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BRUTALE KLUISROOF!
POLITIE STAAT MACHTELOOS

Naadorp - Afgelopen maandagmid-
dag werd de woning van dhr. Rand op
brutale wijze gekraakt. Het is nog onbe-
kend wat de daders precies hebben buit-
gemaakt. De politie is een onderzoek ge-
start, maar heeft vooralsnog weinig aan-
knopingspunten.

Dhr. Rand is nog steeds erg ontdaan.
Een van zijn kleinkinderen vertelt: “Opa
Rand was net even suiker aan het ha-
len bij de buren, voor een taart die hij
wilde gaan bakken, taarten bakken was
altijd al een grote hobby van opa Rand.
Net toen hij terugliep naar zijn voordeur,
zag hij drie gemaskerde mannen in een
busje springen. Eenmaal bij de voordeur
bleek dat deze volledig uit zijn voegen
was getrokken, bovendien bleek dat de
kluis niet meer in de kelder stond.”

Van de daders ontbreekt op dit mo-
ment ieder spoor. De politie is nog bezig
met een buurtonderzoek. Dhr. Rand is
in samenwerking met slachtofferhulp en

de politie bezig om zijn huis beter te be-
veiligen. Het is nog onduidelijk wat er
precies in de kluis zat die de daders mee
hebben genomen. Naar alle waarschijn-
lijkheid hebben de drie mannen, die ver-
der anoniem wensen te blijven, de voor-
deur van dhr. Rand geforceerd met be-
hulp van het busje, die waarschijnlijk be-
stuurd werd door een vierde handlanger.
Echter, de identiteit van alle mannen is
nog onduidelijk. Er wordt onderzocht
of er een verband is met de collecte die
de afgelopen dagen in deze wijk gedaan
werd, en ook de postbode die al jaren
door de wijk fietst wordt verhoord.

Mocht u informatie over deze brutale
kluisroof hebben, weet u bijvoorbeeld de
identiteit van de daders, het type voertuig
dat zij gebruikten, of heeft u ook aan de
collectant gegeven? Meld u dan bij de
politie of geef uw tip anoniem door op
www.heisteria.nl

HET GAAT WEER
BEGINNEN!

Door BESTUUR INTER-ACTIEF

Houd de week van 12 mei vast vrij,
want dan is het tijd voor Pandora! Dit
jaar zal Pandora XL groter zijn dan
ooit. Meer teams, meer kills, meer ple-
zier! Ook teams van elektrotechniek,
wiskunde, creative technology en andere
(technische) studies zijn dit jaar welkom
om in het holst van de nacht de strijd
met elkaar aan te gaan. Schrijf je in op
www.heisteria.nl

WEER:
9-15°

helder, droog

2-3
N/O
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WAT IS PANDORA?
EEN SAMENVATTING

Door ORGANISATIE

Pandora is een mix tussen puzze-
len en gevechten, en Pandora zou Pan-
dora niet zijn als het zich niet ’s nachts
zou afspelen. Gedurende één week gaan
een aantal teams er elke avond op uit
om puzzels op te lossen. Elke puzzel
leidt tot een volgende locatie, waar weer
een nieuwe puzzel hangt. Als je an-
dere teams tegenkomt, kun je die do-
den voor extra punten. De wapens krijg
je van de organisatie en bestaan vaak
uit plastic zwaarden, speelgoedpistool-
tjes en bijvoorbeeld PVC-buizen waar je
papieren pijltjes mee afschiet.

De puzzels zijn niet de puzzels die
je normaal zult tegenkomen. De regels
van de puzzel staan (vaak) niet vermeld,
je moet zelf uitvinden wat de bedoe-
ling is. Je weet alleen dat er een loca-
tie op de campus als antwoord uit moet
komen. Associëren, logisch denken en
vooral ‘out of the box’ denken zijn je be-
langrijkste wapens tegen deze puzzels.
Met Google in de aanslag zul je vaak
nieuwe technieken moeten zoeken om
schijnbaar onsamenhangende informatie
te ontcijferen.

Je beste wapens tegen andere teams
zijn niet degene die je van de organisatie
meekrijgt. Veel belangrijker is het om
muisstil te kunnen lopen, hinderlagen op
te zetten, en op te gaan in het donker van
de nacht. Trek geen witte jas aan en laat
je felgele schoenen ook maar thuis. En
hoe lang kun jij stil blijven liggen wach-
ten tot er een ander team langs jouw hin-
derlaag loopt?

Nog een belangrijk, maar ook erg
leuk onderdeel van Pandora is de
GEBAK-borrel, georganiseerd door de
MeisCie, lees daar verderop in deze
krant meer over.

Pandora maakt dat je al gauw niet
meer over de campus kunt lopen zonder
achter elke hoek een hinderlaag te ver-
wachten. Je kent de campus straks beter
dan wie dan ook en als je deze puzzels
achter de rug hebt, valt die woordzoeker
in de krant wel mee. Maar bovenal be-
tekent meedoen aan Pandora een week
lang plezier om niet snel meer te verge-
ten!

EVERS OBSERVEERT
Door EVERS OSSDORP

Bijna een jaar na mijn eerste contact
met Inter-Actief vroeg deze nieuwe krant
me om nachtelijks een column in te vul-
len. Nou ben ik normaal niet zo spraak-
zaam, maar na een doosje Tic Tacs heb ik
me toch laten overtuigen. Voor degenen
die me niet kennen zal ik beginnen met
een korte introductie, later zal ik uitge-
breid verslag doen van mijn nachtelijkse
observaties.

Ik ben Evers Ossdorp uit Baarn. Vo-
rig jaar heb ik bij Inter-Actief mijn vijf-
tigste verjaardag gevierd en daarna ben
ik nog een week op de campus geweest
omdat ik een floppy was kwijtgeraakt. In
mijn vrije tijd observeer ik graag vogels
en los ik sudoku’s op. Vanwege mijn
hobby ben ik echt een vroege vogel maar
tijdens Pandora ga ik zoveel mogelijk ’s
nachts observeren.

Gelukkig heb ik mijn floppy nu te-
rug en is het eind van de wereld afge-
wend. Desalniettemin heb ik een don-
kerbruin vermoeden dat er ook dit jaar in
mei wel weer iemand zal zijn die ergens
hulp bij nodig heeft. Op een of andere
manier gebeurt het tenslotte al jaren dat
er in deze periode iemand bij Inter-Actief
komt aankloppen voor hulp.

GEBAK-BORREL
Door CORRESPONDENT MEISCIE

Jaarlijks zijn er tijdens de GEBAK-
borrel mooie prijzen te winnen voor de
deelnemers van Pandora. Onze cor-
respondent sprak met S. Lathouwers,
woordvoerster van de Meiscie.

“Zoals al enkele jaren op rij wordt
ook dit jaar de traditie weer voortgezet:
de GEBAK-borrel van de MeisCie tij-
dens Pandora. Kom ons verrassen met je
geweldige baksels! Haal alles uit de kast
om de MeisCie versteld te doen staan
van de smaak en look van jouw bak-
kunsten. Doe je best om de lekkerste,
mooiste en misschien zelfs wel award-
winning baksel te maken en verras ons!
We hopen jullie dan te zien met jullie ge-
weldige taarten.”

De Pandoracie looft jaarlijks bonus-
wapens uit voor verschillende taarten.
Verder zijn er nog prijzen van de Meiscie
te winnen. Lathouwers voegt nog toe:
“-xxx- de MeisCie”

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.

Columnisten gezocht!
Pandora Nightly is op zoek naar co-
lumnisten en verslaggevers. Wil jij tij-
dens de Pandora-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.

Wil jij de volgende edities van Pan-
dora Nightly ontvangen?
Schrijf je dan nu in voor de gaafste week
van je studietijd! Stel een team van
4-6 mensen samen en schrijf je in op
www.heisteria.nl

nightly@heisteria.nl
blogs@heisteria.nl
www.heisteria.nl
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TEAMCOLUMN
Door TEAM ROLSTRUIK

Uit de Rolstruik-blog van 2012:
Agent Barrel ging op weg en de rest
van het rolstruikgewas bleef de puzzel
opmaken. Onderweg ging de telefoon
van Barrel, de uitkomst was inderdaad
Keet. Inmiddels was de vrijdag al lang
en breed begonnen en waren er al men-
sen bij Keet aan het werk, waardoor het
wat moeite kostte om de zuidkant te be-
reiken zonder rare vragen te ontvangen

Bij Keet hing geen puzzel, maar een
mededeling. De inlognaam voor de site
is: Charliezard73. Het was duidelijk
dat we weer verder mochten met het
tentoonspreiden van onze 1337 h4xx0r
sk1llzzz op de website van de vijand.
Met deze inlognaam konden we moge-
lijk weer een stapje verder komen, nu
konden we namelijk het formulier ge-
bruiken voor als iemand een wachtwoord
vergeten is. Helaas bleef dit formulier de
melding geven dat onze inlognaam niet
klopte, en na dit 9001 keer gecontroleerd
te hebben kwam Duck op het idee om het
toch maar eens met een kleine letter te
typen, en dat werkte wel.

Hier volgde een geheime vraag, we
moesten uit onze intel achterhalen hoe de
hond van Charles Reed heet. Dit bleek
echter niet in de datasheet die we in-
middels achterhaald hadden te staan, en
ook alle andere namen die hierin voor-
kwamen bleken niet te werken. Geluk-
kig was er ook nog een blueprint van
het hoofdkwartier van Charlie, waarop
de locatie van Dozers kennel stond. Het
proberen van de naam Dozer leverde ons
de volgende boodschap op:“Je wacht-
woord is: worlddomination123”

Hiermee konden we inloggen op de
site, en kwamen we terecht bij de bank-
rekening van Charlie. Het was duidelijk
dat al veel studenten en verenigingen af-
geperst waren door deze onderdrukkers,
het saldo hierop was maar liefst 100 mil-
joen miljard euro en 42 eurocent. Ge-
lukkig hadden we in onze mail een re-
keningnummer ontvangen waar het geld
heen moest, en snel probeerden we de

9000 euro waar de CIA om gevraagd had
over te sluizen naar het rekeningnummer
van onze opdrachtgevers.

Helaas bleken er nog wat sysadmins
te zijn die dag en nacht de transacties van
deze rekening in de gaten hielden en de
transacties die ze niet herkenden afbra-
ken. Gelukkig wisten we van het bestaan
van twee van deze sysadmins af. De ene
hiervan was nog steeds aan het slapen,
dus hoefde er maar 1 persoon bezig ge-
houden te worden. Voorzien van afluis-
terapparatuur, een zak spekjes en een af-
druk van een foto van de cijferbrij trok-
ken agenten Barrel en Rollade naar het
kantoor van een nietsvermoedende sys-
admin. Op het moment dat deze sysad-
min naar buiten liep kreeg agent Duck
een seintje dat de transactie mocht be-
ginnen. Drie minuten lang mochten Bar-
rel en Rollade de sysadmin aan de praat
houden over het probleem dat de tech-
niek van tegenwoordig nog steeds niet
zo ver was dat we fotos konden maken
in de nacht zonder flitser te gebruiken ,
terwijl Duck zat te kijken naar een lang-
zaam vorderend balkje. Eindelijk lukte
de overdracht, en Barrel en Rollade kon-
den weer naar huis toe rollen.

BASISINRICHTING
WAT JE NODIG HEBT VOOR EEN TOPWEEK

Door TEAM BLUES BROTHERS

We hebben het veteranen-team Blues
Brothers gevraagd een lijst samen stellen
met dingen die echt niet mogen ontbre-
ken op je basis:

Teamleden: Pandora doe je voor je
lol, dus met mensen met wie je lol kunt
hebben. Ook diep in de nacht moet je
op elkaar kunnen bouwen. Natuurlijk is
het fijn als ze ook nog een beetje kunnen
puzzelen.
Computer met internet: Veel puzzels
vereisen kennis die je niet altijd paraat
hebt, Google is dan je beste vriend. Ook
kunnen een aantal dingen gemakkelijk
geautomatiseerd worden.
Telefoons en laders: Communicatie tus-
sen de teamleden is van levensbelang,

bovendien moeten de puzzels doorge-
maild worden om opgelost te kunnen
worden. Wij kunnen niet meer zon-
der onze smartphones, maar die zijn niet
altijd bestand tegen lange nachten met
veel foto’s. Daarom hebben we ook vol-
doende laders op onze basis liggen.
Zaklampen: Als je gewoon rondloopt
over de campus wil je niet teveel opval-
len, maar om de puzzel te kunnen vinden
in de bosjes, of in een donker steegje is
een zaklamp erg belangrijk.
Eten en drinken: Lange nachten, mid-
night munchies. Bovendien erg belang-
rijk om de sfeer erin te houden als het
even tegenzit.
Whiteboard/ kladpapier: Brainstor-
men over puzzels gaat het best als je
je denkstappen overzichtelijk op kunt
schrijven. Bovendien kunnen je teamge-
noten dan meepuzzelen en je op fouten
wijzen.
Overig: Wij zorgen dat onze basis een
lekkere bank heeft, zodat je even kunt re-
laxen en bij kunt komen van het puzze-
len en de bloedstollende gevechten bui-
ten. Verder is onze muziek-installatie be-
langrijk om ons diep in de nacht wakker
te houden.

MAXIMUS

Verkrijgbaar in uw lokale
Borrelruimte

Dutch Pale Ale, blond, 6%. 
Fris, fruitig en licht bitter. 

Een echt sessie bier. 
Het medium koolzuurgehalte zorgt 

ervoor dat de smaak nog beter 
tot zijn recht komt.
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PUZZEL

T H C O T R U E P S R R S N A C H T

C R E K N O D J H A A D E I W T K R

I P Z I E M I J A A N G N G A R A G

F U A J S P A N D O R A G H P A B P

S Z K E S T N S V O A E N T E A E S

U Z L A E I E A B D H S I L N K G L

N E A A W L T R O E R E T Y A A M L

O L M Y S T E R I E T N E W T U R I

B S P N E V P M V A L N E T N U P K

Z W A A R D N E R F C A M P U S I N

ZOEK DE VOLGENDE WOORDEN:
avond, blaaspijp, bonus, campus, donker, evers, gebak, geheim, gps, heisteria, kaart, kills, krant, meeting,
mei, mysterie, naadorp, nacht, nerf, nightly, pandora, punten, puzzel, raadsel, speurtocht, team, utwente,

verborgen, wapen, winnaar, zaklamp, zwaard

HOROSCOOP

e WATERMAN
21 JAN - 20 FEB

Nadat je op de Pandoraborrel bent ge-
weest, krijg je sterk het verlangen je in te
schrijven voor dit geweldige evenement.
Geef hier voor de verandering eens aan
toe!

f VISSEN
21 FEB - 20 MRT

De sterren zijn je gunstig gezind! Jij en
je team gaan vele kills tegemoet. Mocht
je zelf uitgeschakeld worden, dan zul je
alsnog een grote hulp zijn.

� RAM
21 MRT - 20 APR

Nog geen team gevonden? De sterren
zullen je te zijner tijd op de goede plek
laten belanden. Als je al een team hebt
zal het geluk aan jullie kant staan.

] STIER
21 APR - 20 MEI

Van opgeven tijdens Pandora heb jij niet
gehoord. Jij zult elke puzzel bij de
hoorns vastpakken en een goed resultaat

neerzetten. Je team zal dit zeker waarde-
ren.

^ TWEELINGEN
21 MEI - 20 JUN

Je team is onafscheidelijk. Dit zal goed
van pas komen tijdens Pandora, waarbij
jullie hard samenwerken om de puzzels
op te lossen. Jij zult hierbij vitaal zijn.

_ KREEFT
21 JUN - 22 JUL

Pandora zal voor jou een grote verras-
sing in petto hebben. Deze zal uit on-
verwachte hoek komen. Welke hoek is
alleen maar achter te komen als je mee-
doet.

� LEEUW
23 JUL - 22 AUG

Jij zult dapper tijdens Pandora op zoek
gaan naar de locaties. Vergeet je team
niet en het zal een evenement worden dat
je nog lang bij zal staan.

` MAAGD
23 AUG - 22 SEP

Het zal nu misschien nog een beetje
spannend zijn, maar de komende tijd zul
je je durven over te geven en je in te
schrijven voor dit geweldige event.

a WEEGSCHAAL
23 SEP - 22 OKT

De sterren zijn op dit moment uit balans
en dit is niet gunstig. Deze balans zal
hersteld zijn als Pandora begint en zal
zorgen voor een leuke meevaller.

b SCHORPIOEN
23 OKT - 22 NOV

Pandora zal eerst een lastige onderne-
ming lijken te zijn, maar als je eenmaal
op dreef bent, zullen de punten je toe ko-
men vliegen.

c BOOGSCHUTTER
23 NOV - 21 DEC

Als de maan op zijn hoogst aan de hemel
staat ben jij op je best. Puzzels zullen
makkelijk opgelost worden, maar blijf
waakzaam, anders zal de nacht een plot-
selinge wending nemen.

d STEENBOK
22 DEC - 20 JAN

Een grote berg lijkt in het verschiet te
liggen, maar als je doorzet en deze over-
komt zullen de sterren in je gunst blijven
en zal niks je vindingrijkheid stoppen.


