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Fashiontips

Zit je niet helemaal op 

je plek bij ISW en was je 

liever postbode geweest? 

Misschien biedt dit 

kledingstuk van Balenciaga 

wel uitkomst. Met slechts 

2,3 maanden maximaal 

lenen bij DUO (en verder 

geen cent uitgeven) heb je 

dit al bij elkaar gespaard 

(€2490, Balenciaga, via de 

Bijenkorf).

Twijfel je nog een beetje 

tussen hoge schoenen en 

nog hogere schoenen? Wat 

dacht je van deze leuke 

laarzen van Jimmy Choo? 

Voor een bescheiden 

prijsje zijn deze stappertjes 

van geitensuède voor jou 

(€1175, Jimmy Choo, via de 

Bijenkorf).

Nog een outfit nodig voor 

koningsdag? Scoor van 

Burberry een leuk oranje 

jasje voor een prikkie. Aan 

de goedkope kant, maar 

op deze manier maakt 

het niet zo uit of er bier 

overheen komt (€1320, 

Burberry).

Deze über fashionable trui is onmisbaar 

in je kledingkast. Dit item is weliswaar 

behoorlijk prijzig, maar geschikt voor 

allerlei gelegenheden. Een college? Deze 

trui. Een gala? Deze trui. Een stranddag? 

Deze trui (€17, Versatile).

Vind jij de andere items iets te 

vrouwelijk? Dan is deze stoere 

mannelijke ring wellicht iets 

voor jou. Voor een prikkie zit 

deze Cartier ring van 18 karaats 

witgoud om jouw vinger 

(€3300, Cartier).

Wil jij je ecologische voetafdruk 
verkleinen en ook nog eens trendy 
voor de dag komen met je bam-
metjes? Koop deze lunchbox handtas 
van Balenciaga. 
 (€1320).



Doe eens ff je best
De wereld gaat eraan en dat weten we dondersgoed. Als je niet meer goed weet wat 

de gevolgen zijn van de klimaatverandering, herinneren we je daar met alle liefde 

aan. Zo is over 50 jaar een derde van de wereld onbewoonbaar heet. Ook zal het weer 

steeds extremer worden, tot op het punt dat er overstromingen in Nederland kunnen 

komen die de dijken niet tegen kunnen houden. We kunnen tevens een tekort aan 

drinkwater en voedsel krijgen, wat ertoe zou leiden dat mensen hun land moeten 

ontvluchten. En als je nu nog niet wakker bent geschud hebben we nog een knallende 

afsluiter voor je. De klimaatverandering kan ervoor zorgen dat jij niet meer lekker kan 

ademen zoals je dat nu iedere seconde doet. Heerlie de peerlie. 

Voordat je nu hulpeloos en huilend bij de pakken neer gaat zitten moet je even 

luisteren. Het hoeft niet allemaal zo te gaan. Als we met zijn allen ons stinkende best 

doen, komt het wel goed. Aangezien deze blueprint in het thema van fashion staat, 

zullen wij jullie tips geven over hoe je kunt shoppen zonder onze aarde te vernietigen. 

NATUURLIJKE, ETHISCHE EN 
DUURZAME STOFFEN

DUURZAAM DENKEN 
EN DOEN

Zoek uit welke merken kleding maken 
op een duurzame en tegelijkertijd 
ethische manier (dit is meestal 
te vinden op de website van het 
kledingmerk)

Kies voor organisch katoen in plaats 
van normaal katoen

Koop kleding gemaakt van duurzame 
stoffen, zoals katoen, linnen en wol 
en zoek uit of de kleding met GOTS 
(Global Organic Textile Standard) 
gecertificeerd is
 
Vermijd stoffen die behandeld zijn met 
chemicaliën 

Koop imitatieleer in plaats van echt leer 

Koop je kleding bij tweedehandswinkels

Leen voor speciale gelegenheden 
kleding van anderen

Doe een kledingruil met je vrienden
Verkoop de kleding die je niet langer 
nodig hebt of geef je kleding weg aan 
tweedehandswinkels of je naasten

Probeer een kapot kledingstuk te 
repareren in plaats van het meteen weg 
te gooien 

Draai alleen volle wasjes, zo bespaar je 
water en energie

Was alleen als het echt nodig is, zo blijft 
je kleding langer mooi 



WELKE FASHIONTREND BEN JIJ?
Heb jij altijd al willen weten wie jij ECHT bent en wat jouw 

fashion aard is? Dan is dit de perfecte quiz voor jou!

Hoe ziet jouw ideale zondag eruit?

A. Lawa’s, kowa’s, strawa’s, mij spot je buiten aan 

de wandel, behalve als ik brak in bed lig bij PJ 

natuurlijk. 

B. Ik ben het liefst bij m’n vrienden, lekker met 

z’n alle chillen en plezier maken. 

C. Lekker aan de studie, niets is fijner dan je uni-

werk op orde hebben.

D. Zondag ben ik aan t werk, ik weet dat ze ze-

ggen dat zondag een rustdag is, maar dat geldt 

niet voor mij. 

Ziet jouw kast er voornamelijk zwart, wit, grijs 

uit?

A. Ja, ook al klinkt dat vet saai. Maar ik draag ook 

veel bruine tinten de laatste tijd. 

B. Nee, naar mijn mening is mijn kast redelijk 

kleurrijk. Lekker vrolijk!

C. Ik heb eigenlijk geen idee, ik pak meestal 

gewoon snel wat kleren zonder naar de kleuren 

in mijn kast te kijken. 

D. Kast? Bij mij hangt alles aan een kledingrek. 

Welke oude trend zou jij graag terug willen zien 

dit jaar? 

A. Low rise jeans, die zijn echt vet cute. 

B. De snorretjes! Dat was echt de prime-time 

van fashion. 

C. Uggs, ik mis de tijden dat ik zonder schaamte 

met uggs naar school kon. 

D. Mijn hele kledingstijl is gebaseerd op oude 

fashion trends. Ik pak het liefst kleding uit mijn 

vaders kast.  

Iemand maakt echt een mega fashionblooper, 

hoe reageer jij hierop?

A. HAHAHA, dat gaat in de ‘wijnengroupschat’, 

kan ech nie!! Moker beschamend!!!

B. Ach, dat kan iedereen gebeuren, fashion-

bloopers zouden niet moeten bestaan. 

C. Ik probeer op de meest aardige manier te ver-

tellen dat die persoon volgende keer beter iets 

anders aan kan doen. 

D. Letten op de fashion van anderen? Daar heb 

ik het echt veel te druk voor. 

Wat is belangrijker: comfy of de look?

A. De look natuurlijk! Wat als ik een bekende 

tegenkom op straat?

B. Maakt mij niet uit, zolang ik me goed voel is 

alles prima.

C. Comfy, at the end of the day is iedereen 

vergeten wat je draagt, dan kan je beter voor 

een comfortabele outfit gaan toch?

D. Waarschijn de look, maar dat betekent niet 

dat een stijlvolle outfit oncomfortabel moet zijn!

Wat is het beste seizoen?

A. Lente

B. Zomer

C. Winter

D. Herfst 

Zie de volgende blz voor de uitslag!



Jij bent De haarclip. Jij bent een echte Marie-Claire en daar ben je trots 

op. Niets vind jij fijner dan flirten met JP op de alto en dan uitbrakken met 

een lawa langs de oude gracht. De clip is daarom ook het must have 

fashion item voor jou. 

Jij bent een buckethat. Je krijgt alle fashion trends mee, maar de meeste 

laten je niet warm voelen van binnen. Je draagt wat je wil en soms doe je 

geweldige outfit inspiratie op via tiktok. Verder ben je graag buiten in de 

zon, daarom is de buckethat perfect voor jou. 

Jij bent een zwarte flared broek. Jij houdt je niet veel bezig met fashion 

en koopt je meeste kleren bij de H&M. Je bent niet zo van de extreme 

looks en vindt het vooral belangrijk dat je outfit lekker zit. 

Jij bent een trenchcoat. Jij bent een echte workaholic en je houdt van je 

overvolle agenda. Daarom neig je te zeggen dat fashion jou niet bezig 

houdt maar dat is niet helemaal waar. Je voelt je namelijk het meest 

zelfverzekerd in een classy outfit, zo kan je met je koffie in je ene hand en 

je telefoon in de andere altijd over straat!

De meeste A’s: De meeste B’s:

De meeste C’s: De meeste D’s:

Flared pants

Iets tussen een broek en een 
legging in, lekker comfortabel 
dus. Begrijpelijk dat de doorsnee 

ISW’er hierin flaneert.

Blousje

Soms een lekker kek blousje 
om toch een beetje op te vallen. 
Vrolijk, druk en kleurrijk: net 

een ISW student.

Zwarte trenchcoat

Het feit dat je niet studeert 
voor advocaat of dokter maakt 
niet meer uit als je een zwarte 

trenchcoat als deze aantrekt. 

VERSATILE FASHION
De typische ISW student



Savanna’s Versa makeup look

Wanneer was de laatste keer dat jij je aan het opmaken was om lekker te gaan stappen? 

Kan je het je nog wel herinneren? Waarschijnlijk niet, en het zal helaas nog wel even duren 

voordat we dit weer kunnen meemaken… Hopelijk kan er ergens in de toekomst weer gefeest 

worden. Wanneer dit wel weer kan, wil jij er natuurlijk spetterend uitzien en alles uit de kast 

trekken! Speciaal voor deze gelegenheid heeft onze lieve Savanna een prachtige Versa 

make-up look gecreëerd, zodat jullie allemaal kunnen stralen op de eerste avond in de Rex. 

Stap 1
We beginnen de look volledig 

naturel!

Stap 4
Maak de vervaagde wing iets 
scherper en breng met een 
blauwe eyeliner een klein 
blauw lijntje aan onder de 

wing

Stap 5
Het kleine blauwe streepje 
van de vorige stap is opeens 
geescaleerd naar een grote 
wing over de vervaagde 

zwarte wing heen

Stap 7
Tenslotte teken je het versa 
logootje boven de wing en 
plak je er nog een paar mooie 
wimpers op. Zo, helemaal 

ready voor de Rex

Stap 2
Breng met zwarte 

oogschaduw een gemiddeld 
lange wing aan

Stap 3
Veeg nu de net getekende 

streep uit zodat het een 
beetje wazig wordt net als de 

foto hierboven



Wilde jij vroeger ook altijd modeontwerpster worden? Dat dachten we al. Daarom 

hebben we speciaal voor jou deze poster uitgekozen waar je al je creatieve 

tekentalenten op kwijt kan. Het beste is nog: je kan er iets mee winnen! Als je je 

mooiste outfit stuurt naar redacCie@svversatile.nl maak je kan op een leuk prijsje.

WINACTIE!



FASHION TRENDS UIT DE AFGELOPEN JAREN DIE UITEINDELIJK ENORME FLATERS BLEKEN

2001: denim on denim

2006: lange mouwen 
onder een poloshirt

2002: low-rise jeans

2003: croptop?

2011: sjaaltjes

2012: wedge 
sneakers

Corona-fashionHet was een moeilijk jaar. Niet alleen schoolwijs, maar 

ook voor de fashionlovers onder ons. Elke ochtend voor 

de spiegel staan en die ene onwijs hippe outfit aan willen 

trekken, maar toch terughoudend zijn omdat je helemaal 

niet naar buiten gaat. Of wil je eigenlijk wel een echte 

broek aan, maar zo’n joggingsbroek zit dan toch net iets 

lekkerder? Dat is vanaf nu verleden tijd. Dit draagt de 

gemiddelde burger in deze barre tijden, om er comfortabel 

maar toch fashionable uit te zien.
Joggingbroeken: Help, je hebt geen tijd 

om om te kleden! Geen zorgen, met deze 

broeken zit je helemaal gebakken. Super 

fashionable, mega comfortabel en je kont 

ziet er ook nog eens juicy uit. Win-win!

Maskers: Ze zijn helemaal hip 

geworden dit jaar. Waarom ze 

ineens zo hip zijn, is nog maar de 

vraag. 
Sweater: Deze is gewoon leuk, oke? Het 

houdt je lekker warm tijdens die drie dagen 

dat er sneeuw ligt en het vrolijkt je op tijdens 

je winterdipje. Hoe leuk!!Crocs: SOS! Op datzelfde moment 

kan je je sneakers ineens niet 

vinden. Je vriend(in) staat buiten 

al ongeduldig te wachten, dus je 

moet iets anders aan. Gelukkig 

staan je prachtige crocs voor je



Exclusief interview Lid van de Maand

Anne Ing Ligtvoet, 1e jaars
REDACCIE!! en ParticipaCie

Had je ooit verwacht het zo ver te schoppen?
‘‘Nou eigenlijk niet, maar..., nee eigenlijk gewoon niet. Ik weet niet waar het precies op 
gebaseerd wordt maar ik voelde me in ieder geval heel erg vereerd.’’

Bier of wijn?
‘‘Wijn, behalve als het heel koud bier is op een hele warme dag.’’

Welke commissie staat nog op je lijstje?
‘‘Ik denk de StudiereisCie of de SightCie, een reiscommissie.’’

Zoete of zoute popcorn?
‘‘Zoete popcorn.’’

Wat is je leukste herinnering bij Versatile?
‘‘Ik heb alleen nog maar online ervaringen bij Versatile. De kroegentocht staat wel hoog 
op mijn lijstje, maar alles was heel leuk.‘‘

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 maart.


