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De introductie

De introductie van Taal- en Cultuurstudies begint in Utrecht, waar jullie 
nader kennis zullen maken met de opleiding en de universiteit. Woensdag 
vertrekken we naar het zuidelijke Someren voor het kamp, waar het vooral 

heel gezellig zal zijn en waar je tevens je medestudenten en Studiestichting Alias nog 
beter leert kennen. 

De gehele introductie zijn jullie met hetzelfde groepje dat wordt geleid door twee mentoren (jul-
lie pappa’s of mamma’s). Met je groepje ga je naar alle activiteiten en doe je spelletjes om zoveel 
mogelijk punten te scoren en zo het ‘beste’ mentorgroepje te worden. Jullie mentoren zijn sowieso 
heel fanatiek, dus bereid je voor op een vurige strijd.

De introductie heeft zoals ieder jaar een thema. Dit jaar sluit het thema wel erg goed aan bij de 
opleiding. TCS’erst zijn vaak reislustig, want geïnteresseerd in vreemde talen, onbekende steden en 
andere culturen. Het hele jaar door kun je ze in alle uithoeken van de wereld vinden, voor stage, 
studie of gewoon op vakantie. Het thema is dan ook ‘Around the World’.  Aan elk mentorgroepje 
is ook weer een subthema verbonden, dat jullie te horen hebben gekregen van jullie mentoren. 
Hopelijk hebben jullie dus allemaal die Mexicaanse sombrero van zolder gehaald, de Zweede bal-
letjes bij de Ikea ingeslagen, Cubaanse sigaren geïmporteerd of die fantastische lederhosen via 
Marktplaats gekocht. Niets is te gek; jullie krijgen namelijk ook punten voor de manier waarop 
jullie je subthema uitdragen.
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Groepen Tijd Activiteit Locatie
1 t/m 7 13:30 - 14:15 Voorlichting studieadviseur ‘t Hoogt 13, 0.17
8 t/m 14 13:30 - 14:15 Voorlichting Schrijven en Presenteren Drift 21, 0.32
1 t/m 7 14:30 - 15:15 Voorlichting Schrijven en Presenteren ADD, 2.02
8 t/m 14 14:30 - 15:15 Voorlichting studieadviseur ‘t Hoogt 13, 0.17

Dinsdag 4 september

10:00 – 10:30 – Academiegebouw, Aula
Verzamelen en kennismaking mentor- en tutorgroepen

10:30 – 11:30 – Aula
Welkomstwoord kampcommissie Alias, bestuur en 
opleidingscoördinator TCS

12:00 – 13:30 – Voor locatie zie intekenlijsten Aula
Eerste mogelijkheid tot gesprekken met studieadviseur / 
opleidingscoördinator

11:30 – 12:00 – Drift 25 0.01 & 0.05 
Mogelijkheid om bagage af te geven bij bagagedepot

12:00 – 13:00 – Drift 25, 1.01
Lunch ophalen

12:00 – 13:00 – Drift 21, 1.03
Inloopspreekuur bij de onderwijscommissaris van Alias 
voor vragen over TCS, tevens mogelijkheid tot het 
bestellen van boeken

13:30 – 15:15 – Voorlichting studieadviseur & 
Schrijven en Presenteren

15:45 – 16:45 – Tutorgesprekken per tutorgroep (zie boven)

17:00 – 18:00 – Pandhof (naast het Academie-gebouw)
Tutorenborrel

18:00 – 20:00 – Educatorium (Uithof)
Eten met alle eerstejaars, georganiseerd door Alias

20:30 – Stichtse Taveerne  (Twijnstraat 43)
Borrel georganiseerd door Alias

Tutorgroep Gebouw Zaal
1 Drift 21 1.04

2 Drift 21 1.08

3 Drift 23 0.10

4 Drift 23 1.06

5 Drift 25 0.03

6 Drift 25 1.01

7 Drift 25 1.03

Tutorgroep Gebouw Zaal
8 Drift 25 1.05

9 Drift 25 2.01

10 Drift 25 2.03

11 Drift 25 2.04

12 Drift 25 2.06

13 Drift 25 3.01

14 Drift 25 3.03

Introductieprogramma
Taal- en Cultuurstudies

Woensdag 5 september

8:30 – 9:00 – Drift 25 001 & 005
Mogelijkheid bagage af te geven bij bagagedepot

9:15 – 12:45 – KNG 80, verzamelen in de hal
Facultaire introductie: ICT, Bibliotheek & Studiepunt

13:00 – 14:00 – Voor locatie zie intekenlijsten Aula
Tweede mogelijkheid tot gesprekken met studieadviseur 
/opleidingscoördinator (bedoeld voor
studenten die op kamp gaan

14:00 – 15:00 – Voor locatie zie intekenlijsten Aula
Derde mogelijkheid tot gesprekken met studieadviseur / 
opleidingscoördinator (bedoeld voor
studenten die niet op kamp gaan)

14.00 – Utrecht CS, grote bord
Verzamelen shift 1: groepje 11 t/m 14

14.50 – Utrecht CS, grote bord
Verzamelen shift 2: groepje 6 t/m 10 

15.30 – Utrecht CS, grote bord
Verzamelen shift 3: groepje 1 t/m 5

19.30 – Eetzaal 
Eten

21.30 - 23.00  – Grote zaal en eetzaal
Aliasavond en commissiemarkt

23.00 – Feestkelder
Think Pink Feest

Donderdag 6 september

10.00 – Eetzaal
Ontbijten en lunchpakketten maken

11.00 – 13.30 
Oefenen bonte avond

13:30 – 17.30
Spellenmiddag

18.15 – Eetzaal
Eten

20.45 – 22.30 – Grote zaal
Bonte avond

22.30-23.30 
Nachtspel

00.00 – Feestkelder
Around the World Feest

01.30 – Feestkelder
Prijsuitreiking

Vrijdag 7 september

09.00 – Eetzaal
Ontbijten

10.00 – 11.00  
Schoonmaken

Vanaf 11.00     
Vertrekken in shifts

Shift 1: 1 t/m 5
Shift 2: 6 t/m 10
Shift 3: 11 t/m 14
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De introductiecommissie
door Pim van den Berg

Ongeacht of je nou een jongvolwassene bent, of de achttien jaar nadert, er is een 
goede mogelijkheid dat je verdwaald en overweldigd als een kleuter terecht 
komt op een boerderij in het niemandsland met honderden lotgenoten. Geen 

zorgen, de onderstaande mensen zijn je rots in de branding: adem in een papieren zakje 
en leun op één van deze schouders tot je weer bedaard bent. De Introductiecommissie 
in een notendop:

Wouter Kipperman “Kútwouterkipperman”
Voorzitter
Alias heeft al weinig mannelijke contribuanten en nóg 
minder van hen zijn zulke parels als Wouter Kipper-
man. Hij heeft afgelopen jaar zijn aanleg bewezen bij 
de Party&Co met een bonafide feesthouding en bril-
jante ingevingen zoals een bierestafette, waarmee hij 
in zijn eentje een Aliasfeest ondersteboven keerde. Te-
vens is hij een begenadigd ballonenkunstenaar.

Rosanne Reinders
Secretaris
Nu wil ik niet zeggen dat ze een goudgraver is, 
maar Rosanne heeft een geschiedenis met financi-
ele commissies. Afgelopen jaar zat ze in de CASSA 
(de naam alleen al doet money vermoeden) en 
daarvoor was ze lid van de sponsorcommissie. Ze 
ontlast je van je zakcenten met een “killer smile” 
en steekt ze in goede doelen. Één minpunt: deze 
schoonheid kan voor geen meter Lingo’en.

Rosa Kalmann
Coördinator
Als moederhen en voorzitter van bestuur 25 heeft 
Rosa bewezen dat zij de Aliasser is met het grootste 
hart. Vrijwel elk gezelschap kan rekenen op haar ge-
weldige présence en haar belachelijke pauwenkreet 
(tip: ze doet verzoekjes). Wie kan er beter dan haar de 
introductiecommissie coördineren?

Veerle Koolhaas “Schmeerle Grolkaas”
Chefkok
Veerle is een pittige tante met een onmeetbaar ka-
rakter. Zij staat op kamp als een Russische keuken-
hulp nors in een pan te roeren, maar vergis je niet: 
er gaat meer liefde in haar pastasaus dan je ooit van 
je ouders kreeg. Vorig jaar heeft ze als voorzitter van 
de A5, een feestcommissie van verschillende vereni-
gingen, een handvol grote, succesvolle feesten geor-
ganiseerd. Geen obstakel is te groot voor Veerle; 
geen bierpul te diep.

Anneke Fokkinga
Penningmeesteres
Zonder twijfel is Anneke de vrouwelijke Aliasnes-
tor. Over haar organisatorische ervaring valt niet te 
twisten. Ze brengt wat Friese charme in het palet, iets 
waar je nooit genoeg van kunt hebben. Afgelopen jaar 
noemde CASSA-voorzitter Kristella haar: “opper-
Aliasser, de Messias, de vleugels van iedere vlucht.” 
Terecht.

Valerie van Leeuwen “Valschki”
Mentorenleidster
Als ‘swag’ niet alweer zo uit de mode was, zou het 
uitermate geschikt zijn om Valerie te omschrijven. 
Ze is gelijke delen soul en gangsta. Naar het schijnt 
heette Dr. Dre’s grootste hit aanvankelijk “Ain’t 
nuthin’ but a ‘V’ thang”, maar Valerie was te groot 
om zich te laten claimen door West Coast rap. Vorig 
jaar heeft ze met succes en swagger een termijn in 
de AC afgerond. Shit, ga ik toch de fout in.

Marin Jansma
PR & Communicatie
Wat Marin als sjaars mist in ervaring en wereldwijs-
heid, maakt ze goed met ongekend enthousiasme en 
een positieve instelling. Wat ook helpt, is een enorme 
dosis mazzel. Marin won in haar eerste jaar eigenhan-
dig het lasergamen, het Wie is de Mol?-spel en de mu-
ziekbingo. Met haar in je team kan je (of in ieder geval 
zij) niet verliezen.

In een commissie
door Pim van den Berg

Weet jij al of je in één van de commissies van Alias wil? Het is de ideale 
manier om medestudenten te ontmoeten en tegelijkertijd heel veel lol te 
hebben én een heleboel te leren. Lees hier de ervaringen van twee com-

missieleden van afgelopen jaar. 

Tess Kamphorst, Party&Co

Vorig jaar was Tess de secretaresse van het grootste ensemble dronkelappen binnen Alias: de 
Party&Co. Dit houdt in dat zij de notulen bijhoudt, maar tevens is ze ook betrokken bij de alge-
hele feestorganisatie. Volgens Tess waren die notulen op zich hoogtepunten: probeer maar eens 
zinnige aantekeningen te maken van dat dronkemansgeneuzel tijdens de vergaderingen (niet haar 
woorden).   

Een ander hoogtepunt dat haar gelijk te binnenschiet, was op het lentegala. Aan het eind van 
een avond livemuziek, Party&Co-voorzitter Toine met één ongeëvenaarde DJ-set en een aantal 
mooie portretfoto’s, werden de gasten verrast door gratis pizza van Domino’s. Pizza is zalig, maar 
dronken hemels. Tess had dit trucje afgekeken van een studentengala in Eindhoven en greep naar 
de telefoon om de dichtstbijzijnde Domino’s een voorstel te doen. Tot ieders genoegen waren zij 
wel te porren.

Dit jaar gaat Tess in de Opleidingscommissie. Een iets serieuzere commissie, maar omdat het 
onderdeel is van de opleiding TCS en niet van Alias, is ze waarschijnlijk iets minder actief in onze 
vereniging. Daarom roep ik alle eerstejaars op om naar de Aliasfeesten te komen, om het gat dat 
Tess achterlaat proberen te vullen.

Lara van Dooren, Buitenlandse Reiscommissie

Lara deed de PR en communicatie bij de Buitenlandse Reiscommissie (BRC) afgelopen jaar. Ze 
koos deze commissie omdat reizen en verkennen altijd al haar hobby’s zijn geweest en in haar 
schuilt een regelneef. Ze was medeverantwoordelijk om een groep van circa dertig Aliassers naar 
Tallinn te verschepen en ze daar te vermaken. Het was haar taak om de posters te ontwerpen en 
te laten drukken en om te zorgen dat alle Aliassers op de hoogte waren van alle reisinformatie en 
ontwikkelingen binnen de commissie, maar daarnaast is ze er als lid van het BRC-team ook om te 
zorgen dat de reis een succes wordt. Dit was naar eigen zeggen haar voornaamste taak. “Natuurlijk 
loopt niet altijd alles even perfect en ook wij hebben enkele tegenslagen gehad maar dit was het 
allemaal waard.” Ze heeft alle reden om trots te zijn, als je elke deelnemer aan de reis naar Tallinn 
moet geloven: het was een spectaculaire, goed verzorgde en vermakelijke reis. Kijk zelf maar: er 
staan honderden foto’s op Facebook. De BRC is een belangrijke commissie, waar je een hoop in 
kunt investeren en waar jij en veel anderen een hoop plezier uit kunnen halen.

Komend jaar neemt Lara een pauze van commissieparticipatie, maar zal minstens zo actief zijn bij 
allerlei activiteiten als vorig jaar.
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Waarom is Alias zo leuk? 

Wat is er zo leuk aan Alias? Dat vroegen we aan een heel aantal 
actieve Aliassers. Lees hier de quotes. 

Alias is zo leuk omdat...

“... je er zo heerlijk kan bankhangen, je altijd kan binnenvallen en  iedereen op-
recht aardig is.”
Anneke

“... ik er mijn (struisvogel)ei kwijt kan!”
Eline

“... het fantastische mensen aantrekt, die je anders nooit zou ontmoeten!”
Mirko

“... er altijd roze koeken zijn!”
Josien

“... ik zo mannelijk lijk op een roze achtergrond.”
Pim

“...ik me er helemaal thuisvoel, terwijl ik stiekem echt zo gek als een deur ben.”
Anita 

“... je welkom bent en je je welkom voelt.”
Stefan

“... Aliassers ijsjes meenemen.”
Vera 

“... Aliassers zo leuk en betrokken zijn!”
Heidi 

“... je hier veel mensen leert kennen,
ook al doen ze binnen TCS totaal iets anders dan jij!”

Valerie

“Ingrid en ik ons totaal geaccepteerd voelen.”
Henk

Paklijst
voor het kamp

•	 Slaapzak

•	 Kussensloop

•	 Handdoeken 

•	 Theedoek

•	 Regenkleding

•	 Sportkleding of kleding die vies mag worden

•	 Zwemkleding

•	 Roze kleding en roze accessoires

•	 Kleding voor tweede themafeest

•	 Toilettas met inhoud

•	 Snacks/snoep

•	 Een opgeladen OV chipkaart

•	 Pen en papier

•	 Fototoestel

•	 Eventueel een muziekinstrument

•	 Contant geld (er is op of rondom het kampterrein geen mogelijk-

heid om te pinnen)

•	 Eventueel sigaretten (er is op of rondom het kampterrein geen 

mogelijkheid om deze te kopen)
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Alias

Kamp
Koffie

Introweek
 Sleep is overrated :-)


