wordt. Ïn ieder geval op heel veel plekken!

Friesland: 30 duiken ( 1 naturistisch )

Zeeland: 11 duiken ( 1 naturistisch )

Noord Holland: 46 duiken ( 3 naturistisch )

Gelderland: 23 duiken

Zuid Holland: 28 duiken

Noord Brabant: 29 duiken ( 2 naturistisch )

Groningen: 13 duiken

Flevoland: 6 duiken ( 1 naturistisch )

Drenthe: 7 duiken

Utrecht: 11 duiken

Overijssel: 15 duiken ( 1 naturistisch )

Limburg: 10 duiken
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Relikwee’tnie in de SooS
..want iets bewaren of niet weggooien is een wezelijk verschil
De meeste leden die de SooS binnenkomen valt de hoeveelheid spullen in de SooS nog geeneens meer
op. We willen graag alles bewaren na een feestje. Allereerst omdat we trots zijn op wat we gemaakt
hebben, en vervolgens omdat we de vrijdag na een feest echt geen zin hebben om al die zooi op te
ruimen. We zitten nu al 10 jaar als NOVA in de kelder onder de haagse. En sommige dingen hangen er al
zo lang, dat eigenlijk niemand meer weet waar ze eigenlijk vandaan komen.
Laten we twee dingen in de SooS eruit pakken.
We zien ze vaker, dit is een plaatje van de dames WC. Maar ie
is dit poppetje nou eigenlijk? Dit van origine gele wezentje
heet "Kierewiet" (ook wel Leipie). Kierewiet komt nog uit de
oude oude SooS. Het is een karakter van De Stamgasten die
eind jaren 70 in stripvorm verscheen. Later is van de bekende
tekenaar ook het zeer bekende oversexte roze konijn Ab
Normaal verschenen.
In totaal zijn er nog steeds vijf kierewieten te vinden. Op het
podium, op het fustenhok, op de keukendeur, de mannenplee
en de vrouwenplee. Ze zijn ooit getekend op een doorzichtig
stencel wat op een overheadprojector gelegd kan worden. En
bij de verhuizing naar deze SooS zijn ze weer gevonden en is
Kierewiet daarmee meeverhuisd naar deze SooS. Google maar
eens op “de Stamgasten” en “Kierewiet” en ga genieten van
strips uit de jaren 70.

Dit vat heb je misschien weleens zien hangen boven de bar.
Waarom hangt die daar? Ooit voor de EJW en de OWEE hadden
we de DIAS. Een Driedaagse Introductie voor Aankomende
Studenten. In deze drie dagen bleven de aankomende
studenten drie dagen lang op school, sliepen we in lokalen en
kwamen we feesten in de SooS. Drie dagen lang. En tijdens de
DIAS van 2013 was het zo gezellig dat er op de 3e dag van de
DIAS gewoon het 38e vat bier aangesloten kon worden. Een
memorabel moment! Dit vat (wat ook nog eens uit 1988 komt,
het oprichtingsjaar van NOVA) hangt nu ter herinnering boven
de bar. Met alle namen van DIAScrew 2013.

Volgende WP misschien wel weer een paar dingen in de SooS die je niet weet waar ze vandaan komen.
Waar is dat schild in de gang voor? Waar komt die lampenkap 38 vandaan? Waar hangt de SooSporno?
En Wie is nou eigenlijk v. Bakel?
knuff, Ron
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Kijkje in de keuken
Ik zag twee beren
Broodjes smeren.
Oh, dat was een wonder
Het was een wonder, boven wonder
Dat die beren smeren konden
Hi hi hi, ha ha ha
Ik stond er bij en ik keek er naar
Ik stond er niet echt bij natuurlijk. Ik stond samen met ze te
smeren. Enkele keren per jaar werken enkele mensen in de
keuken van NOVA zichzelf namelijk het zweet uit hun (HACCP
goedgekeurde) naat. Twee van die keren is voor de lunch van de
bedrijvendag. Mocht je die lunch alleen boven hebben zien
komen weet je hoe leuk het eruit kan zien, hoe lekker het kan
zijn en vooral hoe véél het kan zijn. Hieronder geef ik u een kleine
indruk hoe deze lunch is bereid.
Het is 7 uur in de ochtend. Alleen de beveiliging zit achter de receptie en verder is de gehele TU Campus
nog leeg. Dat is het moment dat in de keuken van NOVA de lichten al aan staan. Ondanks dat er zeker 5
ovenplaten tegelijk vol met broodjes gebakken kunnen worden, duurt het alsnog zeker twee uur om alle
harde broodjes gebakken te krijgen.
Daarnaast is er sinds enkele jaren besloten om de bouwers van de stand iets te eten aan te bieden.
NOVA style komt iets te eten neer op: krentenbollen met en zonder boter, energierepen, appels,
bananen, mandarijnen, peren(door Willem en drie maanden later te eten), sultana, zacht broodje kaas,
ham, ham en kaas, ontbijtkoek. Een ‘klein’ hapje.
Na deze klaargemaakte versnapering moeten we gelijk door
met het volgende onderdeel: de lunch zelf. Voor deze lunch is
de deadline om grofweg 1200 gesmeerde broodjes en voor
iedereen een kom soep klaar te hebben staan om 11:30 uur.
Deze uitdaging vervullen we met gemiddeld zes mensen en is
echt keihard maar heel gezellig werken. Als een geoliede
machine staan we in een rij om op industriële wijze de
broodjes tot in perfectie te smeren. Ondertussen moeten we
niet vergeten de SOEP TE ROEREN! of de laatste BROODJES!
uit de oven te halen. Het eindresultaat zijn broodjes: hard en
zacht, wit en bruin, vega en vol vleesch, gesmeerd en belegd, en allemaal met minimaal drie
verschillende ingrediënten om de smaak tot in de sterren te laten rijzen. Jaar op jaar vragen de bedrijven
ons voor catering bij hun eigen begrafenissen en partijen.
Wanneer we even bij hebben kunnen komen, de keuken weer is opgeruimd en iedereen van zijn broodje
heeft genoten beginnen we al met de middag snacks. We warmen de balletjes in de jus op, prepareren
de frituur voor een overheerlijke snack mix en wassen de schaaltjes voor een mediterrane mix noten.
Aan het eind van de dag hoeft niemand meer wat te eten door ons oneindig hard werken en staan wij
met pijn in ons voeten aan de bar te genieten van een welverdiend biertje. Ook interesse om je bij deze
groep vol bikkelharde kokers te voegen? Stuur dan een mailtje naar snackcom@sv-nova.nl of loop
gezellig langs in de SooS.
12
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IJsonderwijs
Na het weergaloze succes van mijn chips test, is het nu de eer aan mij om tien ijsjes te testen. Deze tien,
allemaal zorgvuldig uitgekozen, zijn onderdeel van mijn jeugd en van mijn zonovergoten zomerdagen.
Die zomerdagen waarbij het zelfs in Nederland zo warm is dat ijs de enige redding is waardoor je de dag
kan overleven. Deze tien zijn geselecteerd op hun eigenzinnige karakter, op het feit dat ze een unicum
zijn in hun soort en op het euforische gevoel dat ze alle tien teweeg kunnen brengen.
Tien ijsjes die ik allemaal at op één avond, wegspoelde met longdrinks droge wijn, afwisselde met
sigaretten en eigenlijk was ik het na drie ijsjes al zat. Hoelang moest ik nog? Uren duurde het voor ik de
taak volbracht. Doorzettingsvermogen was nodig.
Vol met goede moed en zin in een ijsje begon ik aan de eerste, de Ben & Jerry’s Chunky Monkey.
Bananenijs met stukjes walnoot en chocola. Ik vond dit best een goed begin, lekker smaakje. Niet te
chemisch, beetje weinig stukjes walnoot maar een goede hoeveelheid chocolade. Niks mis mee, prima
voor een avondje op de bank. En dan moeten we absoluut niet vergeten dat dit de non-dairy variant
was. Dit proef je niet, een verademing voor alle ‘veganisten’ onder ons. Het tweede ijsje hierin tegen,
een totale tegenvaller, een koude douche, afknapper. Met misschien wel een nog grotere anti climax.
Dit ijsje, het smartie’s pop-up ijsje. Negen smartie’s zaten er op de kop, vol goede moed nam ik een hap.
Dat de smartie’s amper smaak hadden en zacht geworden waren vond ik nog geen gigantische ramp.
Maar, maar, maar dat er in het stokje niet de wel gehoopte smartie’s verstopt waren was een
regelrechte domper. Een teleurstelling uit de eerste categorie, een flop, deceptie, dieptepunt. Het ijsje
zal ik nooit nog eens eten. Over deze teleurstelling kom ik niet meer heen. Vervolgens at ik vijf ijsjes die
allemaal op elkaar lijken. De cornetto met chocolade, en de neppe magnum ijsjes. Allemaal vanille-ijs
met een vorm van chocolade. Eerlijk is eerlijk, de witte chocolade is het minste van allemaal. De rest van
de chocolade-vanille ijsjes zijn gewoontjes, doodnormaal. Goed voor een middagje in de zon. Hierna
proefde ik het aardbeien avontuurtje van Hertog. Een wonderschoon ijsje, zoals je wel op de foto kan
zien. Aardbeiensmaak gecombineerd met witte chocolade krulletjes, een donkerrode aardbeien saus om
het ijsje meer verdieping te geven. Een liefelijk bakje wat je zonder schuldgevoel naar binnen kan
werken.
Dan nadat ik al half gestorven ben, ijsmoe ben en wederom misselijk ben. Heb ik enkel nog mijn twee
favorieten. De Ben & Jerry’s Cookie Dough, en het raketje. Twee ijsjes waarvan ik van tevoren al weet
dat het me uitstekend gaat smaken. Ik presenteer u dan ook, de ijsjes sterren:

Ik wil u bedanken voor weer een weergaloos succes,
De volgende keer kom ik terug en beoordeel ik de instant noodles.
Met liefelijke groet, Stella
13
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WDFBJNW
Naam: Saskia Jeannette Niemöller
Bijnaam: Saskejay/ Alcoholist, je kunt bij Quenten zijn
voor toelichting
Leeftijd: 21
Naam Papa: Frank
Naam Mama: Annemarie
Naam zusje: Ingrid
Naam zus: Geen
Naam broer: Paul & Koen
Opleiding: Hotel en eventmanagement
Veterdiploma: Pas in groep 3 gehaald, maar het diploma
nooit gekregen
Andere diploma’s/cerfiticaten: Zwemdiploma A & B, Gdf
GVB en tappersgilde
Favoriete kanteldrank: B52, das een shotje
Kantelfrequentie: 3,8 en een beetje, maar misschien nog
een keertje testen
In welke volgorde kleed jij je aan: Onderbroek, bh, shirt,
broek, rechtersok, linkersok, linkerschoen, rechterschoen
Duct-tape of tie-wraps: Duct-tape
Favoriet functioneel naaktmodel: Ashley Benson
Favoriete zondes: Huis Anibus kijken
Record pizza’s eten: 0,75 per brakheid
Wat kan jij allemaal kopen voor 20 cent: Energy light
Grootste blunder: Vis was ‘dood’, ging ineens weer zwemmen maar toen werd die al net doorgespoeld
#dierenmishandelaar
Wispo: Ja, ik ben zelfs commissie
Commissies: Feestcom en nu dus Wispo
Leukste Nova moment: Vorig jaar wispo, dat iedereen ijsblokjes door ging geven
Sterk punt: Iedereen opvrolijken met een biertje en mijn gezelschap
Zwak punt: Fucking ongeduldig
Favoriete instrument: Drumstel
Favoriete gereedschap: Een schaar
Brilsterkte: 0.0, geen alcohol onder de 18
Favoriete kinderprogramma: De Tweenis
Vriend/vriendin: Ja, vriedin. Een Sabine
Rijbewijs: Ja, al 4,5 jaar
Boete’s: Te hard rijden (Amy d’r schuld), 38 kilometer te hard
Kamers: Ja
Bedpartners: 8 en misschien een klein beetje meer of een klein beetje minder
Leest je moeder ook de WP: Ja, en die heeft toen ook gelezen over 3 vingers Amy
Tip om van brakheid af te komen: Aquarius lemon, een bakje fruit, en dan ’s middags weer aan het bier
Favoriete uitspraak: We gaan naar de klote en daar voorbij. Groetjes, Astrid
Laatste woorden: Biertje, Rode kist
Heb je huisdieren: Yuki, dan een hond. En 35 vissen, maar dan moet je maar thuis langs komen om bier
te drinken als je wilt weten hoe ze heten

14
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Op een donderdag avond
Je kent het wel je zit in de SooS en denkt hoe ga ik aan mijn volgende biertje komen. Dit zat ook in de
gedachten van menig borrelmensch op 9 januari. Gelukkig was daar Loenen die met het fantastische
misschien wel legendarische idee kwam om wedstrijdje te houden. Wie het langste een pitcher gestrekt
voor zich uit kan houden wint hem.
6 pilsridders namen deze lastige queeste aan. De eerste minuut ging
het nog vrij soepel bij iedereen en waren verschillende tactieken
toegepast. De meest succesvolle bleek uiteindelijk de hand om
pitcher methode waarbij men de hendel laat rusten op je
middenhandsbeentje. Voor Kasper was deze tactiek helaas niet
voldoende om de winst binnen te slepen en hij sneuvelde na 1:57
wegens een technische fout.
Onder het genot van een verse pretcilinder gingen onze overige goudzoekers heftig door met de strijd.
Helaas voor Dave de druk teveel en moest hij toekijken hoe zijn pitcher zich langzaam richter de bar
begaf waar deze ooit vandaan kwam. Met een laatste snik “Blijf bij me” moest Dave zich helaas ook
gewonnen geven na welgeteld 2 minuten en 22 seconden. Uiteindelijk moest Ron zich ook te kennen
geven na 2 minuten en 52 seconden.
Ondertussen begon duidelijk te worden dat een pitcher
met gestrekte arm vasthouden stiekem best wel zwaar is.
Rico was zichtbaar aan het afzien maar de gedachte aan die
heerlijke dorstlessende substantie die bier wordt genoemd
gaf hem moed. Zowaar zorgde deze nieuwe moed voor een
goed idee en begon hij het de hang en slap techniek. Na
het zien van deze nieuwe techniek zag Loenen in dat hij
deze jongen nooit ging verslaan als die zo creatief te werk
ging in de zoektocht naar het engelenvocht en gaf hij op na
3 minuten en 47 seconden.
Rico was zichtbaar aan het afzien maar zijn tegenstander begon het ook zwaar te krijgen. Nu ze allebei
zo dicht in de buurt van goud zaten konden ze niet zomaar opgeven. Rico leek ondertussen de meeste
fans te hebben vergaard na zijn creatieve techniek en pure pilskracht om te winnen. Na absurde 6
minuten en 5 seconden werd het zijn tegenstander toch te veel en kon hij hem niet meer omhoog
krijgen. Dit kan de beste wel eens
gebeuren voor Rico was dit natuurlijk
geen probleem omdat hij al eerder de
hang en slap techniek had toegepast
en gemeesterd. Na zo lang gestreden
te hebben had hij zijn pitcher spa goud
meer dan verdiend en was zeer
tevreden en blij met zijn prestatie. Zo
ook zijn groepje want die hebben
lekker mee kunnen genieten van zijn
prestatie.

15
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Wil je wel arbeider worden
Het zal je niet ontgaan, je studie heeft een groter doel dan je eigenlijk van te voren dacht. Er is meer in
het leven dan zuipen, neuken en nog meer zuipen…. Ja het is arbeider worden.
Je kent ze wel, dat tuig, net afgestudeerd.. komt beetje stoer de SooS binnen lopen, schreeuwt naar de
barman om pils (en geef de rest ook maar wat) en gooit er een goed gevulde pinpas achteraan.
Het is een arbeider, vreselijk, moet je toch niet willen??!!!
Hieronder daarom een stukje met de voor en tegens van het arbeider worden. Zo kan je zelf bepalen of
je eigenlijk arbeider wil worden of gewoon lekker eeuwig student blijft.
Tabel 1: Dingen om te beslissen of je wel of niet arbeider wil worden

Ding
Geld
Laten we bij het ding
beginnen dat altijd
beter is om meer van te
hebben, geld

Student
Geld komt aanwaaien,
het is er gewoon ineens
(van pappie en
mammie) en als die
stroom ophoudt, nou
dan is gewoon ome
DUO. Voor 0% rente
gewoon gratis geld!!!
Mocht dat nou net niet
genoeg zijn kan je
gewoon bij een
willekeurige kroeg gaan
werken (gratis bier!!)
en dat scheelt dan
meteen weer met de
zuipkosten.

Zuipen
Prio 2 is uiteraard
zuipen, het goud gele
vocht dat iedereen in
z’n studenten tijd per
vat naar binnen tik…
ééntje dan..

Wat is dat spul toch
heerlijk he, met een
lekker koud pilsje op de
bank die op het balkon
staat, lekker om 12:10
naar de dames op
straat kijken.. want ja in
de college zaal is de
airco vast stuk en die
hel moet je niet willen,
proost kerel!
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Arbeider
Geld komt nu per
container binnen op je
rekening, iedere week
moet Nederhof met hun
Demag AC650 (650 ton
mobiele kraan met 9
assen en 18 wielen)
weer gebeld worden
om dat geld op je
rekening te hijsen…
Helaas moet je hiervoor
wel minimaal 40uur van
je vrijetijd besteden aan
andere dingen. Als je
trouwens langer blijft
werken moet op een
gegeven moment de
Sleipnir komen
aangevaren, die kan
alles tillen tot 20.000
ton.
Pff zuipen, je moet er
niet aan denken.. nouja
je denkt er wel aan en
dan ben je eigenlijk al
dronken. Waar is de tijd
dat je een kratje
wegtikte voor het
avondeten.. en nu.. nu
zit je aan je 2de die net ff
te snel ging en je niet
meer normaal recht kan
staan.
He wie is die leuke
dame (kijkt naar collega
van in de 50…)

Anders
Je kan er uiteraard
ook voor kiezen
werkeloos door het
leven te gaan, lekker
uitkering trekken

Dit is dus het mooie,
je kan zuipen en
werken perfect
combineren, nouja je
moet het goed op
elkaar afstemmen,
heel simpel.
Gewoon elke dag een
paar pilsjes en
donderdag wat meer
natuurlijk. Zo blijf je
scherp en kan je bij
de volgende vrijmibo
als een baas je
collega’s er uit
drinken.
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Katers
Na zuipen komt
uiteraard de kater, fijn
he dat gevoel dat je
liever dood wilt dan
bewegen, laat staan
moeten pissen.

Als student heb je
misschien elke dag een
kater, maar het went
gewoon. Trek dat pilsie
open en door.
Hoofdpijn is een
emotie, die kan je
uitschakelen. Party!!!

Neuken
Laten we eerlijk zijn, het
is gewoon lekker.

Op de sociëteit is het
altijd genieten, welke
mooie meid ga ik
vanavond meenemen..
en als het tegenviel
gewoon de deur uit
schoppen. Lekker los
fuck It, letterlijk.
Ze slikt de pil toch..
anders moet ze maar ff
zo’n andere pil halen.
Kijk maar ff.

Party (hard)
Party hard untill we
die!! Lijkt me duidelijk

Perfect te combineren
met zuipen, lekkere
beatZzZ en feesten
maar, hoezo het is 1
uur… Kerel het is nog
geen 6 uur he, we gaan
nog even door.
Morgen skip je dat
college maar, toch geen
aanwezigheid plicht.
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Het is vrijdagochtend, je
bent met vrij veel
moeite je bed uit
gekomen en blijkbaar
bij je werk
aangekomen… pfff
komt die troela van [vul
afdeling in] aanlopen en
zegt “zo jij ziet er lekker
uit, teveel gezopen
gisteren?? Hier werken
we gewoon op vrijdag
he” nou voordat je
keihard schreeuwt “ik
neem ontslag” zie je de
koffiemachine en dat
helpt al een hele hoop.
Ja wat zal ik er van
zeggen… De tijd van
elke avond een ander
vrouwtje is voorbij.. je
moet slapen blijkbaar
en elke avond zuipen
kan ook al niet meer
(zie hierboven).
Je moet aan een vaste
vrouw, elke dag het
zelfde liedje.. wat elke
dag.. nee dus want
soms ben je gewoon ff
moe ofzo.
Als arbeider kan je
perfect party’n, op de
vrijdagavond in een lege
discotheek of
zaterdagavond in een
lege discotheek. Hoezo
is het zo rustig?? Ja gast
mensen die echt party’n
beginnen pas als jij al
naar huis gaat.. en die
piep in je oren.. tja na
3x vragen of het wat
zachter mag zei de dj
gewoon “rot lekker op”
Fuck It ik ga thuis wel
op de bank zitten.

De professionele
zuiper/werkeloze
heeft dit soort
problemen niet, niks
is zo vervelend als
met moeite je eerste
pilsie naar binnen
werken dus dat kan jij
gewoon. Eindbaas
ben je! Zwaai ff, met
pils in je hand, naar
dat moedertje wat
net dr dochtertje naar
school heeft
gebracht.. vanmiddag
fietst ze weer langs
he.
Mocht je als arbeider
met 1 vrouw nou niet
aan je trekken komen
kan je altijd de optie
‘buitenvrouw’
nemen, gewoon een
voor als je ergens
anders bent. Spreek
het gewoon af met
elkaar dat af en toe ff
een ander ook wat
liefde wilt geven.
Hoeft geen probleem
te zijn.
Wat een mooie
combo is, bij je
studentenvereniging
zijn er vaak wel eens
vrijdagavond en soms
zaterdagavond
party’s.
Ideaal gewoon, want
daar is het na het
avondeten wel
gewoon druk en
niemand heeft door
dat je de 06:00 niet
gehaald hebt. Winwin. Plan wel de
zaterdag even vrij
voor die kater.
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Respect
Je denkt natuurlijk.. wat
dan. Nee heel simpel,
respect

Mooie spullen
Naast geld, waarmee je
mooie spullen kan
kopen, is er ook het
hebben van mooie
spullen

Vrienden
Gevoelig onderwerp…

Wat is dat precies,
respect. Ja de barman
doe je normaal tegen
want pils… die knul
moet dat overhemd en
logo is waarschijnlijk
bestuur van iets, ook
maar ff normaal doen,
he kerel, heb je nog
geneukt ?? dat zeg je
tegen je jaargroep
‘vrienden’ [vul in dat
liedje dat je altijd zingt]

Er komt gewoon een
moment dat een
collega/klant je bedankt
voor je werk. Wauw
Op een gegeven
moment hoor je via via
dat die klant nog een
opdracht voor je heeft
want het beviel wel. Dat
is het respect dat je
gaat krijgen, zelfde
natuurlijk andersom,
die klant die gewoon
relaxed doet dat je 5
minuten later was ipv je
weg te sturen, kan
gebeuren toch zei die.
Als student is het super Naast het feit dat je
belangrijk dat je.. nouja baas zegt, jowww hier
boeie ik kan slapen, die heb je een dikke lease
pan kan je nog prima
bak, is er nog meer. Als
gebruiken en die fiets
arbeider kan je echt niet
doet het toch… ik heb
meer 5x uit dezelfde
geen last van dat
pan eten, dat bord
geluid.. ketting valt er
moet echt ff
maar 2x per rit af niet
afgewassen worden en
eens 38x ofzo.
komen op ik ga toch
niet trappen als ik wil
fietsen. Je hebt het niet
nodig maar nu je die
5000 euro soundbar van
BOSE hebt moeten toch
al je vrienden het
horen.
Vrienden? Vrienden?
Je echte vrienden zijn er
Wij zijn maten voor het na je studenten tijd ook
leven!!! Zeg je tijdens je nog, jullie zien elkaar
jaarcluppie inauguratie. nog regelmatig voor
Niks is natuurlijk
een gezellige avond
minder waar, de één na zonder de vrouwen (die
de ander peert hem
gaan lekker wijnen) of
onder druk van een
met en dan is het ook
geliefde natuurlijk.
gewoon super gezellig.
Maar dan nog, als die
Je collega’s zijn dan wel
gasten hier in de
niet je echte echte
sociëteit zijn mijn
vrienden maar een
vrienden, als ik in de
goeie collega is er wel
sloot van redden ze me voor je. Dat tikkie komt
(he kerel, kijk maar ff
gewoon meteen
met je natte pak, wij
binnen, want toch geld
gaan weer borrelen)
zat. Hou dat vast want
vrienden zijn belangrijk

Groetjes, een arbeider
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Bij respect is er geen
gulden middenweg,
gewoon voor 1 van de
2 kiezen, klaar.

Hier is natuurlijk een
optie tot de gulden
middenweg, je koopt
een goedkope auto..
hij rijdt toch. Je koopt
een vaatwasser maar
ook extra borden
want meer dan 1x per
week vaatwassen is
wel erg overdreven.
Dat 2de hands
harman-kardon setje
is echt perfect, ja het
zijn wat kabels maar
ik heb geen LAGGGG

Hier is maar 1
oplossing, die is er
niet. Gewoon
vrienden zoeken,
ouwe vrienden
uitnodigen voor een
avondje spelletjes (ja
dat doe je op een
vrijdagavond want de
disco is leeg) en zorg
dat je dat vast houdt.
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Applausje voor de koks
Waarom een applausje voor de koks
-

Zo oud als de weg naar Rome.
Jezus deed het bij zijn laatste avondmaal.
Hitler ruilde bijna zijn signatuurgroet ervoor in.
Christenen en moslims bidden in stilte terwijl ze eigenlijk mee willen doen.
Aziaten smakken omdat ze al druk met de handjes zijn.
Sommige mannen zeggen gecondoleerd.
En andere mannen zeggen proost.

Maar wij bij NOVA doen een applausje voor de koks. Dit doen we niet omdat het moet of omdat het
gebruikelijk is. Dit doen we omdat we waarderen wat de koks voor ons doen. Het feit dat zij elke
woensdag en donderdag voor €2,50,- een afwisselende maaltijd op tafel kunnen zetten. Het feit dat
deze maaltijd vaak ook nog eens gezond is.
Dat bewijst een teken van respect.
Het feit dat zij door weer en wind naar de Jumbo, Albert Heijn, Turk of andere willekeurige winkel met
voedsel gaan. Het feit dat ze 2 uur in de keuken staan te zwoegen om op tijd het eten de keuken uit te
krijgen. Het feit dat ze zo goed en zo kwaad mogelijk ook nog eens een schone keuken achterlaten.
Dat bewijst een teken van respect.
Het feit dat er mensen rond de klok van vier uur aan de bar gaan staan bier te drinken. Het feit dat er
ook mensen zijn die niet met de rest mee bier gaan drinken maar uit de SooS weggaan om voedsel te
halen. Het feit dat er mensen zich opofferen om niet rustig bier te drinken aan de bar, maar in de
keuken gaan staan werken. Het feit dat zij hun tijd opofferen om iedereen in de SooS rond de klok van 7
voedsel te geven.
Dat bewijst een teken van respect.
Het feit dat er uit een appgroep van 30 mensen altijd wel iemand zich aanbiedt om te koken. Het feit dat
er altijd mensen bijspringen op het moment dat er hulp nodig is. Het feit dat een koker nooit alleen
staat. Het feit dat er met een groot gerecht tóch nog mensen van hun bierdrinkpositie afkomen om de
handen uit de mouwen te steken in de keuken. Het feit dat er 20 kilo aardappelen binnen minuten
geschild kunnen worden.
Dat bewijst een teken van respect.
Het feit dat er voor een vegetariër een uitzondering gemaakt kan worden. Het feit dat een veganist ook
mee kan eten. Het feit dat allergieën worden gerespecteerd. Het feit dat je je dagelijkse hoeveelheid
groente binnen krijgt. Het feit dat je vleesch krijgt. Het feit dat je een lekker prakkie krijgt. Het feit dat je
altijd gevuld bent.
Dat bewijst een teken van respect.
En dat dames, heren en anders geïdentificeerde is waarom wij een applausje voor de koks vragen. Dit is
waarom het altijd wordt gewaardeerd als je je aanbiedt om te helpen. Dit is waarom je een biertje op
eigen verbruik mag en kan drinken op het moment dat je aan het helpen bent in de keuken. Dit is
waarom je als koker meer applaus kan krijgen dan Lil’ Kleine.
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Een schone vaat
Je herkent het wel, je hebt allemaal borden vies
gemaakt en je moet het vervolgens weer afwassen.
Maar je wordt doodgegooid met alle merken. Extra
citroen, extra geconcentreerd, dure merken en
goedkope merken. Maar de hamvraag is natuurlijk,
welke moet je nou kopen zodat je voor zo min
mogelijk geld het schoonste resultaat heb. Dit heb ik
dus haarfijn uitgezocht, speciaal voor u, de lezer.
De geteste afwasmiddelen zijn: AH original, Kruidvat ultra concentrated, Klok, Aro lemon, Dubro, Dreft
original, Ajax Tropical Breeze, Gwoon citroen & Mc Bride.
Het is algemeen bekend dat de hoeveelheid schuim dat van afwasmiddel afkomt een recht evenredig
verband heeft met de schoonmaakkracht van dit middel. Vanuit dit gegeven zijn we gaan testen welk
afwasmiddel het meeste schuim levert. Verder kijken we ook naar de kleur en geur van de
afwasmiddelen om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van het beste middel.

De testmethode
Men nemen een biertap waar water uitkomt met een constante flow. Vervolgens pakt u een
doseerspuit, zo’n ding die dokters ook altijd hebben. U pakt drie pitchers van 1,8 liter. Pak tevens je
telefoon erbij met een timer, en pak een meetlint. Als laatste heeft u natuurlijk de afwasmiddelen nodig
die getest moeten worden.
Doe met de doseerspuit in alle drie de pitchers 10mL afwasmiddel. De drie pitchers zijn trouwens zodat
het iets nauwkeuriger wordt dan maar één test. Vervolgens zet je de pitcher onder de tap neer, en zodra
je met je linkerhand de tap opengooit in één vloeiende beweging zet je met de rechterhand te timer
aan. Op het moment dat de ontstane schuimkraag de rand van de pitcher raakt gooi je de tap weer dicht
en druk je de timer uit. Vervolgens noteer je de tijd welke aangegeven staat op de timer. Hierna is het
schuim wat nog rondzwom in de pitcher wel omhoog gekomen, je kunt nu meten hoe hoog de
schuimkraag is geworden.
Zoals je ziet zijn er twee methodes gebruikt om de hoeveelheid schuim te meten. Bij de eerste methode
gaan we ervanuit dat als er meer schuim is, je pitcher eerder vol is. Echter wordt hier geen tot weinig
rekening gehouden met de rondzwemmende schuim in de pitcher. Bij methode twee is simpelweg
gekeken hoeveel centimeter schuim er uiteindelijk in de pitcher zit.
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De resultaten
Afwasmiddel
Albert Heijn
original
Kruidvat ultra
concentrated
Klok
Aro lemon
Dubro

Test 1
18,32 s
2,1 cm
18,14 s
2,5 cm
18,12 s
2,4 cm
18,33 s
2,0 cm
18,03 s
2,1 cm

Test 2
18,56 s
2,0 cm
18,16 s
2,4 cm
18,19 s
2,4 cm
18,43 s
2,5 cm
18,83 s
2,3 cm

Test 3
18,90 s
2,0 cm
18,37 s
2,4 cm
18,17 s
2,5 cm
18,82 s
2,1 cm
18,85 s
2,4 cm

Afwasmiddel
Dreft original
Ajax Tropical
Breeze
Gwoon citroen
Mc Bride

Test 1
18,57 s
2,4 cm
18,89 s
2,4 cm
18,71 s
2,7 cm
19,08 s
2,3 cm

Test 2
18,87 s
2,2 cm
19,01 s
2,0 cm
18,65 s
2,5 cm
18,78 s
2,2 cm

Test 3
17,98 s
2,4 cm
18,83 s
1,9 cm
18,82 s
2,6 cm
18,83 s
2,2 cm

Optisch onderzoek
Albert Heijn original, Kruidvat ultra concentrated, Dreft original en Mc Bride zijn groen. Klok is blauw,
Ajax Tropical Breeze is rood en de rest heeft een gele kleur. Opvallend aan de Klok afwasmiddel is dat
deze kleurloos wordt als je er water bij doet.

Geur onderzoek
De Klok afwasmiddel was wat mij betreft geurloos en krijgt dus een 4. Albert Heijn original had een
chemische lucht en komt dus niet verder dan een 5. Ook Kruidvat ultra concentrated krijgt een 5, de
geur kan vergeleken worden met een toiletlucht. Dubro kreeg wel een voldoende, de wat zuurdere maar
toch aangename lucht komt weg met een 6. Aro Lemon heeft een soplucht wat je ervan verwacht en
krijgt dus een nette 7. Gwoon citroen en McBride hebben beide een frisse lucht waardoor ze beide een 7
verdienen. Het afwasmiddel dat met een 8 naar huis huis gaat in de Ajax Tropical Breeze aangezien deze
een verrassend lekkere geur heeft die erg uniek te noemen is.

Conclusie
Alle groene afwasmiddelen vallen natuurlijk direct al af, want groen is gewoon echt lelijk. Verder kan
een vieze geur ook nooit verkozen worden tot HET BESTE AFWASMIDDEL VAN 2020. Daardoor vallen alle
onvoldoendes uit de geurtest dus ook af…
De overgebleven kanshebbers zijn nog: Aro lemon, Dubro, Ajax Tropical Breeze & Gwoon citroen.
Aangezien je natuurlijk niet teveel wilt betalen voor een schone vaat vallen de dure merken ook af. Dus
helaas voor Dubro en Ajax, maar jullie zijn gewoon te duur.
Aro Lemon heeft op het schuimonderzoek gewonnen op snelheid ten opzichte van Gwoon Citroen.
Terwijl Gwoon Citroen uiteindelijk een dikkere schuimkraag had. Volgens mij is iedereen het er wel over
eens dat testmethode twee de beste methode is. Hieruit concludeer ik dus dat je het beste de Gwoon
Citroen van de Hans Meijer kan kopen voor een kleine €0,86 euro.
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We houden steeds meer van speciaalbier
...en de belofte die tijdens de JV gemaakt is
Alhoewel een avondje pils zuipen nog steeds lekker is, en ook zeker gedaan moet worden, komt het
steeds vaker voor dat je jezelf eens lekker moet verwennen met een speciaal biertje! Speciaal biertjes
nemen al jaren explosief toe. Waar je vroeger een klein plankje in de supermarkt met een paar speciaal
biertjes hebt, zijn er nu stellingen vol! De Appie bij de hoven heeft een heel pad vol met steeds weer
nieuwe speciaal bieren! Ook de SooS heeft steeds meer speciaal bier. Op moment van schrijven kun je
meer dan 38 verschillende soorten speciaal bier en pils in de SooS vinden!
Maar wat heb je nou wel op, wat wil je nou echt nooit meer drinken en welke moet je zeker onthouden
voor een volgende bierdrink avond... Dat wordt nog weleens lastig. Gelukkig is daar een app voor.
Untappd. We hebben er vaker over geschreven. Een App waarbij je al je speciaal biertjes kunt inchecken.
Waar je ze gedronken hebt, hoe ze smaken en of je Untappd vrienden ze al op hebben. En daar is deze
JV wat over gezegd op het podium.
Onze SooSbaas Folkert heeft tijdens de JV gezegd dat hij aan het eind van zijn bestuursjaar meer unieke
biertjes op heeft dan Ron op Untappd. Voor de JV (deze was 16 oktober) heeft Folkert op Untappd al 42
unieke biertjes ingechecked. Ron op dat moment al 1016 unieke biertjes. Een flinke uitdaging voor onze
SooSbaas. Laten we nu eens een paar maanden later kijken hoe onze Folkert ervoor staat. En als we dan
toch op onderzoek uitgaan kunnen we er net zo goed een paar andere actieve Untappd drinkers erbij
pakken.
Ik (Ron) heb hieronder van een aantal leden, Folkert en mezelf alle nieuwe unieke ingecheckte biertjes
in Untappd vanaf de JV tot aan het schrijven van dit stukje in een grafiek gezet.

Nieuwe unieke biertjes gedronken sinds de JV volgens Untappd
100

80

60

40

20

0

Ron
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Zoals te zien is, is de inhaalslag van Folkert nog niet echt op gang gekomen. Nu is het natuurlijk nog niet
echt terrasjesweer geweest, maar ook in de winter is er voldoende lekkers. Het is op moment van
schrijven nog 146 dagen tot BBQ-OP. Als ik nu geen nieuwe biertjes meer incheck tot BBQ-OP, en Folkert
nog gemiddeld 6,8 speciaalbiertjes per dag inchecked, elke dag, tot BBQ dan kan hij zijn belofte van de
JV waarmaken. Ik hoop voor Folkert dat hij dat niet gaat proberen!
Maar als we dan toch alle getallen in Excel staan, dan kunnen we net zo goed wat meer leuke getalletjes
presenteren. Zoals hoeveel dagen iemand achter elkaar nieuwe biertjes heeft ingechecked. Of hoelang
iemand geen biertjes heeft ingechecked. Of hoeveel verschillende nieuwe unieke biertjes....
Ron
unieke biertjes sinds JV
totaal unieke biertjes
meest unieke biertjes op 1 dag
totaal dagen bier gedronken
aaneengesloten dagen gedronken
aaneengesloten dagen niet gedronken

104
1120
7
28
3
12

Folkert Willem Vinnie
Natas
Muts
92
94
87
55
53
134
768
900
359
116
9
9
6
4
6
34
27
34
30
25
6
3
7
3
3
8
7
11
9
14

Laten we vooral lekker blijven bier drinken met z’n allen! En als je dan toch een avondje lekker speciaal
biertjes gaat drinken, check ze in op Untappd. En zoek ons ook eens op op Untappd. Dan kun je zien of
we weer ergens bier aan het drinken zijn.
Folkert: Folkert38
Ron: Rond_NOVA
En gelukkig komt er nooit een eind aan de nieuwe
stroom van Speciaal biertjes. We kunnen blijven
genieten van al het lekkers wat alle brouwers voor ons
produceren.

Proost, Ron
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Kerstual Chique
Een goed kerstdiner, of dat nou bij je ouders is of in de SooS, draait
om eten. En veel eten ook. Dat is dit kerstdiner volgens mij aardig
gelukt. Ik denk dat iedereen na dit kerstdiner kon zeggen “Pfoe,
wat zit ik vol.”
Voor dat je de SooS überhaupt in was had je al één of twee amuse
bakjes in je hoofd zitten. Normaal is een amuse natuurlijk maar
een klein hapje. Maar waarom zou je kiezen voor een klein hapje als je ook een groot hapje kan kiezen?
Ik ga er maar even vanuit dat dat de redenatie van de commissie moet zijn geweest.
Met je amuse nog in je hand kon je ook dit jaar
weer op de foto. En het leuke, je kreeg aan het eind
van de avond deze foto nog in een lijstje mee naar
huis ook. Er waren 2 verschillende photobooths dit
keer, een chique achtergrond en een knusse
kerstachtergrond met bankje.

Vervolgens werd je getrakteerd op een enorme
broodplank en een lekkere warme kop soep. Dit
alles natuurlijk in een goed aangeklede SooS. De SooS had deze keer een blauwe gloed gekregen. Zelfs
de bovenbar had een hemelse uitstraling. Op elke menukaart zaten stickers geplakt waar men bier, fris
of wijn kon halen bij de bar. Met op de menukaart ook nog een subtiele tip voor welk biertje, wijntje of
frisje er bij het gerecht zou passen. Ondanks
aandringen van de commissie is de dessertwijn
echter niet heel goed ontvangen. Verder waren
alle drankjes een groot succes. Vooral de Oase de
volgende ochtend.

Een tussengerecht waren minihamburgertjes. Deze zagen er
erg schattig uit, moet ik eerlijk toegeven. Zelfs met zo’n
pretbek op de achtergrond.

26

Ledenblad der sv NOVA
Het hoofdgerecht bestond vervolgens uit een flink stuk
vleesch, namelijk een beenhammetje. Hierbij
natuurlijk wat aardappeltjes en zelfs rode kool voor de
liefhebbers. Verder maakte de zelf gemaakte
stoofpeertjes het hoofdgerecht zeker af.

Dan zul je misschien denken; ‘Das al wel weer
genoeg eten voor een avond toch?’ Dan zal ik je
eens vertellen dat we nog lang niet klaar zijn met
eten deze avond. Die enorme broodplanken van bij
de soep zijn nog een keer tevoorschijn gehaald,
maar dit keer zijn deze omgetoverd tot enorme
kaasplanken. En dan niet met alleen kaas, maar ook
met worst, en olijven, en druiven, en tuk-tuks, en
nacho’s. Er is moeten stapelen om het te laten passen, zo goed werden de planken gevuld.
En dan nog het verschrikkelijke, ook
dat was niet de laatste gang. Er kwam
natuurlijk ook nog een toetje! Een
ijscoupe gevuld met drie bolletjes
verschillende soorten ijs, met
chocoladesaus en zo’n koekrolletje en
slagroom. Dit werd vervolgens
uitgeserveerd op een dienblad met een
ijsfontein in het midden. Je weet wel,
zo’n zelfde fontein die je in je ijsje krijgt
als je jarig bent. Het leuke was dat er
met het uitserveren dus steeds ‘lang
zal ze leven’ werd gezongen als er weer
zo’n fontein de keuken uit kwam.
Uiteindelijk wil ik dit zeker een geslaagde
avond noemen. Iedereen ging goed gevuld
naar huis, met zijn of haar fotolijstje onder
de arm. Zo heeft iedereen toch een
aandenken aan deze avond, en dat is vooral
handig voor de mensen zich de volgende
dag niet zoveel meer herinneren van het
kerstdiner.

Kusjes, Natas

27

WééPéé Wintereditie 2019-2020

Vooroordelen van borsten
Je borsten, voorgevel, boobies, bos hout voor de deur, boezem. Het maakt niet uit hoe je het noemt,
elke vrouw en sommige mannen hebben het: tieten. Er zijn mannen, maar ook zeker vrouwen, die er
geen genoeg van kunnen krijgen. Maar heb je ooit goed gekeken naar borsten? Of dat nou die van jezelf
zijn of die van je buurvrouw. Hieronder lees je in ieder geval een aantal leuke weetjes, voordelen en ook
vooroordelen over borsten.
Het maakt voor vrouwen niet uit of ze grote of kleine borsten
hebben om baby’s te krijgen. Je zou anders namelijk kunnen
denken waarom niet alle vrouwen gewoon grote borsten hebben,
dat vinden mannen leuk dus dat is beter voor de voorplanting en
evolutionair gezien zouden alle vrouwen grote borsten krijgen.
Maar dat maakt dus helemaal niet uit. Uit onderzoek blijkt zelfs
dat hoger opgeleide mannen eerder fan zijn van vrouwen met
kleine borsten dan vrouwen met grote borsten.
Grote borsten of kleine borsten, blijkbaar zal het mannen
dus een rotzorg zijn wat voor voorgevel je hebt hangen.
Ondanks dat is het voor de dames zelfs wel van belang om
goed voor hun boobs te zorgen. Heel veel vrouwen schijnen
de verkeerde maat bh te dragen, en ook met een kleine
cupmaat is het bijvoorbeeld belangrijk om een sportbeha
te dragen. Je hebt maar 2 borsten, dus wees er zuinig op.
Koop bijvoorbeeld een luchtbed waar je als vrouw met
grote borsten alsnog comfortabel mee op je buik kan
liggen. (Of met een stijve piemel, maar dan moet je
andersom gaan liggen.)
Dames hebben dus borsten, dat is duidelijk. Maar dit hoeft dus
niet te betekenen dat allebei de borsten van een vrouw even
groot zijn. Bij een enquête gaf 65% van de vrouwen aan dat hun
rechterborst het kleinst was. Dit schijnt te kunnen komen
doordat de linkerborst dichter bij het hart zit en daar dus meer
bloed doorheen gepompt wordt. The more you know.
Mannen die vaak naar borsten kijken schijnen zelfs 5 jaar langer
te leven, kunnen ze dus ook vijf jaar langer naar borsten kijken. Ook borsten vasthouden vermindert
stress, en is dus ook goed voor je. Nu is de tip voor mannen wel dat ze niet met een lege maag naar
borsten gaan staren. Je associeert borsten blijkbaar onbewust met voeding. Dus als je honger hebt ga je
extra ongegeneerd naar borsten zitten staren. Ondanks dat mannen graag naar borsten kijken, heb je
ook mannen die zelf borsten hebben. Zit je nou niet op manboobs te wachten, dan is er slecht nieuws
voor de speciaalbierliefhebbers. IPA’s zorgen door de hoge concentratie hop blijkbaar voor een
ontwikkeling tot manboobs. Maar misschien is dit dan wel weer goed nieuws voor vrouwen die
verlanger naar een grotere boezem.
Maar als zijn jouw boobs nou groot of klein, al ben je een man of een vrouw; als je maar van je tieten
kan genieten.
Kusjes, Natas
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Hoe bouw je je eigen oliebol?
Een ongeoefend oliebollenbakker kan met dit recept zo’n 38 heerlijke oliebollen maken. Een ervaren kok
kan er een paar extra van maken. Ik vind zelf een lekker trappisten biertje altijd wel smaken in een
oliebol. Maar als jij liever niks met een monniken brouwsel te maken wil hebben kan je natuurlijk ook
een ander bier pakken. Zorg er wel voor dat die van hoge gisting is. Anders werkt het blijkbaar minder
goed…

Ingrediënten
- 25 g gedroogde gist
- 550 ml melk op kamertemperatuur
- 5 eieren (koop er voor de zekerheid 6, ze zijn namelijk erg breekbaar)
- kaneel naar smaak (gewoon een paar snufjes, je proeft er toch bijna niks van)
- 70 g roomboter (de ongezouten roomboter)
- 2 zakjes vanillesuiker
- 100 g fijne suiker (zelf vind ik de suiker van de Aldi heel fijn)
- 1 kg bloem, niet die uit je moeders tuin, maar gewoon zo’n pak witte poeder uit de supermarkt
- 3 appels, de Elstar en de Jonagold zijn hier goede appels voor!
- 200 ml bier (van hoge gisting (bijvoorbeeld trappist) op kamertemperatuur)
- 600 ml bier (voor de rozijnen en krentjes in te laten weken)
- 500 g krenten (hier zeker niet te krenterig mee doen!)
- 500 g rozijnen
- een pan met zonnebloemolie
- een aantal lekker biertjes voor tijdens het oliebollen bakken! (op koelkast temperatuur)

Bereiding
1. We beginnen gelijk met het belangrijkste deel van het oliebollen bakken, het koude biertje uit
de koelkast halen en een lekkere slok nemen.
2. Doe de krenten en rozijnen in een bak en gooi de 600mL bier erbij, zodat deze lekker een uurtje
kunnen badderen.
3. Vervolgens pakken we een puzzelboekje erbij, en lossen we een aantal puzzels op.
4. Als de puzzels opgelost zijn moet je ook nog eens
de gist oplossen in 138mL melk…
5. Vervolgens mag de boter, suiker, kaneel en
vanillesuiker erbij.
6. Mochten de 5 eieren nog niet gevallen zijn,
mogen deze er ook bij. Vervolgens even goed
mengen. Zodat het een heerlijke kleefbende
wordt! Hier komt het verschil tussen de ervaren
kok, en de leek. De kok zal gelijk door kunnen
naar stap 7. En de ongeoefende oliebollenbakker
moet eerst even de keuken kuisen.
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7. Vergeet niet af en toe een slokje te nemen van dat
heerlijk koude biertje.
8. Nou moet je volgens het originele recept de bloem
zeven. En vervolgens een kuiltje maken in het midden.
Dit heb ik dus niet gedaan. En bij mij ging het ook
gewoon goed. Afijn, gooi het gistmengel bij de bloem.
En meng alles weer goed door mekaar. Zoek in de
tussentijd even de zevende dwerg hier rechts

9. Nou zie ik je al denken. Moet de rest van de melk er niet bij? Jawel, dat moet je er nu doorheen
gieten. Vervolgens mag je weer lekker met je handjes gaan kneden tot het een stevig beslag is
geworden.
10. Vervolgens pak je een vochtige doek. Deze moet over
de bak heen. En deze zet je op een lekkere warme plek
neer om een uur te rijzen. Want zeg eens eerlijk, jij
reist ook liever naar een warm land!
11. Je biertje zal inmiddels al wel weer op zijn… pak gerust
een tweede hoor.
12. Pak de bak er weer bij, en gooi de appels, krenten en
rozijnen erbij. Goed roeren en mengen zodat alles goed
verspreidt zit. OJAAA, die appels had je alvast wel even
kunnen schillen en in kleine blokjes kunnen snijden.
13. Vervolgens laat je alles weer zo’n 15-20 minuten rijzen.
14. In de tussentijd heb jij even de tijd om je pannetje met
zonnebloemolie op temperatuur te krijgen. Het moet
zo’n 170-180 °C zijn.
15. Nu komt het moeilijkste gedeelte, wat mij ook niet
lukte eigenlijk. Pak twee eetlepels, en pak hiermee een
beetje beslag uit je bak en maak hiervan een perfecte
bol.
16. Vervolgens laat je die bol rustig in de olie zakken. Want als die olie op je komt sta je te janken,
en dan krijg ik daar natuurlijk weer de schuld van. Dus
rustig erin laten zakken.
17. Halverwege draaien. Als ze dit nog niet uit zichzelf
gedaan hadden.
18. Eruit halen. Op een schaaltje leggen. En laten uitlekken
op keukenpapier
19. Serveer ze uit met een beetje poedersuiker, als je dit
nog thuis had liggen per ongeluk, aangezien dit niet op
het ingrediëntenlijstje stond…

Eet smakelijk!
Ps. Zet de poederzuiker niet te hard op tafel
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Een groot gemis
een groot verdriet

Rouwadvertentie
Maar herinneringen
vergeten wij niet.

Te vroeg hebben wij afscheid moeten
nemen van onze geliefde goudvis

Kwek
Ons medeleven gaat uit naar

verzorgers
Natascha en van Loenen

vrienden
Kwik & Kwak
Pim, Pam & Pet
Kathleen, Kristel
Bobbie & de Rest
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Uit den ouden doosch
Dou Grend! Here we komen eraan! ( uit WP2 van 2010 )
Weet je nog die keer dat Dou Grend bij ons in de
SooS kwam optreden. Ja tuurlijk weet je dat nog.
Dou Grend! In de SooS! Optreden! Op ons podium!
Wat hadden we daar lang naar uitgekeken.
We hadden Dou Grend al eens eerder uitgenodigd
om te komen spelen op BBQ-OP 20010, maar toen
gingen ze al bier drinken, dus kwamen ze niet.
Gelukkig konden ze wel komen tijdens NOVA-Live
2010, om bij ons te bier te drinken en de halve
avond of zo op te treden. Wat een geniale avond
was dat! We hadden veel fans, bier, een dixi,
mensen in gele overalls, takken, dyonisos die een
barovername doet (gelukkig waren de foto’s er nog,
anders had ik dit niet geweten) en de legendarische
band Dou Grend die de ene na de andere tophit
speelt, zoals Dixie, Op Safari, Kippegaas en He die
swarma is warm ma! om zo maar even greep te
doen.
Na NOVA-Live konden we Dou Grend in de SooS
natuurlijk alleen maar luisteren via de
muziekcomputer. Om een beetje in de stemming te
blijven draaien we hun muziek dan ook de hele dag, immers wat leuk is, kun je geen genoeg van krijgen
en anders moet je gewoon accepteren dat het leuk is!
Gelukkig duurde het niet lang tot we het heuglijke nieuws kregen van een Medemblikkerse local dat,
jawel, Dou Grend weer ging optreden. “Ga je mee” is dan uiteraard geen vraag meer! Dus na lang
wachten gingen we eindelijk op die ene zondag op weg naar een dorpje vlakbij het werelddorp
Medemblik. Gelukkig kwam het eerste deel van de delegatie me op tijd ophalen bij het werk, zodat ze
nog bier konden halen en dat tot
sluitingstijd in de koeling konden leggen.
Na het werk heb ik me snel in mijn gele
overall gehesen en ben in de auto
gesprongen. We waren nu op pad met
halfkoud bier en zoals ik het gewend
was, zat ik op de achterbank tussen
twee dikke kinderen in.
Onderweg hielden we halt om te gaan
eten in een kwaliteitsrestaurant (die
met die gouden M) en om het vijfde
poppetje op te pikken. Dou Grend! Here
we komen eraan!

In het dorpje hadden we de kroeg waar Dou Grend optrad snel gevonden, want ja, er was maar
ongeveer één kroeg. In de kroeg vonden we nog twee afgevaardigden van NOVA en een heleboel
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andere mensen. Daar stonden we dan, met onze gele pakjes aan, helemaal in ons element, te genieten
en te feesten. De mannen van Dou Grend vonden het uiteraard geniaal dat wij helemaal naar daar
waren gekomen en schijnbaar maakten wij er pas echt een feestje van. Ach, daar ben je NOVA voor hè!
We zongen en sprongen uitbundig mee met alle nummers, en ja van al dat zingen krijg je natuurlijk
dorst. Gelukkig begreep de barman snel genoeg dat als we naar de bar toe liepen, dat hij gelijk een bled
bier moest tappen. Oh ja, en een cola.
Hiermee wil ik niet zeggen dat ik zo veel
dronk. Ik weet alles nog! Toch zeker tot
een uurtje of 9…
De locals vonden ons ook wel
interessant, want ja, een stelletje
ongeregeld in gele pakjes dat niet hun
taaltje spreekt en helemaal uit hun dak
gaat, maakten ze ook niet elke week
mee. Ze konden het niet zo goed
begrijpen dat we vanuit Delft naar Dou
Grend kwamen. Ze vonden het al
helemaal gek dat ik helemaal vanuit
België naar hun dorpje kwam voor een
optreden van dit trio. Geef me eens
ongelijk!
Speciaal voor ons werd zelfs nog de NOVA special ‘Doe je handen in de lucht, voor Leen z’n jassie’
gespeeld.
Jammer genoeg was het feestje op een gegeven moment voorbij en moesten we toch echt weer weg.
Wegens een oud akkefietje (tip: ‘doe je handen in de lucht, voor…’) konden we niet in Medemblik blijven
slapen en waren we genoodzaakt die zelfde avond nog naar huis te gaan. Gelukkig hadden we een
bobientje die is droog en in mijn
geval met werkende benen,
thuisbracht. In mijn bedje heb ik nog
nagenoten van weer een episch
avondje Dou Grend en ben toen
zachtjes in slaap gevallen met de
heerlijke muziek nog nagalmend in
mijn hoofd.

Op naar de volgende keer!

De grootste en waarschijnlijk wel
enige Dou Grend fan uit België
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Puzzelpagina
Woordzoeker: ( Zoek de 38 NOVA leden ) *** PRIJSVRAAG ***
C E Z
P H S
A R A
D U A
T D E
A N N
E R B
V K E
I T S
N E I
C S O
E S S
N M A
T M A

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

Oplossing:
Nonogram:
( weet jij welk typische NOVA afbeelding hier genonogramt is? )
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AMY
ANTHONY
ASTRID
BEREND
BJORN
CEZARY
CHARLOTTE
COR
DENNIS
ESTHER
FOLKERT
GIULIA
JAMIE
JEFFREY
JOSSE
KIONA
LAURA
LISA
MARLOES

MARTIJN
MARVIN
MERAUD
MICHEL
NATASCHA
NICK
PATRICK
RENE
RENSKE
ROBBERT
ROOS
SANDER
SASKIA
SOPHIA
STEFAN
SYLVIA
TESS
VINCENT
WOUTER
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Bedrijvendag – We Need You
Twee keer per jaar organiseren we vanuit NOVA de bedrijvendag. Een dag waarbij zeker 50 bedrijven in
het Atrium en het blauwe lokaal van de HHS staan om de studenten te laten zien wat zij in de toekomst
kunnen gaan doen. Van de kleine buurman op de hoek zonder werknemers tot de multinationals met
duizenden werknemers uit Silicon Valley komen ze naar ons schooltje toe om hun bedrijf te profileren.
En nu heb JIJ de kans om in de organisatie te komen van de bedrijvendagcommissie.
Wat heb je daar voor skills voor nodig?
-

Volledige zinnen formuleren
Iemand vriendelijk een hand schudden
Een mailtje lezen en deze redelijkerwijs beantwoorden
1 + 1 uitrekenen
Vragen kunnen stellen over iets relevants
Gezellig samenwerken
In paint een plattegrond tekenen
Een simpele Excel sheet bijhouden
Weten hoe je met je muis de rechterbovenhoek van het scherm kan vinden

Wat vragen wij?
-

Tijdens een vergadering aanwezig zijn
15 minuten van je tijd per week investeren
2x in het jaar een dag aanwezig zijn

Wat krijg je ervoor terug?
-

Oneindig veel goede connecties
100.000 aanbiedingen voor een baan omdat ze zien dat je je inzet
Gezellige vrienden om je heen om mee te werken
Hier en daar een biertje als blijk van dank
Complimenten over een geweldige dag die je hebt georganiseerd
Een enorme boost op je CV (die je niet nodig hebt door het netwerk dat je opbouwt)

Voldoe je aan al deze punten? Nee? Ja? Deels? Compleet? Compleet niet?
Maakt niet uit, als het je leuk lijkt om het grootste evenement van NOVA te organiseren of hier gewoon
te helpen kun je contact opnemen met de commissie via bedrijvendag@sv-nova.nl.
Mocht je meer vragen hebben en nog helemaal niks willen doen, kun je ook contact opnemen en we
leggen je graag meer uit onder het genot van een
biertje/wijntje/frisje/bitterballetje/whateverjeinjehoofdstopt aan de bar. De volgende bedrijvendag valt
dit jaar op 26 maart 2020.

Graag tot snel!
Kusjes de Bedrijvendagcommissie
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NOVAweekend 2020!
Kom pak je lasso maar, zo vangen cowboys indianen! En zo ga je ook mee op NOVAweekend 2020.
NOVAweekend dit jaar zal in het thema staan van cowboys en indianen: trek je lasso uit de kast, zet je
indianentooi op of je cowboyhoed en hobbel met ons mee naar een verrassingsbestemming! Na vele
jaren het Wilde Brabant onveilig hebben te gemaakt zoeken we dit jaar een andere provincie op. Nog
meer reden om mee te gaan dus. De datum 16 mei mag je alvast omcirkelen in jouw agenda: dan weet
je zeker dat je bij kan zijn bij het leukste weekend van het jaar.
Waarom meegaan op NOVAweekend?
Het allerleukst is natuurlijk als er van tevoren nog een paar dingen een verassing blijven. Daarom laten
we nog niet veel los over dit spectaculaire weekend. Maar natuurlijk zijn er een aantal redenen waarom
je mee moet gaan, namelijk:
Onbeperkt bier op locatie
BBQ op zondag
Unieke never-been-before locatie
Activiteiten bij het huisje en op externe locatie
Gezelligheid
Sfeerimpressie van andere NOVAweekenden
Voor de mensen die nog nooit zijn meegegaan op NOVAweekend en toch willen weten hoe het er nou
aan toegaat hebben we hier een sfeerimpressie van voorgaande jaren gemaakt, speciaal voor jullie.
Kusjes.
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Vissenkom
Er zijn alweer wat maanden voorbij, dus het is weer tijd voor een VissenCom update. Wij waren lekker
aan het zwemmen (en Mo fietsen aan het stelen) tot het bijna kerstvakantie was. Paniek brak uit, we
hadden geen vakantievoer gezien. Gelukkig was er een viswijf met wie we mee konden.
Het was een barre tocht van de SooS naar Sophia's huis. Het was koud en het regende. Gelukkig heeft
iedereen het ter nauwer nood overleefd en zijn we allemaal droog overgekomen. Eenmaal binnen ging
het los, er waren andere vissen en zelfs een kleine hond.
Ons aquarium stond naast een speaker waar de hele dag leuke deuntjes uitkwamen. Ondanks onze
alcoholvrije periode brak het feest los. We hebben twee weken lang gefeest, we zitten niet voor niets de
Fissakom. We feesten zo hard dat we af en toe uit het water sprongen, dat vond die hond geweldig en
die sprong met ons mee.
In die twee weken hebben we niet alleen gefeest, we hebben ook verschrikkelijke dingen meegemaakt.
Vanuit ons smerige paleis hadden we perfect zicht op het bed, en dat was niet altijd fijn. Gelukkig
naderede het eind van onze vakantie snel en we waren erg blij dat we weer wat bier konden drinken in
de SooS.
Na de vakantie werden we opgehaald en moesten we weer die lange barre tocht maken. We werden
weer in de het bestuurshok gezet en ons aquarium werd weer gereed gemaakt voor ons eindeloze
gefeest. Maar feesten in de SooS is veel leuker dan feesten bij Sophia, in de SooS hebben we namelijk
BIER! Er is echter een probleem als wij bier drinken, WE ZIJN DAN NIET TE STOPPEN! Ieder doet zo zijn
eigen ding:







Nee Mo ging met alle vissen vechten en voelt zich echt het mannetje.
AnneMoon probeerde probeert Ton te verleiden.
Ton wordt zo dronken dat hij over 3 jaar zijn P nog niet heeft.
Anja geniet van vin-tastelijke mannen om haar heen en twerkt erop los.
Cor(aal) adt na elke ‘vo een biertje.
Sjoerd is zo enthousiast dat hij gaat hard springen.

We bleven feesten tot er iets verschrikkelijks gebeurde. Tijdens het dansen merkte we ineens dat we
steeds minder water hadden. En ineens besefte we het ‘ONS HUIS IS STUK’. Sjoerd is zo dik en had zo
hard gesprongen dat de onderplaat van ons aquarium was gescheurd. Er was flink wat paniek, we voelde
ons bijna een vis op het droge.
Gelukkig kregen we een nieuw,
mooi, schoon huis! Ons nieuwe
huis is een luxe villa met
planten, verwarming, een deksel
met licht en een nieuw filter.
We zijn hier enorm blij mee dat
we hebben besloten nooit meer
bier te drinken. We willen
namelijk nog een stukje kunnen
schrijven in de volgende WP
BLUB!

40

Ledenblad der sv NOVA

Zwembadfeest 6 maart 2020
Zeer waarschijnlijk het tofste feest van je studententijd. Zoals je ongetwijfeld al hebt gehoord gaan we
6 maart het riviera bad in Spijkenisse afhuren. Het lijkt erop alsof deze avond totaal gaat escaleren want
niet alleen DJPJ zal voor ons komen draaien maar ook de wereldberoemde, geweldige, escaleerberen:
De Gebroeders Scooter!!!
Mocht je je afvragen naar wat voor bad we gaan, zie foto. En ja, je ziet het goed, er is een glijbaan!
Om 17.30 zullen we verzamelen bij NOVA om het feestje alvast weg te starten in Kwibussen richting het
zwembad. Waar je zoals je vast wel weet gewoon een biertje kan kopen bij de chauff. Eten kan zoals
gewoonlijk in de SooS, je kan hiervoor inschrijven tot 1 maart. Het feest zelf zal losbarsten vanaf 19.00
tot 23.45 zodat we daarna weer een kwibus richting de SooS kunnen pakken.
Een kaartje kopen kan via de QR-code op de poster, een kaartje kost slechts 10 euro en vanaf 5 kaartjes
is het nog maar 7.60 euro per kaartje.
We hebben er in ieder geval ontzettend veel zin in, dus tot dan en laten we er het meest legendarische
feest ooit van maken.

P.S. Bier is zoals gewoonlijk een euro
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WDFBJNW
Naam: Rozemarijn Boekee (Roos)
Bijnaam: Boekoe, Serena kon mijn naam niet onthouden en
dat klinkt als een duif
Leeftijd: 23 jaar
Naam Papa: Ton
Naam Mama: Elisabeth
Naam zusje: Geen
Naam zus: Irene
Naam broer: Reinier
Opleiding: Bachelor Bio farmaceutische wetenschappen en
Master Biomedische wetenschappen
Veterdiploma: Nee, eigenlijk kan ik niet echt op een
normale manier veters strikken. Ik maak altijd twee
konijnenoren en dan knopen
Andere diploma’s/cerfiticaten: Stralingsdeskundige niveau
5b, pietendiploma, zwemdiploma A en Presenting like a Pro
Favoriete kanteldrank: Bier
Kantelfrequentie: 3,8 BPU
In welke volgorde kleed jij je aan: Onderbroek, BH, broek, shirt, trui, sokken, schoenen
Duct-tape of tie-wraps: Duct-tape
Favoriet functioneel naaktmodel: Mijn Stefan, dus niet de redacteur van de WP
Favoriete zondes: Vraatzucht en kaas
Record pizza’s eten: 1 per maand
Wat kan jij allemaal kopen voor 20 cent: Een kaartje voor mijn vriend waarop staat dat ik honger heb
Grootste blunder: Geboren worden
Wispo: Nee
Commissies: Feestcom
Leukste Nova moment: Afgelopen BBQ-OP, mede door de gratis cocktails
Sterk punt: Kan mijn arm 360 graden draaien
Zwak punt: Kan mijn been niet 360 graden draaien
Favoriete instrument: Viool
Favoriete gereedschap: Kwast
Brilsterkte: -0,75 en -0,25
Favoriete kinderprogramma: Pokémon, en mijn favoriete Pokémon is Slowpoke
Vriend/vriendin: Vriend, Stefan, en nogmaals niet die van de redactie
Rijbewijs: Nee, al 23 jaar
Boete’s: Ja, zwart reizen. Maar had wel studenten OV
Kamers: Nee
Bedpartners: 1
Leest je moeder ook de WP: Nee
Tip om van brakheid af te komen: Veel slapen, ei eten en een frisse wandeling
Favoriete uitspraak: Tijs, ik wil nog steeds geen trio met je
Laatste woorden: Mijn glas is leeg
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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, Ferdi, Nico, Josse, “Natascha, Vinnie, Stella, de WISPOcommissie, Sabine, Sophia, Amy,
Chartreuse, Ed van ‘t Proeflokaal, van Loenen, Ron, de kascom, alle Ouwelullen, 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
Ik heb weer zeer genoten om deze Word Pervert voor jullie samen te stellen en hopen ook dat jullie
weer zeer genoten hebben. En als het mij ligt komt er snel een Voorjaarseditie aan!
Van Loenen
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Beter één
pilsje in de
SooS,dan tien
in de lucht!

