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| Droom van de RedacCie
komt uit!
| Zo val je snel in slaap
| Droom... en win

Breaking news
De RedacCie heeft haar eigen advies opgevolgd en is groots gaan dromen. Reeds in
het beweeglijke 2020 hadden de leden van de RedacCie een visie over een groots soort
platform waarop zij hun lezers konden bereiken en de lezers hen. Dit medium zou tal van
mogelijkheden bieden; van polls tot behind the scenes content, niets leek de RedacCie te
gek. Even leek het ze niet mee te zitten en wilden ze bij de pakken neerzitten. Maar juist
wanneer opgeven het makkelijkst is, is het zaak om door te zetten om dromen waar te
maken. En precies daarom kunnen wij nu met trots zeggen: volg ons op Instagram op
@redaccieversatile

Dromen met de RedacCie

We dromen ongeveer 6 jaar van ons leven en hier houden we veel gekke dromen aan over.
Zo heeft laatst ook een lid van onze RedacCie een leuke droom gehad en hier gaat ze ons
hieronder in meenemen. Heb jij nu ook een gekke droom gehad die je kon onthouden? Stuur
dan nu de droom naar RedacCie@svversatile.nl en wie weet win je een leuke prijs!

I

‘‘Ik was in de film Ariel maar dan met Nemo en de vis van Ariel en Sebastiaan. Het was
onderwater en we zwommen door zeewier en kwamen bij een plek waar allemaal
hangmatten gingen met zuurstofflessen en er zat een treinspoor aan. Ik had zoiets van
‘huh wtf waarom zijn hier hangmatjes voor mensen als we onderwater zijn?’. Toen hoorde ik
opeens voetstappen achter me en gingen we verstoppen. Daana kwamen er twee meisjes

in duikpakken naar de hangmatten en gingen ze daar liggen. Opeens kwam de trein en die
stopte en gaf hen super veel eten voor het ‘feest’. Nemo vroeg waarom er een feest was en toen
schrokken die mensen heel erg, want ze hadden zoiets van ‘waarom praat de vis?’. Het volgende
moment zagen ze dat ik een mens was en toen wilden ze alleen vrienden met mij worden. Ik
skipte Nemo en Sebastiaan om met de mensen te zijn en had ik een super lit feest. De volgende
dag moest ik al het afval weggooien en was ik bezig met glas en plastic scheiden. Er kwamen 3
auto’s om ons heen staan en ik was een beetje bang want wtf wilde die auto’s van me. Vervolgens
stapten Nemo, Botje en Sebastiaan uit in mensenvorm. Mens Sebastiaan pakte een pistool en
schoot me neer, maar we waren onder water dus de kogel was vertraagd en kon me niet raken. Ik
pakte snel mijn telefoon om te bellen, maar hij was kapot door het water. Botje had tijd om haar
onder waterpistool te pakken waarmee ze me vervolgens neerschoot.‘‘

Freud komt langs
Dromen met... Sigmund Freud. Een van onze
RedacCie-leden neemt je mee naar de nacht
waarin ze Freud ontmoette.
Het was weer zo’n avond. Ik dacht bij mezelf:
“Jemig. Waarom laat ik dit iedere keer weer
gebeuren? Waarom kan ik niet gewoon een
keer op tijd beginnen met het voorbereiden
van een tentamen, in plaats van de avond
ervoor? Het is al twee uur na middernacht en
ik moet nog een heel hoofdstuk samenvatten.
Aaargdhjjfkssht”.
Ondanks de vele liters koffie kon ik mijn ogen
niet meer openhouden. De letters begonnen
te dansen en mijn hoofd te knikkebollen.

je diepste verlangen menselijk contact is. Je zal

Ik dommelde weg en viel in een lekkere

dan waarchijnlijk dromen over het nemen van

“hopen-dat-alle-stof-die-ik-net-heb-gelezen-

Versa-shotjes in Cafe Rex met je

op-magische-wijze-terecht-komt-in-mijn-

Versatile-vriendjes. Onze dromen drukken onze

langetermijngeheugen-want-anders-zijn-we-

innerlijke drijfveren vaak uit via herinneringen.”

morgen-echt-fucked-slaap”.
“Maar Freud, je bent niet bepaald een diep
Ik sliep nog maar net toen ik de geur van een

verlangen van mij.” zei ik.

brandende sigaar rook. Ik keek op en zag een

Daarop antwoordde hij: “Dat denk je maar”.

man zitten. Een man met bril, snor en sigaar. “Je

“En waarom worden onze verlangens dan

mag niet roken in mijn kamer” flapte ik eruit. Hij

weerspiegeld in onze dromen?” vroeg ik

antwoordde met: “Sigmund Freud rookt waar

daarna, waarop Freud antwoordde: “Wij

en wanneer hij wil”. “Sig… Sig… Sigmund Freud”,

hebben allemaal interne conflicten. Sommige

stotterde ik. “De Sigmund Freud?”.

zijn agressief, seksueel of egoïstisch. Andere zijn
bijvoorbeeld twijfels over onze studiekeuze. Hoe

En zo raakten we aan de praat. Ik vroeg hem

meer wij deze conflicten onderdrukken, hoe meer

na een tijdje wat dromen zijn, waarop hij

zij terugkomen in onze dromen. Alles wat wij

antwoordde: “Onze diepste verlangens worden

proberen te onderdrukken komt naar buiten in

symbolisch weerspiegeld in de vorm van dromen.

onze dromen.”

Hoe kan ik dit beter uitleggen… Stel je voor dat

betekenis van je dromen

En om dan nog even terug te komen op Freud: onze favoriete psycholoog dacht
dat dromen de weg naar het onderbewuste vormen. Door de inhoud van deze
dromen te bestuderen, wordt er licht geschenen op wat jouw verborgen en
onbewuste verlangens zijn. Hoewel zulk gedachtegoed nooit echt is bewezen, is
het wel leuk om er even over na te denken. Droom jij vaak dat je sterft, of juist dat
je eindeloos achterna gezeten wordt? Of misschien wel dat je elk tentamen faalt?
Lees hier wat het betekent!
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Tanden verliezen. Dit zou betekenen

Zwangerschap. Ook deze droom

dat je je zorgen maakt over je

heeft een positieve interpretatie en

uiterlijk. Een andere reden kan

een negatieve. Het kan betekenen dat

zijn dat je je druk maakt over je

je bang bent dat je een inadequate

communicatievaardigheden. Het kan

moeder bent of gaat worden. Het kan

zomaar zijn dat je iets beschamends

ook betekenen dat je een diepe relatie

hebt gezegd en die avond daarna

aan het opbouwen bent met iemand.

droomt dat je tanden eruit vallen.

Achterna gezeten worden. Of je

Toetsen maken. Deze is wat voor de

deze persoon nou kent of niet, iemand

hand liggender: als je droomt dat je

die je achterna zit is altijd eng. Dit

een examen, tentamen of toets maakt,

kan betekenen dat je iets vermijdt in

ben je waarschijnlijk bang om te falen.

je dagelijkse leven. Als je achterna

Het is erg normaal om zulke dromen te

gezeten wordt door een dier, dan

hebben, vooral voorafgaand aan een

verberg je je voor je eigen boosheid,

belangrijk tentamen!

passies of andere heftige gevoelens.

Vliegen. Deze heeft twee kanten:

Sterven. Misschien wel de meest

het kan betekenen dat je je vrij en

grimmige van allemaal. Als je vaak sterft

onafhankelijk voelt. Heel fijn dus. Aan de

in je dromen, kan dat betekenen dat je

andere kant kan het betekenen dat je

veel anxiety hebt over verandering of

graag vlucht voor de realiteit.

dat je bang bent voor het onbekende.
Ook als je droomt dat een familielid of
vriend(in) sterft, kan het zijn dat je bang
bent voor verandering.

SLAAPTIPS

Deze tip komt vaak voorbij, maar leg je telefoon een half uurtje voordat je gaat slapen weg en ga
bijvoorbeeld een boek lezen // Als meditatie niet zo jouw ding is, probeer dan de Calm-app. Deze
laat natuurlijke geluiden horen waardoor je sneller rustig wordt // Het is bewezen dat de perfecte
powernap 20 minuten is, dut dan ook niet langer dan dat! // Houd minimaal die 6 uur slaap per
nacht in je achterhoofd :) // Ben je weer scenario’s aan het bedenken die nooit gaan gebeuren, die
je toch wakker houden? Bedenk waar je ooit nog op vakantie wil gaan, welke film je nog wil zien of
welk gerecht je morgen uit je mouw gaat schudden // Sporten blijkt echt te helpen voor het slapen
gaan (al is sporten toch niet zo ons ding).

EEN RECEPT VOOR 9 OVERHEERLIJKE
OVENBROODJES

Benodigdheden:

Cloud N

ine

5 eieren
Een snuf bakpoeder (½ theelepel)

De feestdagen zitten erop, de goede voornemens

5 eetlepels roomkaas (hüttenkäse kaas) of voor

zijn gemaakt en er wordt weer volop gesport.

een twist: Griekse yoghurt.

Althans… dat is de bedoeling. Hoewel alle gluten

Optioneel: Een snufje zout

en granen uit iedereens super mega healthy fitgirl
dieet zijn verbannen, is een broodje op zijn tijd

Stappen:

nog wel lekker. Thank God for wolkenbrood: Een

1. Verwarm de oven voor op 175°C.

koolhydraatarm alternatief voor brood. Zo heb je

2. Splits de eigelen van het eiwit en voeg het

helemaal geen cheat days meer nodig!

bakpoeder toe aan de eiwitten. Klop dit tot stijve
pieken.
3. Meng de eigelen met de kaas of yoghurt en
mix tot het eigeel lichtgeel wordt.
4. Roer de eiwitten rustig door het eigeel. Roer
de eerste helft er rustig doorheen, voeg dan
pas de andere helft toe. Let op: meng het niet
te lang door, want dan verlies je de luchtigheid.
Stop met mengen als alles net is opgenomen.
5. Gebruik een lepel om 9 gelijke hoopjes te
scheppen op een met bakpapier beklede
bakplaat.
6. Bak de wolkenbroodjes voor 20 tot 30
minuten in de oven tot ze goudbruin zijn.

Doelen stellen
Dromen is hartstikke leuk, maar het is nog
leuker om van dromen doelen te maken!
Ondanks dat we inmiddels in de 2e golf zitten
van de coronapandemie, is het belangrijk om
voor jezelf te weten waar je naar uitkijkt en
wat je wil bereiken de komende periode of
het komende jaar. Positieve gedachten en
motivaties zijn namelijk extra belangrijk in deze
barre tijden. Doelen stellen is niet voor iedereen
even gemakkelijk, daarom helpen wij jullie met
deze vijf stappen de perfecte doelen te stellen.

Visualiseren
Probeer de dingen die je wil bereiken of doen zo helder mogelijk voor je te zien. Dit kan je bijvoorbeeld
doen door jezelf de volgende vragen te stellen: wat voor gevoel wil jij hebben? Wat zou je willen ervaren?
Welke dingen wil je zien, hebben of beleven? Door te visualiseren wordt het duidelijk wat je eigenlijk wil
bereiken. Hiermee kan je beginnen een doel te stellen.

Uitspreken
Probeer je doel te delen met anderen. Hierdoor maak je het doel ‘echter’. Begin bij je kleine kringen zoals
een familielid of beste vriend, je zult merken dat hun support jou alleen maar gemotiveerder maakt en
meer zelfvertrouwen geeft!

Deadlinen
Probeer een datum te prikken voor wanneer jij dit doel wil bereiken of wanneer je delen van het doel wil
uitvoeren. Door een tijd vast te stellen maak je in je hoofd dit doel een stuk officiëler en kan je er echt naar
toe werken waardoor je jezelf nog meer motiveert.

Opschrijven
Om overzicht en focus te houden over je doelen kun je ze ook opschrijven. Vaak bedenk je een heel mooi
doel maar raakt deze toch kwijt, en dat is zonde! Een omschreven doel staat vast!

Minuten
Tenslotte moet je dan nog het doel bereiken, en vergis je niet, dat kan redelijk wat tijd kosten. Probeer
daarom elke dag een stapje dichter bij je doel te komen. Je hoeft er niet enorm veel tijd in te stoppen. Je
kan bijvoorbeeld elke dag een minuutje je best doen en vervolgens steeds dichterbij je doel te komen.

Bron: https://www.leroyseijdel.nl/stappenplan-doelen-stellen/

Exclusief interview Lid van de Maand
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 januari.

Blanca de Korte, 1e jaars
FeesCie, CondiCie

Had je ooit verwacht het zo ver te schoppen?
‘‘Hahaha, ik had het zeker niet verwacht, maar vind het wel heel leuk dat Versatile dit
doet.’’
Bier of wijn?
‘‘Bier, zeker bier. Het liefst speciaalbier.’’
Welke commissie staat nog op je lijstje?
‘‘Oeh, misschien zo’n eerstejaarsweekend organiseren. Is dat niet de KampCie?’’
Zoete of zoute popcorn?
‘‘Zoute, het liefst met knoflookpoeder eroverheen.’’
Wat is je leukste herinnering bij Versatile?
‘‘Uhm, ik had meegedaan met die picknick, en daar heb ik leuke meiden leren kennen die
ik nog steeds vaak spreek.’’

