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FAMLIE RAND NEEMT HEFT IN EIGEN HAND
GEVOLGEN VAN DE ROOF STREKKEN MOGELIJK TOT AAN DE CAMPUS VAN DE UNIVERSITEIT TWENTE.

De campus van de Universiteit Twente FOTO: ARCHIEF

Naadorp - De familie van de heer
Rand – die recent beroofd is van zijn
kluis toen hij suiker was lenen bij de bu-
ren – blijkt het heft in eigen hand te heb-
ben genomen. Zo laat een ingewijde we-
ten die niet met zijn naam in de krant wil.

De kleinkinderen van dhr. Rand heb-
ben volgens onze bron meerdere partijen
ingehuurd om de zaak van hun opa te on-
derzoeken. Het is niet geheel duidelijk
of de samenwerking tussen deze partijen
goed tot stand is gekomen; er wordt een
verband gezocht met de stijging van het
sterftecijfer op de campus van Enschede.

De kleinkinderen willen niet reage-
ren voor de pers. “Dan lekt alles direct
uit naar de politie, en die zijn nooit te
vertrouwen geweest.” Aldus de klein-
dochter van dhr. Rand.

Vanwege de activiteit op de Ensche-
dese campus wordt vermoed dat er pro-

gressie is geboekt in het onderzoek.
Thea Sirie, woordvoerster van de po-

litie, laat weten dat de familie Rand zich
met hun aanwijzingen zou moeten mel-
den bij de politie. “Als er nieuw bewijs-
materiaal is pakken we de zaak graag
weer op. Het is jammer dat we in ons
onderzoek de daders niet hebben kunnen
opsporen, maar onze middelen zijn na-
tuurlijk ook slechts beperkt.” Verder be-
nadrukt ze dat eigenrichting verboden is
en dat daar streng tegen opgetreden zal
worden, mocht het aan de orde zijn.

Onze bron kan echter melden dat het
is uitgesloten dat de familie nog terug-
gaat naar de politie. “Die zijn ze liever
kwijt dan rijk. De banden tussen deze
familie en de politie zijn nooit erg goed
geweest, dat zie je wel vaker bij families
uit dit soort buurten. Waarschijnlijk zijn
ze bang dat er van alles over de familie

op tafel komt als de politie zich met de
zaak bemoeit.”

Het is nog niet gelukt om te achterha-
len wat de inhoud van de kluis überhaupt
is. Het zou van alles kunnen zijn, maar
mensen uit deze lagen van de bevol-
king bezitten niet vaak een dure brand-
kast. Mogelijk is het vertrouwen van dhr.
Rand in de banken net zo groot als zijn
vertrouwen in de politie.

De beveiliging van de campus in En-
schede laat in een reactie weten de ver-
hoogde activiteit op de campus te onder-
zoeken.
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EVERS OBSERVEERT
Door EVERS OSSDORP

Pandora is in alle hevigheid van start
gegaan. De zon was nog niet onder of
ik observeerde al mensen die rondjes om
hun Schultenbäu aan het rennen waren.
De kluis van opa Rand is opgegeven door
de politie, maar zijn kleinkinderen la-
ten het er niet bij zitten. Maar liefst 17
teams zijn gekomen om dit klusje op te
knappen, maar voordat ze op kluisjacht
mochten, werd er een tokkie-test afge-
nomen. HiHiHi Paardenkracht nam di-
rect de leiding in gestrekte galop, op de
voet gevolgd door Wybren van het KB-
team. Rolstoelstruik rolde op hun ge-
makje achter dit zooitje aan, maar dat
kunnen we ze natuurlijk niet kwalijk ne-
men op hun leeftijd, en zo vlak na de
Bata. Toen de teams zich waardig had-
den getoond kon het echt beginnen. Zo
hecht als de groep nog leek tijdens de
meeting, zo snel verspreidden ze zich na-
dat het startsein werd gegeven. De eerste
puzzel waar men zich over mocht buigen
was een kleine verzameling Scrabble-
blokjes. Sorteren op waarde en wat
heen en weer schuiven leverde al snel
de reeks ei, rups, pop, vlinder op en
het duurde niet lang voordat de eerste
teams zich bij de Vlinder meldden. En-
kele tientallen kills en een paar minu-
ten later ging iedereen zich bezig houden
met een van mijn hobby’s: sterren ob-
serveren. Cetus, Aquarius, Monoceros,
Pegasus, Ursa Major, Scorpius, Pisces,
Orion, Musca en Perseus wezen naar de
Campuspomp op het pinetum. Tegelij-
kertijd werd er flink gestreden om de
kills: Miranda XV kon een meerderheid-
situatie tegenover de Bestuur-KB combi-
natie niet omzetten in punten, alleen in
wat schrammen.

De quiz die op het pinetum te vin-

den was bevatte allerlei beschrijvingen
die met over of onder begonnen, door
de woorden boven(over) en onder de cor-
responderende plaatjes te nemen vormde
een zin die naar de kruising tussen Cu-
bicus en Erve Holzik wees. Hier mocht
iedereen laten zien wat ze nog van net-
werksystemen kennen. De supersom aan
het eind leverde het getal 16 op, corres-
ponderend met het Nanolab. Hier was de
kans voor alle teams om een scrabble-set
uit de kast te pakken en woorden in te
passen. De vorm die op het bord ver-
scheen was onmiskenbaar die van de pa-
tiowoningen aan de matenweg, de laat-
ste drie woorden in de locatieaanduiding
vormden een pijl die precies aangaf waar
de laatste puzzel van de primaire puz-
zelreeks hing. De grootste tijdbonus-
sen gingen naar teams Rolstoelstruik en
Gummi Bears. Voor de teams die er
maar geen genoeg van konden krijgen,
hing daar een volgende puzzel, een die
met Layar opgelost kon worden.

Het was rond deze tijd dat ik voor
het eerst activiteit bij Miranda XV ob-
serveerde, zij wisten zich pas toen hun
inloggegevens te herinneren. Overigens
was dit ook ongeveer het moment dat
team Valar doorhad dat ze een puzzel in
hun tasje konden vinden. Wel hebben ze
de eerste helft van de nacht kunnen be-
steden aan de bonuspuzzel in de krant.
Dit moment van verlichting hebben ze
gevierd door een blog te lanceren waarop
ze hun voortgang delen met de andere
teams.

Teams die goed genoeg waren in Si-
mon Says (waarschijnlijk de teams die
even meegeschreven hebben), vonden
dat de secundaire reeks zich voortzette
bij de kunstwerken op het Carillonveld.
Daar hing een puntenverzameling met de
laconieke aanwijzing die even te verbin-
den. Teams die daadwerkelijk alleen de
even nummers hebben verbonden zagen
voor hun neus de contouren van het To-
rentje van Drienerlo verschijnen. Na-
tuurlijk hing de volgende puzzel niet in
het water, hoewel dit niet alle jaren even
vanzelfsprekend is. Aan een boom naast
de vijver was de laatste puzzel van deze
dag te vinden. Een tiental functies die al-
leen beschreven waren met enkele voor-
beelden, waren te herleiden tot de 1 = a,
2 = b, etc. conversie, het omrekenen naar
een ander talstelsel, priemgetallen, een
recurrente functie die veel weghad van

Fibonacci, de som van delers, en een ver-
taling van Romeins naar decimaal gaven
voldoende gereedschappen om de laatste
oplossing bij de Bastille te vinden.

Op het moment van schrijven is er
een rondleiding bezig in de Technohal
waar ‘verdacht’ veel Pandora-deelnemers
bij aanwezig zijn. Ik vraag me af wat er
allemaal te observeren is in dat oude ge-
bouw.

TEAMBLOGS
Door ONZE INTERNET REDACTEUR

Blogs blijken de laatste tijd erg po-
pulair, ze schieten als paddestoelen uit
de grond. Vooral blogs over gebeur-
tenissen op de campus doen het goed.
Naast de blogs blog.rolstruik.nl
en pandora.bieratlon.nl heb-
ben we sinds gisteren valar-yorinf.
tumblr.com en mirandaxv.word-
press.com zien verrijzen. Deze
nieuwe blogs bevatten vooral dronken
gebral over puzzels en gevechten.

COLOFON

Pandora Nightly is een uitgave van
de Pandora-organisatie, en is met ui-
terste zorg samengesteld. Eventu-
ele onjuistheden kunt u mailen naar
nightly@heisteria.nl.

Wat er misging
Zoals veel van onze abonnees ons heb-
ben laten weten stond in de editie van
gisteren de datum verkeerd. Natuurlijk
bedoelden we mei waar maart stond.

Columnisten gezocht!
Pandora Nightly is nog steeds op zoek
naar columnisten en verslaggevers. Wil
jij deze week kopij aanleveren voor
deze krant? Houd dan met je team
een blog bij en mail het adres naar
blogs@heisteria.nl. Ook een-
malige columns kunnen gemaild worden
naar dit adres.

blog.rolstruik.nl
pandora.bieratlon.nl
valar-yorinf.tumblr.com
valar-yorinf.tumblr.com
mirandaxv.word-
press.com
nightly@heisteria.nl
blogs@heisteria.nl
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IN MEMORIAM

†Dekhengst (paard)
door Rafiki (Once upon)

†Paard van Sinterklaas (paard)
door Sunni (Gummi)

†Gina Wild (Hitze)
door Sunni (Gummi)

†ppbgl (Gr)
door Schrödingers paard (paard)

†Bruno X (Hitze)
door Grammi (Gummi)

†Grammi (Gummi)
door Paard van Troje (paard)

†Anna (Once upon)
door Paard van Sinterklaas (paard)

†Rafiki (Once upon)
door Dekhengst (paard)

†Sunni (Gummi)
door Het stalen ros (paard)

†Nullity (IAPC)
door Trekpaard (paard)

†Het stalen ros (paard)
door Twentington (IAPC)

†V-hals (Supermooie)
door Supergeile machine des aweso-

meness (35&KB)

†Henk (35&KB)
door Peter R. de Nies (OG)

†Praeses (Supermooie)
door Inspector Clouseau (OG)

†Jason (TT14)
door Praeses (Supermooie)

†Twentington (IAPC)
door Diddo (Pkmn)

†Paard van Troje (paard)
door Twentington (IAPC)

†Lórien (Valar)
door Zummi (Gummi)

†Shinty-six (IAPC)
door Side-dish (Supermooie)

†Peter R. de Nies (OG)
door Jason (TT14)

†Boom (Gr)
door Diddo (Pkmn)

†Inspector Clouseau (OG)
door Nigel (35&KB)

†Side-dish (Supermooie)
door Shinty-six (IAPC)

†Much Coin Wow (Doge)
door Roddelflop (35&KB)

†Chocoboy (Supermooie)
door Perras Commissar (DdM)

†Aladdin (Once upon)
door Perras Commissar (DdM)

†Melkor (Valar)
door Diddo (Pkmn)

†Mandos (Valar)
door Diddo (Pkmn)

†Perras Commissar (DdM)
door Chocoboy (Supermooie)

†A (MIRXV)
door Roddelflop (35&KB)

†Mrs. Audentis (MIRXV)
door Roddelflop (35&KB)

†Bobe (MIRXV)
door Roddelflop (35&KB)

†Ø (MIRXV)
door Roddelflop (35&KB)

†Ulmo (Valar)
door Gijs Gans (35&KB)

†Roddelflop (35&KB)
door Krimiclown (OG)

†Rick Astley (rss)
door Sherlock (OG)

†Gijs Gans (35&KB)
door Krimiclown (OG)

†On a roll (rss)
door Krimiclown (OG)

†Oromë (Valar)
door Elena (Hitze)

†Aule (Valar)
door Elena (Hitze)

†Big Willy (Hitze)
door Oromë (Valar)

†Elena (Hitze)
door Melkor (Valar)

†El Fuero (DdM)
door Schrödingers paard (paard)

†Trekpaard (paard)
door Barrel Roll (rss)

†Sherlock (OG)
door Barrel Roll (rss)

†Schrödingers paard (paard)
door El Jugador (DdM)

†Barrel Roll (rss)
door El Jugador (DdM)

†Krimiclown (OG)
door Rick Astley (rss)

†Tummi (Gummi)
door Rick Astley (rss)

†Nigel (35&KB)
door Diddo (Pkmn)

†Psyduck (Pkmn)
door Gruffi (Gummi)

†Gruffi (Gummi)
door Lickytung (Pkmn)

†Peasant Pls (Doge)
door Psyduck (Pkmn)

†Cubbi (Gummi)
door Psyduck (Pkmn)

†El Jugador (DdM)
door Pumbaa (Once upon)
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EXTREEM AANTAL DODEN OP CAMPUS
Door ONZE REDACTEUR

Door de onverwachte stijging in sterftecijfers sinds afgelopen nacht zijn de mortuariums van gemeente Enschede vol. Na
een spoeddebat van de gemeenteraad is besloten dat zo snel mogelijk begonnen wordt met verbranden van gevonden lichamen.
De politie raadt mensen aan binnen te blijven en ramen en deuren gesloten te houden. De gemeente is in beraad over een
avondklok.

TEAMCOLUMN
Door ANONIEM

Zodra de jongens uit m’n team de
Scrabble-puzzel hadden opgelost vloog
ik voor de zoveelste keer deze avond de
deur uit en sprong ik op mijn fiets. Ik
fietste zo snel als ik kon naar de patiowo-
ningen. Mijn teamgenoten dachten dat ik
razend fanatiek meespeel maar eigenlijk
is er nog een reden dat ik bij elke puzzel
als eerste de basis uit ren. Op de eer-
ste avond kon ik tijdens de meeting mijn
ogen al niet afhouden van die ene leuke
jongen uit een ander team. Welk team
het is ga ik niet verklappen maar ze heb-
ben in ieder geval nog niet eerder mee-
gedaan aan Pandora.

Tot nu toe gingen onze teams niet
erg gelijk op met de puzzels en daarom
ben ik het team ook nog bij geen enkele
puzzel tegengekomen. Maar sinds een
puzzel of twee gaan we nek aan nek en

daarom ben ik extra enthousiast om de
puzzels op te halen, misschien kom ik
hém wel tegen op de locatie. Ik fietste
zo hard als ik kon naar de nieuwe puzzel
en parkeerde m’n fiets verborgen in de
buurt. Ik had het bloedheet gekregen van
het fietsen dus deed ik mijn jas open en
m’n sexy topje popte tussen de rits door.

Toen ik naar de puzzel liep hoorde ik
wat ritselen in de bosjes. Shit! Doordat
ik zo met hém bezig was had ik er hele-
maal niet aan gedacht dat ik nog in leven
was, en ik had niet eens een wapen bij
me! Ik verstijfde van angst en hoorde uit
de bosjes: “Leef je nog?” Toen kwam er
iemand de bosjes uit en het duurde even
voor ik besefte dat hij het was. We ston-
den tegenover elkaar in het donker en hij
kwam langzaam dichterbij terwijl ik nog
steeds verstijfd was.

“Ben je alleen?” vroeg ik zonder ant-
woord te krijgen. Hij stond inmiddels zo
dichtbij dat ik zijn adem in mijn gezicht
kon voelen en ik voelde iets hards tegen
mijn heup drukken. Hij fluisterde in m’n

oor: “Je bent af.” Het was zijn zwaard
dat hij tegen me aangedrukt had. Stame-
lend vroeg ik of hij me wou laten leven,
waarop hij vroeg wat daar dan tegenover
zou staan. Zonder nog een woord te zeg-
gen ritste ik zijn jas open. Terwijl we
terug de bosjes in kropen begon hij me
te zoenen en ik merkte dat hij dit ook al
die tijd al gewild had.

De details van wat daar verder is ge-
beurd ga ik niet uitlichten, maar na een
tijdje werden we verstoord door mensen
die de puzzel aan het fotograferen wa-
ren. We hebben ons toen snel gefatsoe-
neerd en zijn met een foto van de puzzel
én van elkaar terug naar onze basissen
gegaan. Mijn teamgenoten vroegen nog
waarom het zo lang duurde maar voor ik
antwoord kon geven waren ze alweer ge-
obsedeerd door de nieuwe puzzel. Ik be-
sloot maar niets meer te zeggen en boog
me ook over de puzzel. Nadenken ging
niet meer en ik heb de rest van de avond
over hém zitten dromen.

BONUSPUZZEL

1 7777777 ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ 88888888 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXX UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS 666666 KKKKKK
KKKKKKKKKKKKKK MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT HH
HHHHHHHHHHHHHHH VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV GGGGGGGGGGGGGGGG FFFFFFFFF
FFFFFF IIIIIIIIIIIIIIIIII WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW 99999999999 DDDDDD
DDDDDDD CCCCCCCCCCCCC PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR OOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOO QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL BBBBBB
BBBBB EEEEEEEEEEEEEE JJJJJJJJJJJJJJJJJJJ 22 333 AAAAAAAAAAAAA YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY
YYYYYYYYY 4444 55555 NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

De oplossing van deze puzzel is te vinden en in te leveren tot woensdag 14 mei, 18:00 uur.


