
BLUEPRINT

Nummer 4

Gepubliceerd door de RedacCie

Februari 2021

| Eerste hulp bij een kater

| Hoe ga jij verkleed bij 
carnaval? Doe de quiz!

| Carnaval door de jaren       
heen

Carnaval



Hoe vier je carnaval
... tijdens een pandemie
Aaah, carnaval... Voor veel zuiderlingen is het misschien wel de mooiste tijd van het jaar. 

Verstand op nul, muziek op 100 en vele liters bier. De volgende ochtend is het even afzien, 

maar een kater kun je natuurlijk het best bestrijden met... meer bier! Nu is dat wel even 

anders. Waar voorheen enorm litte feestjes waren, zitten we nu helaas in een pandemie. 

Hoewel carnaval er dit jaar dus wat bleker uitziet dan normaal, is het feest nog niet helemaal 

verloren! Hieronder staan een aantal do’s en don’ts om er dit jaar een veilig en leuk carnaval 

van te maken!

Do’s Dont’s
Online feestje! Verkleed je gezellig met je 

vrienden en show je outfit online. Daarna gewoon 

nog bier zuipen zoals het hoort, maar dan virtueel.

Wees geen Tilburg: Ben je besmet met het coronavirus, 

blijf dan gewoon thuis. Blijf überhaupt thuis. Niemand 

wil een herhaling van vorig jaar, toch?

Verkleed gaan als het coronavirus. Dat was vorig jaar al 

sketchy, nu is het gewoon kut.

Zwarte piste! Vier carnaval met je huis met in 

elke kamer een ander thema! Als je landenthema 

kiest, kun je bijvoorbeeld verkleed gaan als een 

Fransman en schenk je een mimosa (ja, dat is in 

Frankrijk ontstaan!).

Getver, een kater
Je kent het wel: zo’n ochtend waarbij 

je met een enorm droge bek wakker 

wordt en vervolgens heel Afrika leeg wil 

drinken, maar tegelijkertijd geen druppel 

water naar binnen kan werken omdat 

je anders je hele spijsverteringskanaal 

eruit kotst? Zo’n ochtend waarop je 

al je levenskeuzes in twijfel trekt en 

zweert nooit meer te drinken? Wij zijn 

er voor je met wat tips tegen een kater.

Bron: https://www.womenshealthmag.com/nl/voeding/feiten-fabels/a23729996/beste-slechtste-dingent-eten-tegen-kater/

Probeer toch wat water te drinken. Je lichaam 

slurpt op dit moment namelijk vocht uit delen van 

je lichaam die het eigenlijk best hard nodig hebben 

(hallo hoofdpijn!).   

 

Koffie. Een geschenk van God. Hemel op je tong. Een 

lichtpuntje in je barre brakke leven. Koffie geeft je 

net wat meer energie en kan helpen met hydrateren. 

Drink nou maar.

 

Maak ook wat eieren klaar. Eieren zorgen namelijk 

voor je lieftallige lever wanneer jij dat niet doet. 

Tevens kunnen eieren hoofdpijn later op de dag 

verminderen. Win-win situatie dus (oké, geen win 

voor de kip).

 

Voor onze duizelige drinkers hebben we nog een 

gouden tip: eet wat havermout! Niet alleen zal het je 

misselijkheid (een beetje) verhelpen, maar ook houdt 

havermout je bloedsuikerspiegel in balans, waardoor 

je uiteindelijk meer energie krijgt. Geweldig.



Outf itkaart

Tullepetaonestad
Gek verkleden

Kielegat
Rood en geel, ook gek 

verkleden

Kruikenstad
Groen en oranje verkleden

Oeteldonk
Traditioneel geel, wit en 

rood!

Lampegat
Lekker gek verkleden is 

belangrijk!

Jocus Riek
Lekker kleurrijk!

Sjpassenmig
Trek je felste kleding uit de 

kast!

Mestreech
Schmink en kleurrijk!



Quiz
De enige echte ‘hoe moet jij verkleed’ carnavalsquiz!

Stel iemand wordt tijdens de polonaise onwel, wat 

doe je?

A. Gelijk te hulp schieten! Of nou ja… nadat je hebt 

gecheckt of je kleding goed zit

B. Uhh boeien, lekker doorfeesten

C. Snel! Check of alle nooduitgangen vrij zijn voor 

eventuele hulpverleners

D. Je komt met je kapmes aangesneld maar raakt 

onderweg afgeleid

Wat is je go-to carnavalsdrankje?

A. Een droge witte wijn

B. Gewoon een biertje

C. Een fireball shotje

D. Een safari shotje

Wat is je all time fave carnaval liedje?

A. Lawineboys ft. Dj Jerome - Sex Met Die Kale

B. PartyfrieX Ft. Schorre Chef - Ik Moet Zuipen

C. Vieze Jack - Brandweerman Jack

D. André van Duin - Er staat een paard in de gang

Is carnaval voor jou dè tijd om te hosselen? 

A. De mannen en vrouwen staan voor je in de rij

B. Jij komt om zoveel mogelijk chicks en boys te 

regelen

C. Jij wakkert bij velen een vuurtje aan, maar zelf 

doof je de vlam liever uit

D. Jij gaat graag op avontuur en kijkt dan wel wat 

voor wilds je tegenkomt

Ga je naar de praalwagenoptocht?

A. Pff, veel te koud

B. Nee, ik kom alleen om te zuipen en feesten

C. Ja, daar moet ik zeker bij zijn. Die dingen zijn 

hartstikke brandgevaarlijk

D. Ja, misschien spot ik daar nog wat wilde fauna

De meeste A’s? 

Jij bent de sexy verpleegster. Je trotseert de kou om zo sexy 

mogelijk voor de dag te komen. Dat daar menig man en vrouw 

op afkomt, vind je stiekem alleen maar leuk. Je bent eigenlijk 

best wel basic, maar daar is niks mis mee!

De meeste B’s?

Jij bent de onesie-drager. Laten we eerlijk zijn, we weten 

allemaal dat je maar één keer per jaar naar het zuiden komt. 

Je doet niet eens de moeite om een outfit te scoren, je doet 

gewoon je oude onesie aan die je nog in je kast hebt liggen. Wat 

De meeste C’s?

Jij bent de brandweerman. Jij moet altijd net zo scherp blijven 

als een shotje fireball. Terwijl velen jouw brandweerslang wel 

interessant vinden, let jij liever op de veiligheid. Jij blèrt lekker 

mee op Brandweerman Jack waardoor het toch nog een 

beetje heet wordt. 

De meeste D’s?

Jij bent de safari ranger. Jij gaat graag op avontuur en spot 

daar de wildste dingen. Naast alle wilde feestgangers zou jij 

zomaar eens een paard in de gang tegen kunnen komen. Een 

shotje safari (of 10) zeg jij geen nee tegen. Het leven is een 

avontuur!
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1905-1915, zoals je ziet hebben ze de kekke 
kostuums nog niet echt uitgevonden.

1954, dit ziet er al iets 
beter uit met het masker!

1991, de sfeer zit er al lekker in gezien de 
vrolijke gezichten. Wel hebben ze allemaal 

leuke schmink op. 

2005, hier zie je al dat iedereen mooi verkleed is 
tijdens de brakkensliert (carnavalsoptocht voor 

kinderen).

2018, tot slot de mooie wagens die elk jaar 
worden gemaakt

Carnaval bestaat al heel lang 

en in al die jaren is er veel 

veranderd. Zo zijn er heel veel 

carnavalskrakers uitgekomen 

en zijn de kostuums ook erg 

veranderd. Hier zie je een klein 

overzicht van carnaval door de 

jaren heen. 



Exclusief interview Lid van de Maand

Milou Mulder, 2e jaars
ParticipaCie

Had je ooit verwacht het zo ver te schoppen?
‘‘Hahaha, nou nee, maar ik was wel blij verrast toen ik het las.’’

Bier of wijn?
‘‘Ha, bier!’’

Welke commissie staat nog op je lijstje?
‘‘StudiereisCie, 100%.’’

Zoete of zoute popcorn?
‘‘Zout.’’

Wat is je leukste herinnering bij Versatile?
‘‘Oeh, ik denk toch gewoon wel de borrels. De V-borrel was toch wel een van de leukste.‘‘

Het lid van de maand wordt natuurlijk al in het zonnetje gezet op de Versatile website, 

maar deze roem is ons wat magertjes. Om alles te weten te komen over deze selecte 

groep hebben wij een maandelijkse rubriek waarin wij hen het hemd van het lijf vragen. 

Deze editie bevragen wij het lid van de maand februari.


