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Agenda

Tussen 5:00 en 8:00
Opstaan
Ligt er aan hoe ver je van de Uithof
vandaan moet komen.

9:00
Ontvangst
Kijk vast een beetje rond, hier ga je de
komende jaren je tijd doorbrengen!

10:00
Welkomstwoorden
Een goed moment om de sfeer te proe-
ven.

11:00
Kennismaking met je mentor-
groepje en tutor
Jouw tijd genoten.

12:30
Busreis naar Ellertshaar
Reis door de tijd door middel van een
tijdloze busreis.

15:00
Aankomst
Zoek een bed waar je ’s nachts slaapt
(of juist niet).

16:00
Tienkamp
Tijdloze spellen voor moderne en oer-
mens

19:00
Avondeten
Schranstijd!

21:45
Bosspel
Hopelijk ben je niet bang voor het don-
ker, want dat is het wel voor jou.

24:00
Feesten en slapen
Na alle spellen en strijd is het goed om
te mengen met de andere kleuren, time-
traveling style.

Van de redactie

Beste lezers, Welkom in de bus naar
Ellertshaar. Wij, de redactie van de
BTW, zijn hier ter vermaack (ende
een beetje leering). Wij brengen je
de nieuwste nieuwtjes, de sappigste
roddels, de geplande agenda en de
dubbelzinnigste tautologieën van dit
kamp. En we geven ook een stoomcur-
sus A–Eskwadraat mee. Deze cursus is
verre van volledig, dus schroom vooral
niet om je mentor te vragen wat jij
allemaal uit A–Eskwadraat kunt halen.
Laten we eventjes ons zelf voorstellen.
Wij, de redactie, zijn Pepijn Overbeeke
en Darius Keijdener. Maar vergeet ons
gerust direct weer, want de komende
dagen ga je een boel belangrijkere men-
sen ontmoeten.
Er volgen in de introductieweek nog 5
nummers na deze, dus let op en zorg
dat je ze niet mist. In ieder geval veel
kamp- en leesplezier, en tot morgen.
De redactie

Van de Introductiecommissie

Hoi allemaal,
Na de hectiek van deze vroege morgen
zitten jullie als het goed is allemaal in
de bus nog na te genieten van de water-
val van informatie die over jullie heen is
gekomen. De busreis zal gelukkig wat
rustiger zijn, afgezien van het scande-
ren van heerlijke liedjes over jullie kleur
aangevoerd door jullie kleurrijke super-
mentoren.
De komende weken zullen wij jullie
meenemen voor een reis door de tijd.
De reis zal van de oude oermensen tot
de moderne zeevaarders van de gouden
eeuw gaan. Tijdens deze reis zullen
jullie kennis maken met jullie mentor-
broertjes en -zusjes, mentorouders en
de rest van de eerstejaars. Wij hopen
dan ook dat jullie deze anderhalve week
de tijd van jullie leven zullen hebben en
deze intro jullie nog altijd zal bijblijven.
Groetjes,
De Introductiecommissie

De Supermentoren

Wie zijn toch die vreemd uitgedoste
figuren die je de oren van de kop
schreeuwen en die maar niet weten
op te houden met springen? Dat zijn
de supermentoren van dit kamp. Zij
zijn belangrijk en je moet altijd naar
ze luisteren. Wees trots op je kleur,
en je supermentor, en je zult tot een
groots rijk gaan behoren. Maar als je
hem/haar niet voldoende steunt, zullen
jullie niet meer dan een voetnoot in de
geschiedenis worden. De supermento-
ren zullen zich nu hier allemaal even
voorstellen:

Oerman Joran, geel
Ik, Oerman Joran, vind het hier erg
gezellig, maar ik wil mij nu weer gaan
toeleggen op het jagen op beren en
kanariepietjes. De tijdmachine die
hiervoor nodig is, kan ik alleen samen
met mijn strijders winnen. De gele
holbewoners zullen de tegenstanders
vermorzelen!
HOE!HOE!

Cindyopatra, blauw
Als koningin van het oude Egypte, zal
ik, Cindyopatra, vechten om te zor-
gen dat ik samen met mijn blauwe
onderdanen terug kan naar het mooiste
tijdperk. Om de bouw van mijn gigan-
tische piramides te bevorderen zullen
de andere kleuren, eenmaal verslagen,
mee naar het wonderschone Egypte
mogen. Als slaven uiteraard. . .

Praetor Pieter, groen
Ave, kameraden!
Het doet mij pijn dat ik, Praetor Pie-
ter, uit de hoogtijdagen van Rome ben
geplukt. Mijn keizerrijk verpieterd in
mijn afwezigheid. Daarom is het van
groot belang om groene hand in groene
hand te slaan, bij Jupiter! En met Ro-
meinse saamhorigheid zullen wij zeker
de overwinning behalen!
Veni, vidi, GROEN!
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Ridder RodeRick, rood
Ik, de dappere Ridder RodeRick, vind
het in dit tijdperk maar saai, aangezien
alle draken al weg zijn.
Daarom ben ik ook van plan om, na
alle andere kleuren in een grote veldslag
met hulp van het Rode Leger keihard
in de pan gehakt te hebben, terug te
keren naar mijn eigen tijd, kasteel en
jonkvrouw.

Willem van Oranje, oranje
Ik, Willem van Oranje, was hard
aan het ontspannen op mijn privé-
driemaster toen ik opeens in deze tijd
terecht kwam.
Maar omdat ik de 21ste eeuw nogal raar
vindt ruiken wil ik terug en als dat lukt
mogen jullie allemaal komen feesten op
mijn boot, oranje stijl.

Survivalgids

Tijdens je introductie wordt je met-
een samen met 400 man onder zware,
levensbedreiginde omstandigheden ge-
dropt in een koude uithoek van het
land. Om je toch een beetje op weg
te helpen met het overleven hebben wij
een handige survivalgids voor je.

• Je mentoren zijn heel belangrijk,
wees altijd aardig en lief voor ze,
ook als je ze niet uit kan staan.

• Helpers zijn altijd onpartijdig,
dat betekent dat je ze altijd kan
omkopen met smeerkoekjes.

• Helpers zijn heilig, dat betekent
dat je ze altijd kan chanteren met
bovenstaande misdaad.

• De Introcommissie heeft een hele
vakantie besteed aan het opzet-

ten van dit kamp. Zij kunnen dus
hard koekjes en limonade gebrui-
ken.

• Als je je supermentor ziet, roep
dan heel hard je eigen kleur. Zie
je een andere supermentor, roep
dan ook heel hard je eigen kleur.

• Als je iemand van je eigen kleur
ziet, roep dan heel hard je eigen
kleur. Als je iemand van een an-
dere kleur ziet, roep dan ook heel
hard je eigen kleur.

• Doe actief mee met de activitei-
ten, gezellig met je (toekomstige)
vrienden rare opdrachten doen is
altijd een goede manier om elkaar
te leren kennen.

• Heb vooral heel veel plezier! Het
is jouw introductie, dus maak er
wat van!

Stop het hol terug in de bewoner!

Het hol is zijn bewoner kwijt! Lukt het jou
om het hol terug in de bewoner te stoppen.

De “By the way. . . ” zal jou
de tijd leren

Omdat jullie veel met tijd be-
zig zijn hebben wij besloten om
een lesje klokkijken voor studen-
ten te geven. We beginnen mak-
kelijk, morgen volgt uiteraard meer!

Tien voor twaalf

Acht over half
tien

Jarig!

Vandaag is Daan Paardekooper van
groepje S jarig en hij wordt 18 jaar.
Vergeet niet om hem vandaag nog te
feliciteren. Morgen mag ook, maar dat
wordt waarschijnlijk minder gewaar-
deerd.

Why did the chicken cross the Möbius
strip?

Togettothesameside...

Colofon

De “By the way . . .” bedankt:
De Introductiecommissie
Cindy Berghuizen
Joran Minjon
Pieter Kouyzer
Rick Barneveld
Willem Pranger
Donald Knuth

De redactie
Darius Keijdener
Pepijn Overbeeke
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