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Lieve eerstejaars student,

Welkom bij de studie scheikunde! Superleuk dat je voor deze mooie opleiding hebt 
gekozen.

Voordat het serieuze studeren gaat beginnen, staat er jullie eerst nog wat anders 
te wachten, namelijk de introductieweek. Naast wat colleges en praktische zaken 
bestaat deze week vooral uit een kennismaking met de stad en met elkaar. Om te 
zorgen dat deze week zo soepel en vooral zo leuk mogelijk verloopt voor jullie is 
er een heuse introductiecommissie die al ongeveer een jaar bezig is met van alles 
regelen. Ieder jaar staan wij bekend onder een andere naam, geheel passend bij het 
introthema natuurlijk. Hieronder kunnen jullie kennismaken met de AlchemICie.

Niet alleen wij, maar ook de intromentoren nemen even de tijd om zich voor 
te stellen. Eén van deze drietallen zal jou samen met de rest van je introgroepje 
onder hun hoede nemen voor de gehele week (en als je lief tegen ze bent misschien 
daarna ook nog wel). Dit groepje blijft de hele week hetzelfde. Je kan elkaar dus 
goed leren kennen op het kamp dat van maandag t/m woensdag plaats vindt en 
daarna samen lol hebben tijdens het verkennen van Utrecht op donderdag en het 
feest op vrijdagavond.
Mocht je graag willen weten wat deze week nog meer voor je in petto heeft, lees 
vooral verder! Dit boekje is gevuld met praktische zaken om te weten, leuke 
informatie over Utrecht en de scheikunde studievereniging Proton die daarbij 
hoort en natuurlijk een korte introductie van alle ouderejaars studenten die je gaat 
tegenkomen tijdens de introweek.

Graag zien we jullie aan de start van de introductieweek op maandag 5 september!
Met vriendelijke groet,

Ayla Dekker
Voorzitter AlchemICie
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Aan het hoofd van deze mooie commissie, staat de 
machtigste magiër van de hele introductie: Ayla 
“Dumbledore” Dekker. Zij zal ons leiden door duistere 
bossen, beschermen van kwade tovenaars en ons 
weerhouden van het drinken van giftige toverdrankjes. 
Ayla heeft vele toverspreuken onder de knie en is 
ook zeker niet bang om deze te gebruiken tijdens het 
schittermagische introkamp. Ayla is vaak te vinden in haar 
kleine keukentje in Den Bosch, waar ze allerlei heerlijke 
zoete baksels maakt.  Als je Ayla blij wilt maken moet je 
haar vooral een lekker donker speciaalbiertje en een pot 
augurken geven, misschien dat ze je dan spaart en toch 
niet in een kikker(t) verandert!

Zoals we bij labwerk al gewend zijn, moeten ook 
toverspreuken en -dranken goed worden bijgehouden. 
Gelukkig hebben we onze super ervaren secretaris 
Sonja! Zij schrijft alles wat er gezegd wordt netjes op 
zodat we dat later allemaal duidelijk kunnen terugvinden. 
Naast typen is Sonja ook groot fan van slaan, maar wees 
niet bang, dit geldt alleen voor ballen op het volleybalveld. 

Alle gouden dukaten die we deze week uitgeven 
worden overzien door onze schatkistbewaarder (aka 
penningmeester) Tessa. Als we nou toch eens de steen 
der wijzen zouden kunnen vinden, dan zou de begroting 
rondkrijgen een stuk makkelijker worden... In ieder geval 
is dit een goede oefening voor Tessa, die volgend jaar 
penningmeester van de hele vereniging hoopt te worden! 
Vraag haar dus vooral over geld, want als het goed is weet 
ze daar nu álles over. 

DE ALCH
EM

ICIE
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Samen met de FoodCie zal onze commissaris voer aka 
over aka tover Cas vooral rond onze toverketels te vinden 
zijn. Laten we hopen dat hij niet per ongeluk het verkeerde 
ingrediënt toegevoegd en ons allemaal in kikkers verandert! 
Dit is namelijk wel een behoorlijk stap vergeleken met 
zijn taak vorig jaar (commissaris afgelast). We zullen in 
ieder geval tijdens het open podium een plekje bij de deur 
reserveren voor hem, zodat hij lekker kan genieten van de 
uh voorstelling. 

Dankzij Inèz kunnen jullie allemaal jullie vliegende 
bezemstelen en tapijten thuislaten. Ook hoeven jullie niet 
zomaar ergens in het betoverde bos of in een eng huisje 
van een kinderen etende heks te slapen. Als commissaris 
LocaVevo heeft zij voor een prachtige locatie en vervoer 
gezorgd. Mocht je een keer iemand nodig hebben om 
vijandige toverspreuken te blokkeren, kan je het best bij Inèz 
zijn, want die heeft al veel kunnen oefenen met hockeyballen.

Onze aangewezen schat van de AlchemICie is Linet, zij is 
namelijk onze CreaBae! De wonderlijke creaties van de logo’s 
en shirts heeft zij allemaal in elkaar getoverd. Niet alleen 
is ze erg creatief, inmiddels is ze ook zeer bedreven in de 
toverspreuk die bekendstaat als Illustrator. Pas wel op als AZ 
aan het spelen is, want deze fanatiekeling neemt de resultaten 
van haar favoriete voetbalclub erg serieus. 
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Laten we hopen dat Marco zijn toverspreuk heeft 
geoefend om vuur te maken, zodat hij als commissaris 
BBQ die barbecues makkelijk aan krijgt. Als de pizza’s van 
de Dies een indicatie zijn van zijn kookkunsten, zullen we 
gaan smikkelen. Wanneer je ook bij Marco moet zijn, is als 
je toverspreuk om een kikker vraagt.

Als commissaris feest heeft Sjoerd een wonderlijke 
feestlocatie geregeld en ook DJs die voor ons betoverende 
liedjes gaan draaien. Met zijn door scouting opgedane 
survival skills, zal deze jongen zich zelfs zonder toverstokje 
wel redden in de wildernis. Verder kan je bij twijfels 
over natuurkunde vragen bij deze jongen terecht, hij dot 
namelijk niet één, maar wel twee studies!

Het prachtige boekje wat jij op dit moment aan het lezen 
bent valt onder de verantwoordelijkheid van Fleur als 
commissaris boekjes. Ook zal zij na de introweek nog een 
mooi boekje in elkaar toveren. Mocht je nog opzoek zijn 
naar lekkere veganistische recepten, zou ik zeker bij haar 
aankloppen. Fleur’s vegan boterkoek is zo lekker, daar 
moet wel magie bij zijn gebruikt.

DE ALCH
EM

ICIE

Als je gedurende het kamp iets ruikt wat stinkt, zou ik eerst 
om mee heen kijken of je Chantal ziet, zij is namelijk 
vieze alles. Dat stinken is maar een grapje hoor, haar functie 
betekent gewoon dat ze voor iedereen invalt die er even niet 
kan zijn. Deze veelzijdigheid heeft ze mooi kunnen oefen-
en toen ze afgelopen jaar bestuurslid was bij Proton. Een 
andere area of expertise is het treinsysteem, die zij elke dag 
nog gebruikt om heen en weer van huis te gaan.
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Midas zou graag voorzitter van U.S.S. Proton willen 
worden. Zo zal hij op magische wijze zorgen dat alles 
binnen de vereniging op rolletjes zal lopen. Naast alle 
bestuursvergaderingen houdt Midas zich graag bezig met 
het maken van muziek, of in zijn eigen woorden: ‘herrie’. Op 
de basgitaar, drums of kazoo, hij kan van alles wat moois 
maken. Waar hij echter niet zo goed in is, zijn verdwijntrucs. 
Met zijn precieze lengte van 2.00 meter is hij een prima 
herkenningspunt. Zijn oranje haar helpt daar echter wel 
enorm bij. Als hij dan toch een keer verdwenen is, moet je 
even naar de dichtstbijzijnde boulderhal gaan, daar hangt 
hij vast aan een muur.

Emma zou graag secretaris van U.S.S. Proton willen worden. 
Dat wordt lekker typen, schrijven, likken en plakken. Wat 
Emma in overvloed heeft in memes komt ze vergeleken 
met de andere kb’ers weer tekort in lengte. Emma is vaak 
beter in lachen dan werken, maar dat maakt het werken wel 
altijd heel gezellig. Emma maak je altijd blij met een hele 
foute disco. Blast het dus vooral wanneer je haar ziet. Wees 
niet geïntimideerd door de epische dansmoves die ze van 
eurovisie songfestival heeft geleerd.
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Hocus Pocus Pilates Pas, wie beheert volgend jaar de Proton 
kas? Dat is Tessa! Tessa zou graag de penningmeester van 
U.S.S. Proton willen worden. Je mag bij haar dus altijd je 
kostbare centjes inleveren voor één van de schittermagische 
versnaperingen die op de proton kamer te vinden zijn. Tessa 
is altijd wakker te maken voor een lekker stukje kaas, of 
twee, of drie... Verder is ze ook een tosti pindakaas, iets wat 
zij met trots met zich mee draagt. Dat Tessa flexibel is, is een 
understatement. Ze turnt namelijk erg graag. Je kunt haar 
tijdens de introductie week herkennen aan haar schitterende 
kobalt blauwe polo!
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Maak kennis met Henk-Jan Akkerman, een ontzettend 
mooie makker, Man! Hij zou graag vicevoorzitter en 
commissaris onderwijszaken van U.S.S. Proton willen 
worden. Je zult deze schitterende cactus dus vaak in 
departementsvergaderingen kunnen vinden. Zijn haar is 
net zo zwart als de vacht van een zwarte kat, of een zwart 
paard, of zelfs een zwarte lama. Je zult hem herkennen 
aan zijn polo die net zo rood is als de steen der wijzen. 
De hakkerman is aan het begin van de intro nog 
wakkerman maar hij verandert na de eerste dag snel in 
de brakkerman. Daarna gaat hij naar de bakkerman, gun 
hem een lekker brak ontbijtje die stakkerman. Al snel 
komt hij weer bij, wakker man! En zo loopt de cyclus van 
de Akkerman.

Iris zou graag vice penningmeester en commissaris 
externe contacten van U.S.S. Proton. Naast het 
ondersteunen van de pennie betovert ze bedrijven om 
Proton te steunen. Meerdere protonezen hebben ook 
een mega mooie magische muurschildering van Iris op 
hun muur staan (ze is er zelf een van). Ook kleedt ze alle 
protonfeesten altijd mooi aan met haar kunstprojectjes. 
Haar kunsten zijn dus behoorlijk breed, net als haar 
enorme glimlach.
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Fabian zou graag vicesecretaris en commissaris interne 
contacten van U.S.S. Proton willen worden. Postertjes op-
plakken en Emma helpen met typen, schrijven, likken en 
plakken worden zijn specialiteiten. Fabian is een ontzet-
tende meme machine. Geef die jongen 60 seconden en 
er ligt een fantastische zelfgemaakte meme voor je neus. 
Verder kwebbelt hij net zo veel als kabouter kwebbel. Dus 
kwebbeldekwebbeldekweb wat een schitterende jongen. 
Fabian heeft een groot hart. Zo groot dat hij, net als 
Emma, dat weer compenseert voor zijn tekort in lengte.
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Luke was dit jaar de voorzitter, maar dat niet alleen, hij 
was ook de commissaris externe contacten. Hij is dus 
dubbel zo druk geweest afgelopen jaar. Naast helpen met 
alles goed in goede banen te leiden, is hij ook erg druk 
geweest met het binnenhalen van geld voor de vereniging. 
Maar daar houdt het niet op, nee, Luke is ook in super veel 
commissies terug te vinden, dat is pas multitasken! Naast 
zijn drukke verenigingsleven is hij vaak op de markt te 
vinden op zaterdag met een huisgenoot om de lekkerste 
lekkernijen mee naar huis te nemen, dus zeg het vooral als 
je nog aanraders hebt!

Deze jongen genaamd Alex gaat als Penningmeester 
over alle geldzaken die binnen Proton van belang zijn. 
Een best flinke taak, aangezien er wel veel geld rond 
gaat. Je kan dan ook elke rekensom bij hem voorleggen 
en dan heb je binnen 10 seconden antwoord (resultaten 
variëren). Als Alex niet met zijn bestuurstaken bezig 
is, is hij hoogstwaarschijnlijk aan het snoepen uit een 
van de giga verpakkingen van de Sligro. Je kan dus wel 
stellen dat hij een zoetekauw is. In zijn vrije tijd fluit Alex 
voetbalwedstrijden, dus je kan zomaar een rode kaart van 
Alex krijgen.

Chantal is de secretaris van het bestuur, dus alle post 
die leden krijgen van Proton, is op een gegeven moment 
in haar handen geweest. Je kan er ook eigenlijk altijd van 
uit gaan dat ze een pen op zak heeft. Daarnaast houdt 
ze heel erg van boeken. Ze leest dus eigenlijk alles van 
notulen, mails, boeken en natuurlijk zoetsappige dokters-
romans. Ondanks dat Chantal elke dag op de Protonkam-
er te vinden is, reist ze nog wel elke dag op en neer vanuit 
Wageningen. Je kan haar eigenlijk altijd wel blij maken 
met goeie memes of een gezongen liedje. Ook zit Chantal 
in de ICie en helpt zij dus met het organiseren van dit 
prachtige kamp!
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Deze prachtige dame is Renate. Zij was dit jaar 
vicevoorzitter en commissaris onderwijszaken. Dit 
betekent dat zij zich over alle onderwijs gerelateerde 
dingen ontwerft. Ze heeft ze dit jaar ook de docent talent 
prijs gewonnen namens Proton! Wanneer ze niet in een 
vergadering zit, is ook zij altijd op de Protonkamer te 
vinden. Er is wel een kans aanwezig dat je Renate aantreft 
in een foetushouding op de bank, maar daar praten we 
maar niet over kuch kuch brak. Verder heeft ze ook een 
grote voorliefde voor the Sims en is ze een doorgewinterde 
vegetariër. 

Kim heeft de eer om de langste functie in het bestuur te 
hebben, namelijk: vicesecretaris, vicepenningmeester en 
commissaris interne contacten. Ja, dat las je goed, je had 
geen herseninfarct. Afgelopen jaar regelde Kim super veel 
dingen: boekverkoop, readers, promotie. Het houdt maar 
niet op. Kim komt oorspronkelijk uit het verre Friesland 
maar woont sinds haar eerste jaar al in het prachtige 
Utrecht en is later nog verhuisd naar het nog mooiere 
Zeist. Ze heeft een onnatuurlijke voorliefde voor panda’s. 
Tenslotte kan je Kim altijd blij maken met stickers.
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Hidde was als vorig jaar voorzitter ICie, dus er is ook 
ervaring binnen de FoodCie met het vullen van grote 
monden. Net terug na een half jaar Oxford zal deze man 
zeker geen Full English Breakfast voor je koken, want dan 
kom je echt niet meer vooruit die dag en hij houdt niet van 
vroeg opstaan. Wel zal hij dat doen om maandagochtend 
per fiets te vertrekken naar de kamplocatie en zo de nodige 
calorieën al te verbranden. Voor de rest serveert deze 
jongeman graag lulkoek.

Just Pe en Jeroen, 
onafscheidelijk als tweeling bij 
Proton, dus ook samen in de 
FoodCie. Onafscheidelijk waren 
ze, totdat Just Pé op stage naar 
Noorwegen ging en Jeroen 
achterbleef in Holland. Het gerucht 
gaat dat ze elkaar niet meer uit 
kunnen staan, dus het zal moeilijk 
zijn ze naast elkaar te spotten op de 
intro. Mocht je er een van de twee 
tegenkomen, kijk omlaag en gij zult 
vinden. Dat zul je dan weten ook, 
want Jeroen of Just Pé staat altijd 
paraat met een half uur aan onzin.
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Hallo daar! Wij zijn de FoodCie, een groep mensen die voor 
jullie eten gaat zorgen, samengesteld op basis van eerdere 
verrichtingen voor de introductie, niet op kookvaardigheden 
en begeleid door Cas; garantie voor mislukking. Wees echter 
niet bang, we gaan ons best doen iets eetbaars op tafel zetten 
en anders hopen we dat de Mac ook op de Mortel bezorgt. 
Kort gaan we alle chefs langs, zodat jullie weten wiens klau-
wen er aan je paddenstoelen heeft gezeten:
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Kristel staat bekend om haar lieve en zorgzame 
karakter, maar niets is wat het lijkt. Mocht het eten een 
beetje te pittig zijn, is het waarschijnlijk dat Kristel zelf een 
snufje cayennepeper te veel in de pot heeft gestopt, ook 
al beweert ze zelf niet goed tegen pittig eten te kunnen. 
Alhoewel dat niet meer opgaat, deze vrouw beweert 
namelijk tegenwoordig hummus pikant op haar brood te 
smeren. Dat doen alleen echt waaghalzen. Kristel geeft les 
op een middelbare school, dus mocht je onzeker zijn over 
je basiskennis zuur-base, kan je haar zeker aanspreken op 
kamp!

Janneke kookt elke dag organische substanties op 
het lab, dus die ervaring zal zeker van pas komen in de 
FoodCie. Wel zullen wij uitkijken dat er niet daadwerkelijk 
THF in het eten terechtkomt, dus doen we voor het 
serveren eerst een NMR’tje. Wel zal Janneke onder het 
nodige gezang, gedans en met veel vrolijkheid voor jullie 
eten zorgen. Daag haar vooral uit voor hun muzikale 
battle en wie weet krijg je nog een toetje die avond. Tip: 
Niet alleen haar favoriete rijmschema is ABBA.

Laura is het laatste lid van de FoodCie en dat is maar 
goed ook. Laura doet onderzoek naar de aanwezigheid 
van nanoplastics en wij voeren je graag andere dingen, 
dus is het fijn dat iemand van tevoren aangeeft of het in je 
eten zit. Daarom tijdens de intro geen plastic soep, maar 
andere troep! Haar specialiteiten zijn pastafels (ask her, 
not me) en cocktails. Voor de rest zullen we zorgen voor 
peper op tafel, want ze kookt vaak een beetje flauwra. Ik 
zeg anderhalve meter, kom niet in mn aura. Tot Gauwra!
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Maandag 5 september
9:00-9:15  Ontvangst met koffie in hal van Ruppertgebouw, Leuvenlaan 21

9:15-11:00 Inleiding in zaal Ruppert-040:
  - Welkomstwoord door het hoofd van het Departement   
     en de onderwijsdirecteur      
  - Informatie over de opleiding door opleidingsmanager   
     Syl Blad 
  - Informatie over studievereniging Proton door 
                                   voorzitter Luke de Jong

11:00-12:30  Inschrijving bij de opleiding, boekverkoop etc. of 
                                rondleiding door je mentoren.

12:30   Lunch bij het KBG, aangeboden door het Onderwijsin-  
                                stituut Scheikunde.
13:15  Kennismakingspellen (Utrecht Science Park)

15:00  Vertrek met bussen richting de kamplocatie vanaf het KBG
18:00  Avondeten  
20:00  Avondspel
24:00  Nachtspel

Dinsdag 6 september
08:30   Opstaan
09:00  Ontbijt
10:00  Ochtendspel
12:00  Lunch en relaxen
14:00  Hike
18:00  Avondeten
22:00  Openpodium
24:00  Relaxen
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Woensdag 7 september
8:00  Opstaan
8:30  Ontbijt (zelf lunch maken!)
9:30  Ochtendspel
10:30  Opruimen
11:30  Vertrek richting Utrecht
13:00  Terugkomst van het kamp bij KBG, boeken ophalen indien je 
  hebt laten bezorgen bij Proton

Donderdag 8 september
9:00-12:45  College of Introductie Practicum (check je MyUU app)
12:45  Lunch (zelf meenemen)
14:00   Begin Commissiespellen (Utrecht Science Park)
17:00  Departementale Barbecue (locatie wordt later bekend gemaakt)

Vrijdag 9 september
9:00-12:45  College of Introductie Practicum (check je MyUU app)
12:45   Lunch (zelf meenemen)
14:00  Begin Stadsspel (Utrecht Centrum)
17:00  Einde Stadsspel, eten bij mentorouder
22:00  Feest (K-Sjot)

Deelname aan de introductieweek is natuurlijk geheel op vrijwillige basis.
Vanuit de opleiding zijn echter een aantal bijeenkomsten waar je verplicht
bij aanwezig moet zijn. Dit zijn het introductiecollege en de offi-
ciële inschrijving voor de opleiding op maandag, inclusief de lunch 
en de kennismakingsspellen, en het college/ de practicumintroduc-
tie op donderdag- en vrijdagochtend. Zie ook bovenstaand programma.

Check de meest recente Universiteit van Utrecht regels rondom corona op:
h t t p s : / / w w w . u u . n l / i n f o r m a t i e - c o r o n a v i r u s / g e z o n d h e i d 

Verplichte bijeenkomsten vanuit de opleiding 
Scheikunde
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Matje/luchbed en slaapzak - Toch chiller dan op de grond
Kussen - Je gaat je hersenen nog nodig hebben dit jaar
2 Kussenslopen -  Een voor elke overnachting
smurf - Gargamel zoekt er nog een paar
Goed Humeur - Alleen als het past
Kleding - Denk aan warm/koud/droog/nat/onweer/bier
Toverstaf - Je moet de spoken wel zelf wegjagen
Handdoek - Alchemisten voorspellen 100% kans op nat
Veiligheidsbril - Hoe wil je anders zien wie er in je jaarlaag zitten?
Kampdouche - AKA deodorant (geen zorgen, er is ook een echte douche voor de 
fanatiekeling)
Toiletspullen - Vergeet je groen gekleurde lenzen niet
Kikker - Marco raakt snel zoek
Contant geld - Voor wat eten/drinken op kamp (50 cent per consumptie, 
pinnen niet gegarandeerd mogelijk)
IDENTITEITSBEWIJS! - Anders geen biertjes
Bezemsteel - Hoe wil je anders op de locatie aankomen
Theedoeken (2x)! - Die borden zullen door de mislukte experimenten snel vuil 
raken
Bord, Beker en Bestek - Moeders goede servies levert bonuspunten
Appel - Pas op dat die niet giftig is
Lantaarn - Het is best donker nadat het vuur is gedoofd
Latex Handschoentjes - Anders zitten je klauwen helemaal onder de 
titaan, voor de allergischen zijn nitrile handschoentjes ook okee
Zwemkleding - Zonde van je kleding als je in een heksenketel terecht komt
zwarte kat - Ongeluk zit in een klein hoekje
Steen der wijzen - Het kamp heel huids verlaten is ook niet onbelangrijk
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Elk jaar zorgt de ICie weer voor een prachtige plek waar we uitgebreid kennis 
met elkar kunnen gaan maken. Het kamp zal dit jaar plaatsvinden in de enige 
echte rustieke hotspot van Nederland: het dorpje “De Mortel” bij Eindhoven. 
Middenin de Brabantse bossen en velden kunnen jullie je helemaal uitleven met 
de leuke activiteiten die we voor jullie georganiseerd hebben! Maandag zullen we 
gezamelijk vertrekken met de bus vanaf de universiteit, waar we woensdag tegen 
de middag weer terug naar Utrecht zullen vertrekken. We hebben dus drie dagen 
de tijd om te genieten van het mooie Brabant.

We logeren op een kampeerboerderij met twee grote recreatiezalen waar we tot 
in de vroege uurtjes met z’n allen biertjes of wijntjes (alleen 18+) of frisjes kun-
nen drinken. Als het weer het toelaat is er buiten ook alle ruimte om te eten, 
drinken en te chillen! We slapen lekker knus in slaapzalen en er is een keuken 
aanwezig waar de FoodCie culinaire hoogstandjes voor ons zal bereiden. Als kers 
op de taart is er buiten ook nog een prachtige vuurplaats waar we, als het wat 
kouder wordt, lekker tegen elkaar aan kunnen kruipen en om de kunsten van de 
FikCie te bewonderen.

Kampeerboerderij “Fleuren”
Zwarte Waterweg 9
5425RM De Mortel

Adres
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Om het kamp voor iedereen leuk te maken, gelden er een aantal mooie regels , 
geboden en verboden.

Regels
1. Drugs laat je thuis, deze zijn niet toegestaan tijdens het kamp. Ook eigen 

alcoholische dranken dien je thuis te laten.
2. De mentoren hebben altijd gelijk, tenzij de AlchemiCie het daar niet mee 

eens is. In dat geval heeft de AlchemiCie het laatste woord.
3. Wees sportief/gezellig/enthousiast en zet je in om het mentorgroepje van het 

jaar te worden.

Geboden
1. Alle mentorkindjes dienen te luisteren naar mogelijk onzinnig klinkende 

geblaat, commentaar, op- en aanmerkingen c.q. kanttekeningen van de men-
toren, de AlchemiCie en het bestuur.

2. Alle mentoren dienen ook naar de AlchemiCie te luisteren, tenzij zij KB zijn. 
In dat geval dienen zij te luisteren, te gehoorzamen en te zwijgen.

3. De mentoren zorgen dat hun mentorkindjes in ongeschonden (en het liefst 
ook gedouchte) staat af te halen zijn door hun (echte) ouders/verzorgers aan 
het einde van het kamp.

4. De mentorkindjes spreken hun mentorouder aan met een van de volgende 
titels: papa/mama/ouder, mijn grote voorbeeld of ‘Hé, jij daar!’, overeenstem-
mend met de wens van de desbetreffende mentoren.

5. Alle mentoren en mentorkindjes dienen zich voor tenminste 100% in te 
zetten tijdens de activiteiten. Niet onder het kopje activiteiten vallen: slapen, 
bier drinken, kleffen, brutaal zijn, vozen en dingen slopen.

6. De mentorkindjes dienen de namen van de AlchemiCie uit hun hoofd te 
kennen voor aanvang van het kamp.

7. Tijdens deze avontuurlijke introductieweek is gezelligheid prioriteit één! 
Houd het dus allemaal gezellig, zowel voor jezelf als voor anderen.
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Kam
pregels

verboden
1. Ook tijdens dit kamp is het voor jongere mentorkindjes (lees: mentorkind-

jes onder de 18 jaar oud) niet toegestaan om alcohol te drinken. Hierop zal 
worden toegezien door de mentoren en de AlchemiCie. Let er ook op dat 
dit niet gebeurt bij andere mentorkindjes.

2. Roken op welke manier dan ook is niet toegestaan op de slaapzalen.

Ten slotte: De AlchemiCie houdt zich het recht voor overtreders van boven-
staande regels, geboden en verboden te straffen naar eigen inzicht en met eigen 
middelen.
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Vier heksen staan in een rij achter elkaar. Ze kijken allemaal met hun gezicht 
dezelfde kant op en dragen allemaal een heksenhoed, maar weten de kleur hiervan 
niet. Ze weten wel dat er twee zwarte en twee blauwe hoeden zijn. De eerste heks 
staat achter een muur en kan geen van de andere heksen zien. De tweede heks kan 
de hoeden van de derde en de vierde heks zien. De derde heks ziet enkel de hoed 
van de vierde heks en de vierde heks ziet geen enkele hoed. De heksen mogen zich 
niet omdraaien of naar hun eigen hoed kijken. Als de eerste en de derde heks een 
blauwe hoed hebben en de tweede en de vierde een zwarte hoed, welke heks weet 
dan als eerste welke kleur haar hoed heeft?RA

AD
SE

LS
Eens kreeg Tita Tovenaar een brief van twee magiërs van een ver land die hem 
vroegen om zijn leerling te worden. Aangezien Tita Tovenaar ze beiden niet ges-
chikt vond bedacht hij een wedstrijd. Beide magiërs moesten op een bezemsteel 
naar het luchtkasteel komen en de magiër wiens bezemsteel als laatste bij het 
luchtkasteel aan kwam zou Tita Tovenaar als leerling nemen. Beide magiërs wisten 
niet wat ze moesten doen en gingen naar een oude kluizenaar voor advies. Na de 
uitdaging aan de kluizenaar voorgelegd te hebben gaf de kluizenaar de magiërs 
advies. Meteen sprongen de twee magiërs op een bezemsteel en vlogen richting het 
luchtkasteel. Wat was het advies van de kluizenaar?

De Leerling

Heksenhoeden



21

Tijdens deze introweek zullen jullie begeleid worden door en dri-
etal fantastische CREW members (te herkennen aan hun mooie shirt-
jes). De mentoren die we voor jullie hebben uitgekozen zijn capabel en  
talentvol en zullen deze productie helpen tot een succes te brengen. “Uitge-
kozen”? Jazeker, al onze mentoren moeten een serie tests doorstaan waar alleen 
de besten van de besten levend uit komen. Lees daarom aandachtig de volgende 
stukjes, want een paar van deze illustere individuen zullen aankomend college-
jaar jouw mentoren worden!

Je mentoren steunen je door dik en dun. Ze leiden jou en je medestudenten 
door tal van spellen, challenges en andere obstakels heen. Natuurlijk kun je bij 
hen altijd terecht met vragen over van alles en nog wat (de AlchemICie staat niet 
garant voor de kwaliteit van de antwoorden op deze vragen).

Bestek vergeten? Twijfels over de toekomst van het heelal en de significantie 
van het bestaan van de mens? Schoenen niet gepoetst? Hun eigen plezier komt 
tijdens de introductieweek op de tweede plaats, dus schroom zeker niet om je 
voordeel te nemen aan deze gratis feeënpeetouders!

DE M
EN

T
O

REN
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Bibbedie babbedie boo, toekomstige prinsjes en prinsesjes 
van het Zuurkasteel,

Wij zijn de drie magiërs der zuurkasteel des titaantovenaar, 
gelegen den Kerkweg. Al twee jaar dalen wij dagelijks af 
naar het magische Utrecht om daar te toveren met molecu-
len. Aankomende introductie gaan wij jullie alle spreuken 
leren van het studentenleven (bezemvliegen op eigen risico). 
Laten we beginnen met ons voor te stellen

Magic Mats heeft het meest weg van een hofnar. Daarom is hij altijd wel in voor 
een feestje, vooral de protonfeesten lijken hem erg goed te vallen. Vraag hem ook 
is naar zijn wereldberoemde dansmove, waarmee hij alle heksjes weet te betover-
en. Deze magiër houdt er erg van om naar de sportschool te gaan en eet daarom 
kwark waar je UUUU! tegen zegt.

Toverende Teike heeft erg veel weg van Merlijn, een oude 
wijze tovenaar. Wat interessant is omdat hij de jongste van 
het stel is met zijn 19 jaar. Deze jongen is een echt pro-
tonkind, aangezien zijn ouders vroeger lid waren tijdens het 
3e bestaansjaar van Proton. Zijn specialiteit is toveren op 4 
snaren, vooral in het rock genre. Zijn favoriete toverspreuk 
is: hocus pocus pilates pas ik wouw dat ik niet meer brak 
was.

‘Bombardo’ Bastiaan is de dyslectische dorpsgek. Hierdoor 
haalt hij de toverspreuken nog wel is door elkaar en is zijn zuurkast altijd een 
drama. Zijn grootste tegenstander is het succesvol trekken van een kolom. In zijn 
vrije tijd is hij te vinden op de mountainbike baan, waar hij iedere keer een nieuwe 
tovertruc probeert (meestal een opjebekflip). Maar laat je niet door zijn gekheid 
afleiden, deze magiër is een ervaren mentor en zal jullie goed voorbereiden op de 
eerste ervaring met pure magie. 

We kijken uit naar jullie eerste bezoek aan het Zuurkasteel 
en wensen jullie voor nu nog een fijne vakantie toe. In de 
tussentijd is het aan te raden om alvast een toverstok jou uit 
te laten kiezen; je favoriete ketel schoon te maken en alle 
afleveringen van titaantovenaar terug te kijken.

Simsalabyebye
(de drie magiërs van) Het Zuurkasteel
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Hallo lieve toekomstige ElixIRtjes, 

Wat leuk dat jullie voor de studie Scheikunde hebben gekozen! Onze groep 
‘ElixIR’ bestaat uit 2 tovenaressen en 1 tovenaar.
 
De hoofdmama van de groep is Lisanne. 
Lisanne, onze kabouter, is ondanks de levenselixer nog altijd klein… en he-
laas heeft dit drankje haar smaakpapillen aangetast, aangezien ze vrijwel geen 
groenten lust. Lisanne is net een zeemeermin, als zwemtalent zet zij in het water 
de snelste tijden neer. Vraag Lisanne ook even naar Pip en Evie, als je geluk hebt 
laat ze zelfs een foto zien. Daarnaast komt Lisanne elke dag afgereisd uit een gat 
(ochtend -d), ze is dan ook opzoek naar een eigenplekje in Utrecht. Lijkt het je 
leuk om in een commissie van proton te zitten, vraag Lisanne dan eens naar 
de Diescommissie. Loop je op de practicum zaal en hoor je iemand heel hard 
kibbelen dan is dat waarschijnlijk ook Lisanne. (Ze wordt ook vaak Jut en Jul 
genoemd, met haar practicummaatje, hiermee heeft ze zelfs een R2 van 0,99999 
gehaald).

De tweede mama is Gonneke, haar zul je het vaakst horen lachen. Net als Lis-
anne woont ze nog thuis, maar wel in de wereldberoemde stad Heukelum met 
maar liefst 2400 inwoners (bijna niet voor te stellen toch?). Met haar hartstocht 
voor tennis gaat ze het binnenkort ook maar eens proberen in het mooie Utre-
cht bij TC de uithof. Deze meid is altijd met van alles en nog wat druk in de 
weer, bijlessen, examentrainingen en wat je ook maar kan verzinnen, maar toch 
wordt er altijd wat tijd vrijgemaakt voor Netflix. Hier een leuke uitdaging voor 
je; probeer maar eens een serie op te noemen die ze nog niet gezien heeft. Wed-
den voor een glas sinaasappelsap dat het je niet lukt? :)

Hoor je iemand over hockey praten, dan is 
intropapa Maurits waarschijnlijk in de buurt. 
Als je Maurits zoekt is hij negen van de tien 
keer op het hockeyveld te vinden in Houten. 
Daarnaast is hij sinds kort weer lekker op de 
piano bezig. Als je het over lekker eten wilt 
hebben kun je het beste bij chef-kok Maurits 
terecht, die kan er geen genoeg van krijgen! 
Maurits kookt maar eet ook graag met je mee.

ELIX
IR
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Lieve Simsalakindjes,

Wij zijn Julie, Tobias en Sophie 
(van links naar rechts) en wij gaan 
samen met jullie deze magische 
introductietijd tegemoet. Jullie 
papa en mamas hebben elkaar 
ontmoet op het introductiekamp 
van 2021, als broertje en zusjes, en 
sindsdien zijn wij niet te scheiden! 
Wij studeren, feesten, fietsen, eten 
Sophie’s glutenvrije maaltijden, 
labben* en huilen samen. Julie en 
Sophie wonen nu allebei in het o zo mooie Lunetten, nadat ze zijn opgegroeid in 
het nog mooiere Twente. Tobias is een beetje een buitenbeentje uit de randstad, 
maar hij blijft vaak genoeg op Sophie’s feest-/slaapzolder slapen om er toch nog 
bij te horen.

Julie’s favoriete dier is een eend, maar voor mensen is ze ook niet schuw. Zij deelt 
namelijk graag B’tween mueslirepen uit, en praat eigenlijk wel tegen alles en 
iedereen aan. Je moet haar ook uit de buurt houden van wortels, appels, selderij 
en katten. Eigenlijk is ze voor zo goed als alles allergisch, behalve voor een hele 
slechte grap. Vaak als Julie een grap maakt (lees: probeert te maken), herhaalt 
iemand anders deze voor haar af en neemt de eer mee. Haar favoriete glaswerk is 
een erlenmeyer van 5000 mL. 

Tobias is wel wat klein, maar hij is reuze fijn. Dus gaat hij naar het feest, enzo. 
Tobias houdt van pizza van de BBQ met bier. Als favoriete stuk glaswerk heeft 
hij de 10 milliliter maatkolf. Daarnaast is hij vaak te spotten in (coole) kleding 
van zijn vriendinnetje. Verder houdt hij van gitaar spelen (en geen noten kunnen 
lezen), het laten liggen van boeken op zijn nachtkastje (want die gaat hij “nog 
lezen”) en het 24/7 luisteren naar muziek.

Sophie heeft letterlijk magie in haar zitten, onder andere in haar gekleurde haar 
en haar lange heksennagels. Op de Protonkamer drinkt zij dagelijks de rooibos-
theekan leeg, en gaat daarna zeuren bij het bestuur voor meer thee. Daarnaast 
heeft ze een fetisj voor chemisch glaswerk (het liefst om uit te shotten), met als 
favoriet een druppeltrechter. Stiekem speelt zij heel graag magische spreuken op 
haar saxofoon, en pas op voor haar nerdy scheikundige pick-up lines (Do you 
have 11 protons? Because you’re so-dium fine). 

Wij hopen er een magische introweek van te maken met jullie en een sterke 
“binding” op te bouwen. Dikke kus, Julie, Tobias en Sophie
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Lieve Manganiërs,

Hocus pocus pilatus pas, wij hopen dat jullie vakantie leuk was! Wij zullen jul-
lie begeleiden bij deze magische introductieperiode, waardoor het begin van de 
studie scheikunde hopelijk iets minder hocus pocus lijkt.
Wie zijn wij eigenlijk?

We beginnen dit voorstelrondje met de linker op de foto, mama MangAniek. Zij 
wil het liefst een geldboom in haar tuin toveren, want dan zal het leven allemaal 
nog magischer zijn. Al dat geld wordt omgezet in kleding en eten. Uit haar Nar-
nische kast komt dagelijks een nieuw gewaad en de prijs voor de beste lunchpa-
kketjes gaat naar haar. Zij leert niet voor alle tentamens even goed, maar haalt 
toch altijd die betoverende academische tien. Wil je nog een fabelachtige ervaring 
dan moet je met Aniek meegaan naar de Efteling. Ze is daar met haar abonne-
ment regelmatig te vinden.

Jullie papa, de jongste van het stel, Olafluor, bekend van het insta-account boki-
boys, is een echte sportfeeks. Zo vliegt hij regelmatig door de boulderhal heen 
en staat hij vaak te zweven achter de tafeltennistafel. Hij is geboren en getogen 
in het prachtige Hoogland (niet verifieerbaar) waar hij vaak staat te koken in zijn 
thuislaboratorium. Als je in Hoogland bent en je ruikt de zwaveldampen dan 
weet je dat je bij Olaf in de buurt bent. Op het lab is hij een echte snelheidsduivel, 
aangezien hij er een sport van maakt zo snel mogelijk klaar te zijn. Net als de 
alchemisten is Olaf groot fan van goud, maar dan wel van de vloeibare variant ;).

Tot slot komen we aan bij DyspRoosium, 
aka Toos, de oudste heks van de groep. 
Roos is onze favoriete boomer en daarmee 
ook de moeder van de groep. Je kan bij 
haar terecht voor al je problemen, dit 
betekent echter niet dat Roos ze zal laten 
verdwijnen. Ook is Roos geweldig op het 
lab waar ze haar geweldige kennis van de 
organische chemie loslaat op alle syntheses 
en op wonderbaarlijke wijze een negatieve 
opbrengst behaalt.

Kom jij tijdens deze introperiode gezellig 
met ons genieten van wat toverdrankjes en 
ben jij klaar voor dit magische avontuur?



26

Goedemorgen lieve eerstejaars! 

De magische introductie tijd gaat nu echt bijna beginnen. Gelukkig staan de 
wizards of Osmium al klaar om jullie te begeleiden tot de Nikkellaas Flamel van de 
toekomst. Maar wie zijn deze magIRs nou? Wij zijn jullie enthousiaste intro ouders 
Jet, Anak en Tony. Als typische Ron, Harry en Hermelien worden wij ook wel het 
toneel trio genoemd omdat we met z’n drieën voor veel gezelligheid zorgen bij de 
toneelproductie. 

Links in de foto zien we Jet, ookwel de kruidenheks van de groep. Met een voorliefde 
voor eten komt dit altijd van pas. Een volmaakte kruidenheks is ze alleen nog niet, 
want herbology heeft ze nog niet gehaald. Dit is te zien aan de meeste planten die 
in haar kamer belanden. Planten in leven houden is namelijk a horse of a different 
colour.  

In het midden staat Anak, de halfbloed in ons midden zou zo als minister van 
internationale zaken kunnen werken bij de ministry of magic. Als Japan kenner en 
heuse Belg zou dit geen probleem moeten zijn. Na dit hard werken is het natuurlijk 
tijd voor ontspanning. Zo kan je Anak altijd uitnodigen voor een Olympische 
spelen vol spelletjes of is Anak te vinden achter de piano of in de tekenzaal.  

Dan hebben we Tony. In tegenstelling tot de rest is zij juist in een kleinere stad 
gaan wonen. Vanuit Amsterdam kwam zij met haar naaimachine om voor 
iedereen ontzichtbaarheid mantels te maken. Niet dat ze die zelf nodig heeft, want 
haar zelfgemaakte kleding kan je 
natuurlijk niet verbergen, net zo 
mooi als Dorothy’s rode schoentjes. 
Een hele andere Tony komt naar 
boven als ze aan het water is, met 
haar surfplank kitesurft ze zo over 
het hele zwarte meer met al haar 
meerminnen. 

Nu jullie al wat meer over ons 
weten, kunnen we niet wachten om 
jullie ook te leren kennen. Hopelijk 
zien we jullie dus allemaal in de 
introweek en natuurlijk ook op het 
super gezellige introkamp!  

Tot snel, De wizards of Osmium

W
IZ

AR
DS

 O
F

 O
sm

IU
M



27

Wingoedendagium Leviosa!

Welkom bij de Elektrovenaren! Wat gezellig dat jullie met ons deze introductie 
aan gaan! Wij zullen voor jullie deze week omtoveren tot eentje die je nooit zal 
vergeten. Maar wie is dit mysterieuze trio nou eigenlijk?

Laten we beginnen bij de niet te missen kerel Timo! Als het aan hem lag, zou hij 
altijd in de sportschool te vinden zijn, zo kan hij jullie met gemak door de intro 
heen dragen. Maar oké, misschien ook niet altijd, want er moet ook wel eens tijd 
zijn voor een drankje. Mocht je nog wat van hem willen leren, vraag hem dan 
naar zijn vouwkunsten, hij zal het gerust met je samendoen. 

Maar Timo doet het niet alleen, jullie hebben ook nog twee leuke mama’s, 
bijvoorbeeld Tes! Aan haar zangkunsten zal het deze week niet liggen, ze zal 
jullie feilloos het protonlied, bierlied en natuurlijk Stupid leren. Zij zal jullie 
ook goed kunnen beschermen tegen Grobelia, met haar kickboks kunsten slaat 
ze alle slechteriken in elkaar. Daarvan krijg je natuurlijk wel honger, dus neem 
haar favoriete snack voor haar mee: boterhammen met pindakaas en banaan. 

Als laatste, zie haar niet over het hoofd en we geven toe dat is moeilijk, Emma! 
Maar als je iets naar beneden kijkt, valt je daar een bijzonder leuke meid met 
kleurrijke sokken of broeken op. Met haar creatieve grobbebolletje maakt Emma 
de mooiste kunstwerken voor zichzelf of de Dies. Als jullie honger hebben, klop 
dan ook aan bij Emma. Ze maakt de lekkerste heksenbrouwsels in haar keuken 
geserveerd met hele pakken ice tea black tea peach hibiscus™.

Dus zorg dat je heksenbezems alvast klaar staan, want over een paar dagen 
zullen jullie met de betoverende alchemie scheikunde (en ons) kennis maken.

Knuffels en kusjes, 
De Elektrovenaren.
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Hey lieve sjaars (en ((hopelijk)) toekomstige 
Protonezen)!

Vanaf deze introweek zullen jullie uitmaken van de 
familie Zwavelstokjes. Papa en mama’s zwavelstokje 
zullen proberen voor jullie een onvergetelijke 
introweek te toveren.  

Misschien is het handig dat we ons eerst even 
voorstellen. De familie Zwavelstokjes bestaat uit 1 
papa en 2 mama’s (vreemd).
Mabel, de Mabs, Meeb, of voor jullie: Mama ;) 
(rechts op de foto), is misschien wel fanatiek 
hockeyer, maar ook al 21, en dus oud en fragiel. 
Dit is waarschijnlijk de reden dat ze nooit naar de 
uni fietst, want de stoflaag op haar zadel zou Mabel 
spontaan longoedeem opleveren met een einde van haar sportcarrière als gevolg. 
Hockey doe je met een zwavelstokkie, maar zelfs zwavelstokkies zouden te groot 
zijn voor dit uit de kluiten gewassen beerdiertje van slechts enkele honderden 
micrometers groot. Als je nog vragen hebt over Mabel moet je maar appen, want 
we gaan je niet verstaan door de constante stroom van lachen uit haar hoek.

Dan hebben we onze enige echte papa Filip, ook wel Flip (de Beer) genoemd. Flip is 
die sterke makker op de foto.  Flip is een totaal dichtgetikte Orcaan. Flip is namelijk 
vaak op Orca te vinden, waar hij zijn weg vaart over woeste rivieren. Van al dat 
roeien krijgt hij bereveel trek, je zult hem dan ook 9 van de 10 keer met een zak 
brood en een emmer pindakaas in zijn rugtas vinden! Als Flip gaat slapen moet 
hij eerst met een touwladder naar boven klimmen, dit vinden wij een bijzondere 
situatie. Deze skills heeft hij in zijn eerdere leven bij calisthenics geleerd.

Als laatst hebben we Vliek aka Daniek, Nieko, Dani, of bedenk zelf iets leuks. Deze 
toegewijde student is het meest te vinden tijdens het Vliekflakken in de turnzaal 
of in de (benzeen)ringen.Vliek is altijd enthousiast en gezellig, maar mocht je haar 
toch willen pesten kun je Antoon opzetten, dan gaat ze spontaan over haar nek. 
Met haar Twentse allures en een accent platter dan grafeen is Vliek sfeermaker in 
de groep. Als je je ooit onzeker voelt over je uiterlijk kun je haar gitaar laten spelen 
en één blik werpen op de gitaargezichten die ze trekt, dan voel je je gelijk beter. 
Laat haar alsjeblieft zo vaak mogelijk zingen. Niet alleen gaan we dan een sfeervol 
kamp tegemoet, ook moet de hierboven vermelde pindakaasvreter al haar bakken 
trekken, en voor wat hoort wat JoeJoe!
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Geachte toekomstig tovenaars,

Je hebt vast wel eens van Hans Klok ge-
hoord. En de mensen van cultuur onder 
ons ook zeker van Hans Kazan. Now get 
ready for: Hans Keton. Waar Hans Klok 
trucs met zwaarden en kaarten doet, 
Hans Kazan je honger wegtovert, geeft 
Hans Keton je de intro van je leven. Ja 
lieve kinders, welkom bij de grote Hans 
Keton show, exclusief tijdens de introductieweek van scheikunde.

Om ons even voor te stellen. We hebben ‘De Vuurtoren’ Midas; ‘Excuussjaars’ 
Dennis en ‘All-Round Prutser’ Ruerd. Als deze line-up geen epische show weet 
neer te zetten, dan is Hans Keton ook ten einde raad. Het enige wat nog ontbreekt 
aan de show, is het publiek. Wel natuurlijk een zeer interactief publiek, want de 
intro draait natuurlijk allemaal om jullie. Eigenlijk zijn jullie de main act, dus 
bereid je vast voor! Pak je beste trucs en maftse gadets maar in, en dan worden 
we samen de meest magische introgroep ooit!

Dan nog even wat meer over onszelf. Midas is 3e  jaars Natuur- en scheikunde 
student, boldert wel eens en gaat volgend jaar bestuur doen. Dennis is 1e jaars  
scheikunde student, heeft al een bachelor economie gedaan hiervoor en zit bij de 
tennisvereniging. Ruerd is ook 3e  jaars Natuur- en scheikunde student, doet alles 
behalve sporten en speelt net iets te veel  War Dragons.

Groetjes en tot binnenkort,

Ruerd, Dennis en Midas
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Lieve lezer, helaas is deze introductie ook weer ten einde gekomen, maar niet get-
reurd, er komen namelijk nog veel meer leuke activiteiten aan! Wij hopen dat jullie 
het naar je zin hebben gehad tijdens deze introductie en dat jullie het ontzettend 
leuk gaan hebben tijdens je tijd hier aan de universiteit en bij Proton. Proton is de 
studievereniging voor alle Scheikunde studenten en de derdejaars MLS studenten. 
Proton zal het hele jaar door allerlei activiteiten organiseren zoals leerzame lezin-
gen, gezellige borrels of feesten en gekke sportactiviteiten. Zo is er altijd wel iets te 
beleven bij Proton!

Voor gewoon wat ontspanning tussen je studie door kan je altijd naar de Protonkam-
er (de PK) komen op de tweede verdieping van het Victor J. Koningsbergergebouw. 
Hier kan je tijdens de pauzes komen lunchen, gratis kopjes koffie of thee drinken, 
spelletjes spelen en lekker komen kletsen. Ook kan je hier vanaf 17:00 een biertje 
komen drinken en zal er altijd een bestuurslid aanwezig zijn waarmee je even kan 
praten.

Om alle leuke activiteiten te kunnen organiseren heeft Proton een heel aantal com-
missies. Voor alle mogelijke commissies kan je kijken op de PK of op de site. Zit er 
eentje tussen die perfect bij jou past? Schrijf je dan vooral in! 
Als je wilt weten welke activiteiten er elke week worden georganiseerd, kan je kijken 
op de site of op onze “Protonstagram”. Ook zal er op de PK een jaarplanner hangen 
waar je alle activiteiten van het jaar zal kunnen zien. In de eerste weken staan er al 
deze superleuke activiteiten gepland, we zien je daar!

Donderdag 15 september: De eerste borrel
De eerste week studeren zit er alweer op, dus is het tijd voor de eerste activiteit: een 
borrel! Hier kan je onder het genot van een biertje of fris kletsen met de medestu-
denten over hoe hun eerste week van het jaar was. 

Woensdag 21 september: Wissel-ALV/ BLV
De wALV en BLV zijn de eerste algemene leden vergaderingen van het jaar. Tijdens 
de wALV zal het 36ste bestuur hun beleidsplan evalueren en daarna zal het 36ste 
kandidaatsbestuur hun beleidsplan presenteren. Daarna komt de Bijzondere Leden-
vergadering. Hier zal het 36ste kandidaatsbestuur wisselen met het 36ste bestuur en 
ingeslagen worden als het 37ste bestuur. 
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Donderdag 22 september: de Wisselborrel
Om te vieren dat het 37ste bestuur is geïnstalleerd, zal er een borrel georganiseerd 
worden. Hier zijn alle protonleden, Oud-besturen van Proton en besturen van 
andere verenigingen welkom om het 37ste bestuur te komen feliciteren met hun 
installatie. 

Donderdag 29 september: Bestuursactiviteit
Hier zal het nieuwe bestuur hun eerste activiteit organiseren. Je kan dan het 
bestuur wat beter leren kennen of gewoon gezellig komen doen op deze activiteit. 
Als je wilt weten wat we gaan doen zul je vooral moeten langskomen op deze ac-
tiviteit, want dat blijft nog even geheim!

Donderdag 6 oktober: Inschrijfsluitborrel
Dit is je laatste kans om je in te schrijven voor een commissie. Hier kan je kletsen 
met de commissieleden en de commissies beter leren kennen. Zo kan je meer 
overtuigd raken van de commissie waar je je al voor hebt ingeschreven of je toch 
nog laten overhalen om je voor een nieuwe commissie in te schrijven. Naast de 
commissie inschrijvingen kan je hier natuurlijk ook gewoon weer lekker kletsen 
met iedereen onder het genot van een biertje of frisje.

Donderdag 13 oktober: Protonfeest
En dan is het tijd voor het eerste echte Protonfeest van het nieuwe collegejaar. 
Trek je mooiste outfit aan en vergeet niet je beste dansmoves mee te nemen! Het 
is tijd om lekker los te gaan met al je vrienden!

Na al deze activiteiten zal de rest van het jaar ook met allemaal leuke activiteiten 
gevuld zijn. Zo zal er het Breekweekweekend zijn (een heus Protonkamp), een 
sint-borrel, lunchlezingen, een gala en nog veel meer!

Ik hoop je daar of op de Protonkamer snel een keer te zien!

Emma Rog
Kandidaatssecretaris 
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Als je dit leest: je hebt een geweldige keus gemaakt! Namelijk de keus om in 
Utrecht te komen studeren. In deze prachtige stad is genoeg te beleven, maar 
het kan natuurlijk zo zijn dat je door de bomen het bos niet meer ziet. Het is 
niet alleen de stad waar onze koning geboren is en de mooiste grachtenstad van 
Europa, maar er is nog veel meer te beleven. 
 Misschien twijfel je nog wel of je op kamers gaat. Het kost natuurlijk 
wat extra geld, maar er zitten ook veel voordelen aan. Naast dat het fijn is om 
in de buurt van de universiteit te wonen, word je er ook een stuk zelfstandiger 
van en kun je samen met je huisgenoten dezelfde dagelijkse struggles van het 
studentenleven overwinnen!
 Heb je zin om het studeren op pauze te zetten en iets leuks te gaan doen 
in de stad? Er is genoeg keus! In utrecht zijn 171 cafés, 9 musea, 8 bioscopen en 
11 theaters. Zo kunnen alle 31.000 studenten die in Utrecht wonen een plekje 
vinden om te ontspannen. Ga bijvoorbeeld een concert bezoeken in Tivoli 
Vredenburg, zoek een van de cafés op om wat te drinken of ga nieuwe shotjes 
proberen bij Chupitos. Even geen zin om te koken? Er zijn veel restaurants te 
vinden waar je als student voor weinig geld kan eten. 
 Toch zin om meer het studentenleven in te duiken? In Utrecht 
zijn er naast studieverenigingen veel studentenverenigingen te vinden. Van 
gezelligheidsverenigingen, tot sportverenigingen tot religieuze verenigingen. 
Kijk eens rond wat er allemaal is en zo vind je vast een vereniging die bij jou 
past! Als je geen zin hebt om bij een sportvereniging te gaan maar toch graag 
wil sporten, kan dit ook altijd. Bij veel sportscholen is het tarief voor studenten 
lager en je kunt ook altijd sporten bij Olympos, gewoon op de Uithof! Voor 
weinig geld kun je je inschrijven en kiezen uit de ruim 70 sporten die Olympos 
te bieden heeft. 
 Hoewel de universiteit met de fiets goed te bereiken is, kun je altijd de 
bus pakken naar de Uithof. Lijn 28 rijd van het station naar de universiteit en 
deze rijdt zo vaak dat je er nooit lang op hoeft te wachten. Moet je ergens anders 
zijn? Met de bus ben je overal zo. Met de nieuwe tram 22 en je nog sneller van 
het station op de Uithof.
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Refrein:
Bier, bier nog een ronde,

bier, bier, hijsen maar,
is er ergens bier te vinden

dan staat Proton klaar!

Als een Proton zo geladen
schiet ik heen en weer en weer!

Op een borrel of een feestje,
dan willen wij meer.

- Refrein -
Als je ook een kans wil maken

op de Gouden Protondop,
neem dan eens een Protonbier

en drink hem dan ook op.
- Refrein (2x) -

KAM
PLIEDEREN

Dit magische lied zul je aan het eind van de intro uit je 
hoofd (moeten) 

kennen. Het liefst eerder!

Proton is wel wat klein,
maar ‘t is er reuze fijn!

Dus ga ik naar het feest,
van Proton hou ik ‘t meest.

In heel mijn studietijd
trek ik al het profijt,

want die gezelligheid
die raak je nooit meer kwijt!

Het vuur dat brandt al lang op ieder Protonkamp,
Dan proosten wij met puur

trifluorazijnzuur.
Wij houden hoog ons vaan,

staan nimmer achteraan.
Ons Proton is met recht
het mooist van Utereg! Proton bierlied

(N. van Campen)

Protonlied
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Wij wonen in een luchtkasteel
Vlak bij de regenboog
Wij wonen heel, wij wonen heel
Wij wonen heel, heel hoog
Maar vraag je mij of ik dat nu
Wel leuk en prettig vind
Als Tita Toverkind
Dan zeg ik nee
Het is wolken wind
Het is wolken en wind
Wie neemt me mee?

Mijn vader is een tovenaar
Het is echt, het is heus
Het is raar maar waar
Een Tita Tovenaar
Het is raar, het is raar, het is raar
Hij heeft het ook aan mij geleerd
Maar soms gaat het wel eens ver-
keerd
En gaat het niet zoals ik wil
Dan doe ik dit
En alles staat stil

Het vliegen is niet zo simpel als ik 
dacht
Ik hoopte dat ik even
Met bezem weg kon zweven
Naar waar een heel nieuw leven op 
mij wacht
Het ging bijna mis
Het is de zwaartekracht
Dat is nu wel gebleken

Mijn vader is een tovenaar
Het is echt, het is heus
Het is raar maar waar
Een Tita Tovenaar
Het is raar, het is raar, het is raar
Hij heeft het ook aan mij geleerd
Maar soms gaat het wel eens verkeerd
En gaat het niet zoals ik wil
Dan doe ik dit
En alles staat stil

Soms droom ik van een leven daar 
beneden
Bij de gewone mensen
Dat zal ik me toewensen
Een dorpsplein met veel vrienden om 
mij heen

Mijn vader is een tovenaar
Het is echt, het is heus
Het is raar maar waar
Een Tita Tovenaar
Het is raar, het is raar, het is raar
Hij heeft het ook aan mij geleerd
Maar soms gaat het wel eens verkeerd
En gaat het niet zoals ik wil
Dan doe ik dit

Maar alles, alles wat ik vraag
Excuseer me, het liefst vandaag
De tijd tikt, de tijd tikt, de tijd tikt veel 
te traag
Er wacht zo veel, er wacht zo veel
Op mij voorbij dit luchtkasteel
En gaat het niet zoals ik wil
Dan doe ik dit
En alles staat stil

Mijn Vader Is Een Tovenaar - Tita Tovenaar
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RECEPT
Wil jij net zo machtig worden als Tita de Tovenaar? Dan is dit toverdrankje 
prefect voor jou! Dit recept is gestolen uit het toverboek van Tita verstopt in zijn 
luchtkasteel hoog boven de wolken. Pak snel je toverstaf en ga aan de slag!

Groene Toverdrank

Ingrediënten 2 personen: (Of 2 
glazen voor jezelf, want wie wilt er nou 
niet extra sterk worden)
• 150 gr courgette 
• 100 gr komkommer 
• 1 banaan 
• 1 peer 
• 1 limoen 
• 2 handen spinazie 
• 120 ml kokosdrink 
• 1 eetlepel kokosrasp 
• 1 eetlepel havermout

Benodigdheden:
• Toverstaf (of mes) en snijplank
• Rasp
• Citruspers
• Glazen kom
• Maatbeker
• Blender
• 2 glazen

Bereidingswijze:
Gebruik je ti-ta-toverstaf om de courgette, komkommer, banaan en peer in 
stukken te toveren (mag ook met een mes). Rasp de limoen en pers deze vervol-
gens uit. Doe de spinazie in een grote glazen kom en zet deze onder in koud 
water. Spoel met je handen de spinazie goed af en haal de blaadjes vervolgens 
uit het water. Doe alle ingrediënten voor de toverdrank in een blender en mix 
tot je een egaal mengsel hebt. Verdeel de inhoud van de blender over 2 glazen en 
versier je prachtige toverdrank met havermout en kokosrasp.
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Wist je dat…

… je lekkere soep kan maken met zwarte mag(g)ie?

… Harry Potter en J. K. Rowling op dezelfde dag jarig zijn?

… scheikunde  vaak aan de basis staat van “toveren”?

… toveren helemaal niet kan?

… toveren “goochelen” is, “Google” het maar.

… als Herman van Veen kon toveren niemand dan de sigaar was?

… de toverstok van Harry Potter 27,94 cm lang is?

… één aflevering van Tita Tovenaar 25 minuten duurde maar in stukjes van 5 
minuten werd geknipt en over verschillende dagen werd uitgezonden?

… ‘t een “eitje” is om hem te schillen met azijn?

… het idee voor Toverland in 1996 ontstond tijdens een flinke regenbui?

… Harry Potter zijn littekens 5800 opnieuw moesten worden aangebracht tijdens 
de opnames?

… een anagram van Hans klok, “knokhals” is?

… alle Eftelingbewoners kunnen toveren, omdat het daar zó magisch is?

… K3 hocuspocus een liedje getoverd heeft?

… het zaakje van Harry Potter uit toverballen bestaat?

… gingers vroeger als heksen werden gezien en op de brandstapel werden gegoo-
id?

… de studie scheikunde ook wel de magische toverstudie zou kunnen worden 
genoemd?

W
IS

T
JE

DA
T
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S
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• Jurk
• Magie
• Scheikunde
• Toverdrank
• Zuurkast
• Acra

• Tovenaar
• Utrecht
• Cadabra
• Harry
• Jurk
• Feniks

• Bezem
• Gandalf
• Icie
• Kikker
• Punthoed

• Hocus
• Ketel
• Pocus
• Titatovenaar
• Toverstaf
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De derde heks weet als eerst de kleur van haar hoed. Ze ziet dat de vierde 
heks een zwarte hoed heeft. Als de derde heks ook een zwarte hoed zou 
hebben, dan zou de tweede heks moeten weten dat haar hoed blauw is. 
Omdat de tweede heks niks zegt, weet de derde heks dat ze een blauwe 
hoed op heeft.
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