Pandora Nightly
VOL. II

Enschede

OPLAGE: 60

16 MEI 2014

ONDERZOEK KLUISROOF GESLOTEN
R AND HERENIGD MET ZIJN GELD

De snelste externe partij, team Rolstoelstruik, met een deel van het fortuin. FOTO : ARCHIEF

Naadorp - Binnen slechts vier dagen is het de familie Rand gelukt om dat
te doen wat de politie niet lukte. Het is
de familie gelukt om te achterhalen wie
het geld van Dhr. Rand heeft ontvreemd.
Het bedrijf ACME Corp blijkt gebruikt
te zijn als dekmantel voor een criminele
organisatie. Deze organisatie zit achter
de ontvreemding van de kluis van Dhr.
Rand.
Inmiddels heeft de familie Rand via
externe partijen de inhoud van zijn kluis
weer terug weten te krijgen. Dhr. Rand
verteld: “De snelste externe partij die
we hebben ingeschakeld, team Rolstoelstruik, wist om 23:27 al een gedeelte van
mijn fortuin uit de kluis te verkrijgen.
Daarna heeft het nog een half uur geduurd voordat het bestuur het volgende

deel van mijn geld ophaalde. Uiteindelijk heeft om 03:35 het laatste team,
GroenRechts, een deel van mijn fortuin
weten te bemachtigen.”

MAXIMUS

Om binnen te komen bij ACME
Corp hebben de teams eerst de beveiligingscamera’s uitgeschakeld. Daarna
konden ze simpelweg met een gelekt
wachtwoord langs de bewaking lopen.
De bewaking keek blijkbaar niet meer
om naar de geı̈nfiltreerde teams en die
hadden daardoor vrij spel om de kluis in
het gebouw te zoeken.

WEER:
2-3
N/O

droog

16 mei

0-18°

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.

Verkrijgbaar in uw lokale
Borrelruimte

Pandora Nightly 16 MEI 2014

VOL.II

E VERS O BSERVEERT
Door EVERS OSSDORP

Ik observeerde dat de meeting voor
de verandering binnen plaatsvond. In het
educafé werden de laatste instructies gegeven voordat de kraak der kraken kon
beginnen. De eerste puzzel, Mirror Mirror, had misschien eigenlijk ‘vouw dubbel, vouw dubbel’ moeten heten, want
met die methode kon men al snel naar
de Schuur. Daar hing een verzameling
van vier plattegrondjes waar een klein
deel gearceerd was. De postcodes van
deze gebieden vormden achter elkaar de
coördinaten van de volgende locatie: bij
de vijver op het Carillonveld. De puzzel die daar hing had meer weg van een
recept, alle culinair onderlegde teams en
alle mensen die Google in hun voordeel
wisten te gebruiken kwamen vrij gemakkelijk uit bij het Biomagnetisch Centrum. De instructies daar waren duidelijk: de camera’s zijn uitgeschakeld en
de Technohal is vrij te betreden. Teams
werden van hot naar her gestuurd, maar
uiteindelijk was de kluis te vinden achter
een draaideur op vloer 3.
De laatste hindernis om de kluis te
openen was een Layar-puzzel: de vier
kwarten van de deur stonden gedraaid
en moesten weer tot één geheel gedraaid
worden. Echter, elk kwart draaide ook
de twee aangrenzende kwarten mee. In
acht klikken was het mogelijk deze puzzel op te lossen, gemiddeld hadden de
teams er iets meer nodig. De oplossing
leverde niet alleen de code voor de kluis
op, maar ook een puzzelcode die direct
punten waard was. In de kluis lagen
geldbiljetten die ook via Layar een puzzel ontsloten. Het laatste cijfer van de serials moest berekend worden a.d.h.v. de
checksum. Nadat ook de volgorde van

de biljetten bepaald was moest de Eurion
op het biljet gevonden worden. De Linde
lag precies onder het middelste rondje
(tenzij je op iOS keek).
Aan de Linde hing een lange reeks
coördinaten die een potje zeeslag aangaven. Omdat niet was aangegeven welke
schoten raak waren, moest dit worden
afgeleid uit het gedrag van beide spelers. De schepen lagen in de vorm van
een vijf en een acht, en omdat gebouw
85 niet bestaat was Mondriaan, nummer
58, de enige mogelijke oplossing. Let op
dat wanneer men de letters horizontaal
plaatst, er geheel andere vormen uitkomen.
Bij Mondriaan hing een plaatje van
twee opgestapelde zeshoekjes, op de
meest gekke plekken met elkaar verbonden. Zodra de teams deze zeshoekjes uitvouwden, en er een plat vlak van
maakten, verscheen het woord ‘Keet’
ondersteboven. Bij de Keet hing dan
ook de laatste puzzel van dit jaar: Kedeng kedeng bestond uit een verzameling rail-elementen, waarmee letters gevormd kunnen worden. Door vast te stellen hoeveel uiteindes, splitsingen, rechte
stukken en bochten elke letter heeft, kon
men in de oplossing lezen dat Pandora
2014 zou eindigen ten zuiden van de
Gallery.
Pandora 2014 was er een van 17
teams, 95 deelnemers en 39 puzzels.
Vier nachten is er gezocht naar een kluis
van Opa Rand (anagram?) uit Naadorp
(anagram?). Politie-agente Thea Sirie
(anagram?) had het al opgegeven, maar
de teams gaven niet op en wisten de inhoud van de kluis terug te krijgen. Pandora 2014 was er ook een van blogs en
columns: maar liefst vijf teams hielden
een blog bij en bovendien zijn er vier columns aangeleverd voor de nachtelijkse
krant.
Daarmee komt Pandora XL: Heisteria tot een eind. Ik heb er erg van genoten om jullie te observeren en om deze
column te schrijven. Ik hoop jullie volgend jaar allemaal weer te kunnen observeren tijdens een nieuwe editie van Pandora. Voor de komende Pandora is natuurlijk ook weer een commissie nodig,
lijkt het jou leuk om driekwart jaar bezig
te zijn om een super gave mysteriegame
neer te zetten? Geef dit dan door aan het
KB.
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M IJN BASIS
“E EN TAP EN EEN
MUZIEKINSTALLATIE ”
Door PIM JAGER

Het ene team puzzelt thuis, het
andere in de VB. Het ene puzzelt in
de Box, het andere op de WBW. Er
is blijkbaar nogal wat diversiteit in
de verschillende basissen. Pandora
Nightly neemt je mee langs de verschillende basissen. Met vandaag. . .
Team
Team “Team Schmutzig: Jetzt wird es
schmutzig – In der Hitze der Nacht”
(kortweg Schmutzig), bestaat uit een variabel aantal teamleden, voornamelijk
oud-bestuurders van de fantastische studievereniging Inter-Actief. We praten
met Gina Wild, teamcaptain en internationaal bekend actrice.
Basis
De borrelruimte Mbasement in de Zilverling, centraal gelegen op de campus.
Unieke van deze Basis?
“Onze basis is een goede afspiegeling
van ons team. Er is voldoende ruimte om
iedereen binnen te laten, en aan het begin
van de avond weet je nooit zeker hoeveel
er binnen komen. Onze basis beschikt
daarnaast over een tap en een goede muziekinstallatie, zo hoeven we ons nooit te
vervelen.”
Puzzelaars of borrelaars?
“Wij vinden het belangrijk om, wat het
ook is dat je bezig houdt, plezier te hebben in wat je doet. Of je nou met de billen bloot je brood verdient, of s nachts
de problemen van wildvreemden aan het
oplossen bent, doe het met passie en
overgave. Wij maken van al onze nachten dan ook een feestje. We towerbridgen eigenlijk tussen puzzelen en gezellig samen één – of twee, of drie, of misschien wat meer – biertjes te doen.”
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Beschermd of onbeschermd?
“In ons vakgebied is het belangrijk om
goed beschermd te werk te gaan. Echter
blijft het uiteraard een kwestie van vertrouwen, het is niet haalbaar om iedereen
te voortdurend te controleren. We hebben dan ook de afspraak gemaakt met
het bestuursteam, dat ook in de Zilverling zit, om de Zilverling ook s nachts
als safezone te beschouwen.”

B LOGQUOTES
Door TEAMS

Rss: Zodra Duck deze puzzel in handen kreeg, begon hij driftig de puntjes
met elkaar te verbinden. Dit had hij op
school zo geleerd en hier had hij altijd
een 10 voor gekregen.
Rss: Deze locatie was voor de speurneus van Barrel geen pretje; de geur van
zeikende dronken studenten was overduidelijk aanwezig. En iedereen weet:
studenten kunnen goed zeiken.
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ST,MW: Day 1:
enemy, so scared.

So noob, many

ST,MW: Day 2: So noob, very charge,
many kills, wow.

TAART VAN DE WEEK

Rss: Ook beweerde het boekje dat
taart bakken een exacte wetenschap is.
Binnenkort vast beschikbaar als themaminor op de UT.
Valar: Hoe hacken wij dingen? wget..

DdM: Puzzel 2 Non ‘WWEPGSVOVP’ Iets met sterrenbeelden. We
dachten, gezien de titel, dat we niet de
eerste letters van de namen van de sterrenbeelden moesten pakken. Dit hebben
we toch gedaan.
DdM: We hadden bij Puzzel 5 een afspraak gemaakt met HiHiHi Paardenkracht. Als een van ons de puzzel zou
vinden, zouden we het andere team de
locatie geven. Zodoende hebben we de
locatie van deze puzzel afgegeven. Zij
hebben toen deze puzzel opgelost.
DdM: Er moest een QR-code worden
gescand via Layar. Ze vonden het een
beetje raar, dus ze hebben iemand van
Paardenkracht geforceerd om de locatie
af te geven(Geen flauw benul hoe, ze
hadden het over iets van chantage).
Rss: Barrel Roll had daarom een stokbroodje afgebakken en Duck had een betonschaar meegenomen. Je weet immers
nooit wanneer teamleden zomaar door
de organisatie vastgeketend worden.
Rss: Uit wanhoop ging hij maar de getoonde getallen intoetsen, maar het keypad was natuurlijk andersom dan het
numpad van een toetsenbord, dus dat
werd ook al snel een ramp. Uiteindelijk is Duck maar gaan skypen met de
Echo Test Service. Na op deze manier
het falende geheugen van Duck te hebben gebypassed, bleek de puzzel toch uit
te voeren.

Valar: > Hoe? - Martijn
> Aeilko stond tegen de boom aan te pissen. - Yannick
We hebben de puzzel gevonden. (23:54)

De taart van Tegel Team 14 waarmee ze
een bonuswapen voor Pandora hebben
gewonnen.

Valar: Gelukkig lost Mark het al opgeloste deel van de puzzel op als we er
even niet meer uitkomen.
OuP: Ze ging met de oude wijze Rafiki op pad om de volgende clue te zoeken, gewapend en al. Helaas waren de
doorgewinterde Pandora-kenners vergeten uit te leggen dat je een wapen eerst
echt moet laden en er niet alleen pijltjes
in moet stoppen.
OuP: Lekker puzzelen, dat wilden de
Disney-vriendjes wel, maar om lekker
te puzzelen helpen details best wel een
beetje. Die waren Rafiki en het kleine
meisje helaas vergeten.
PokeMaster: Alleen Diddo en Psyduck waren buiten dus ik spoorde hen
aan om de vijanden te verslaan. Ik weet
niet precies wat Psyduck deed, maar het
werkte voor geen meter.
PokeMaster: Ik haalde Psyduck en
Jigglypuff te voorschijn en die begonnen
heel enthousiast te zijn over alle sterren.
Jigglypuff ging er zelfs van zingen, daar
hield haar nuttigheid verder ook wel op.
Gummi: ??????

De taart van GroenRechts waarmee ook
zij een bonuswapen voor Pandora hebben gewonnen.

C OLOFON
Pandora Nightly is een uitgave van
de Pandora-organisatie, en is met uiterste zorg en een hoop slaapgebrek samengesteld. Voor ons zit het organiseren van
Pandora er weer op. Lijkt het jou leuk
om volgend jaar Pandora te organiseren?
Meld je dan aan bij het KB.
Lijkt het je leuk om een krantje te
schrijven? Meld je dan bij het bestuur
aan voor de Noizia.
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I N M EMORIAM

†Skippy (35&KB)
door Schrödingers paard (paard)

†Diddo (Pkmn)
door Chocoboy (Supermooie)

†Sunni (Gummi)
door Such Small (Doge)

†Henk (35&KB)
door Schrödingers paard (paard)

†Ø (MIRXV)
door Aule (Valar)

†Schrödingers paard (paard)
door Perras Commissar (DdM)

†Zummi (Gummi)
door Schrödingers paard (paard)

†Nullity (IAPC)
door Chocoboy (Supermooie)

†Paard van Sinterklaas (paard)
door Perras Commissar (DdM)

†Duck Roll (rss)
door Tummi (Gummi)

†RSA (WTC)
door Schrödingers paard (paard)

†Twentington (IAPC)
door Rick Astley (rss)

†Gijs Gans (35&KB)
door Solucionar (DdM)

†Aule (Valar)
door ø(MIRXV)

†Pumbaa (Once upon)
door Rick Astley (rss)

†El Jugador (DdM)
door Unfinity (IAPC)

†Unfinity (IAPC)
door Bobe (MIRXV)

†Very Anime (Doge)
door Schrödingers paard (paard)

†Doornroosje (Once upon)
door Henk (35&KB)

†Oswald (Once upon)
door Krimiclown (OG)

†Such Small (Doge)
door Paard van Troje (paard)

†Dekhengst (paard)
door Gijs Gans (35&KB)

†Anna (Once upon)
door Sherlock (OG)

†Praeses (Supermooie)
door Nullity (IAPC)

†El Fuero (DdM)
door Gijs Gans (35&KB)

†Tummi (Gummi)
door Alberto Stegeworst (OG)

†Chocoboy (Supermooie)
door Nullity (IAPC)

†Aladdin (Once upon)
door Gijs Gans (35&KB)

†Cubbi (Gummi)
door Krimiclown (OG)

†Inspector Clouseau (OG)
door Cubbi (Gummi)

†Paard van Troje (paard)
door Skippy (35&KB)

†Furret (Pkmn)
door Much Coin Wow (Doge)

†Alberto Stegeworst (OG)
door Tummi (Gummi)

†Rafiki (Once upon)
door El Jugador (DdM)

†Lórien (Valar)
door Much Coin Wow (Doge)

†Peter R. de Nies (OG)
door Cubbi (Gummi)

†ppbgl (Gr)
door Much Coin Wow (Doge)

†Melkor (Valar)
door Peasant Pls (Doge)

†Oromë (Valar)
door Psyduck (Pkmn)

†Links (Gr)
door Peasant Pls (Doge)

†Stampertje (TT14)
door Peasant Pls (Doge)

†Stil water (Gr)
door Barrel Roll (rss)

†Side-dish (Supermooie)
door Psyduck (Pkmn)

†Supergeile machine des awesomeness †Barrel Roll (rss)
door Boomknuffelaar (Gr)
(35&KB)

†Democratisch groen (Gr)
door Roddelflop (35&KB)
†Roddelflop (35&KB)
door Peasant Pls (Doge)
†Nigel (35&KB)
door Much Coin Wow (Doge)
†Masta Puzzla (WTC)
door Oromë (Valar)
†Bobe (MIRXV)
door Aule (Valar)

door Peasant Pls (Doge)
†Many Shrine (Doge)
door Sunni (Gummi)
†Much Coin Wow (Doge)
door Sunni (Gummi)
†Peasant Pls (Doge)
door Sunni (Gummi)
†Gruffi (Gummi)
door Peasant Pls (Doge)

†Rick Astley (rss)
door Stil water (Gr)
†no logrado (DdM)
door Psyduck (Pkmn)
†Perras Commissar (DdM)
door Jigglypuff (Pkmn)
†V-hals (Supermooie)
door Tatarabuelo (DdM)
†Shinty-six (IAPC)
door Democratisch groen (Gr)

