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DINGEN WAARVAN JE NIET WEET OF JE MOET
HUILEN OF MOET LACHEN

1.→ Het feit dat het op tweede paasdag sneeuwt terwijl het vorige week jurkjes
weer was.
→2. Het feit dat het dus sneeuwt in april en twintig graden is in maart, maar
groenlinks 6 zetels heeft verloren tijdens de verkiezingen.
→3. Dat het vierde blok over een week begint en dat het daarna zomervakantie
is, maar dat dat ook betekent dat we al een vol studiejaar niet naar de uni zijn
gegaan.
→4. Tijdens een avondje zuipen jezelf pijn doen, maar het pas de volgende dag
door hebben.
→5. Je fiets kwijt zijn bij de fietsenstalling onder centraal omdat elke fiets op
elkaar lijkt, en dat je dan na 3 rondjes zoeken herinnert dat je met de bus
bent gekomen.
→6. Eindelijk een keer een fysiek commissieuitje mogen organiseren maar dan
een datum prikker moeten invullen van 131 data.
→7. Zo een mega jaarlaag groepschat waarin 134.737.937 appjes in worden
gestuurd de dag voor een tentamen en jij lekker kan lachen om de stress
van anderen.
→8. Het doen van een ‘pretstudie’, zonder pret want je spendeert al je tijd in
spss.
→9. Wanneer je per ongeluk een rode sok bij je witte lakens in de was hebt
gedaan en je nu een roze laken hebt.
→10. Alle lelijke brugklasfoto’s die op je moeders facebook staan, openbaar en
voor iedereen.
→11. Wanneer je wifi voor de 10e keer het niet doet en je netflix vast loopt, maar
het bevroren beeld is grappig.
→12. Die 5 minuten voordat de avondklok ingaat waarbij jij samen met vele
andere een halve tour de france aan het fietsen bent om op tijd thuis te zijn.
→13. Toen de Redaccie erachter kwam dat zelfs het bestuur de blueprint niet
las.
→14. Je wekker om 06:00 zetten omdat je denkt dat je je dag zo productief kan
beginnen maar je vervolgens een vier uur lang middagdutje doet.
→15. Wanneer je klaar bent met je tentamen en je deadline maar dan nog een
rubriek moet schrijven voor de Blueprint.

We hebben allemaal wel zo’n vriend of vriendin die in een krot van een huis
woont. Of misschien woon je zelf wel in zo’n gammele doos. Zo eentje die nog net
niet op instorten staat, weet je wel? Aan de ene kant moeten wij een beetje huilen
van zulk soort huizen, maar aan de andere kant houden we er toch ook wel van...
Want hoe mooi is het dat de hele muur vol staat met bierkratten? Fungeert als
decoratie, maar ook als portemonnee: voor ieder vol kratje krijgt de student wel
3,90 euro! Genoeg om een lekkere pasta pesto mee te betalen, als je tenminste
de pijnboompitten vergeet te scannen bij de zelfscan. En als we het over
multifunctionele decoratie hebben, moeten we de eeuwig blijvende vlaggetjes
niet vergeten. Deze vlaggetjes maken het huis niet alleen permanent gezellig,
maar ook hoef je minder je best te doen voor een jarige job in huis, de slingers
hangen immers al. En je weet wat ze zeggen: life is a party, but you must self the
slingers uphangen!
In de categorie prachtdecor staat ‘gestolen items uit het verkeer’ op een dikke
nummer drie. Deze gestolen items staan meestal symbool voor een geweldig
dronken avond, en zijn daarom ook niet weg te denken uit de studentencultuur.
En last but not least is de discolamp in het toilet toch echt de knaller van dit stuk.
Wie wil er nou niet in een lekker sfeerlichtje poepen? Niemand. Oh grapje, dat
was helemaal niet de laatste knaller van dit stuk. De echte knaller is de huisvis in
de ikea opbergdoos. Ja. Een vis. In een doos. Kijk:

De grote moppentrommel
Hoe heet een zieke oester? een HOESTER
Hoe heet een postduif tegenwoordig? een
E-meeuw
Welke plant kan jou laten schrikken? een bamBOE!
Het woont onder de grond en heeft nooit hoofdpijn,
ra ra wat is het? een paracetamolletje
Wat is het schoonste dier ter wereld? de hygiëna!
Welk dier houdt van feesten? de discoteek!

Was je altijd al jaloers op de goede pranks van Snapking en ArmooWasRight? Hier zie je
vier te gekke pranks waarvan iedereen denkt ‘wow had ik dat maar bedacht’.
Zo grappig zit je
net op de wc en
heb je wc papier
nodig zie je dit.
Behalve als je
goed bent in
jenga valt alles
om. Zieke prank.
Super originele
prank en wel van
goede kwaliteit.
Wil je rustig op je
ipad krijg je deze
melding ineens,
huh? Hoe weet
Apple dat mijn
leven faalt?

Leuk om een kamer van iemand te
versieren met wat diegene haat. Zo kan
je een katten of elfenkamer maken en
als diegene binnenloopt vindt die het
verschrikkelijk. Lachen.
Dit moet je doen bij
iemand die je niet
mag, lekker lullig.
Verheugt die zich
helemaal op cake,
is het er ineens niet.
GEPRANKT!!

ROAST OF NIENKE
Nienke, we kennen haar allemaal. Of eigenlijk niet echt want de meeste actieve leden
hebben haar nog nooit gezien. Nienke wilde namelijk graag een bestuursjaar doen in een
jaar waarin ze niet telkens vanuit de Rex naar fucking Zeist moest fietsen. Wat haar functie
betreft heeft ze het ook goed voor elkaar. Terwijl ze bellen en sociaal contact met anderen
verafschuwt, is ze gegaan voor commissaris extern. Onderhandelen is niet haar sterkste
kant, maar in ieder geval betaalt Versatile nog net geen geld aan de Rex om ze als sponsor
te mogen hebben. Vanwege haar ietwat luie persoonlijkheid vindt ze het geen probleem
dat haar ouders haar nog dagelijks van avondeten voorzien. Dat ze nog altijd moeite heeft
met courgette snijden is een kleine bijkomstigheid. De ‘Welke kikker ben jij?” quiz had dit
ook haarfijn in de gaten toen Nienke eruit kwam als schildpadkikker. Need we say more?
Ondanks alles vinden we Nienke fantastisch. We houden van je! Je bent de beste
coördinator die we ons hadden kunnen wensen. De rest is namelijk nog kutter, die lazen
onze Blueprints niet eens...

QUIZ: WELKE KIKKER BEN JIJ?
1 april, kikker in je bil. Een bekende uitspraak, maar wat als dit echt zou gebeuren?
Welke kikker is er dominant in jou aanwezig? Vind het hier!

Aan welke zee wil jij je kikkervakantie
wel vertoeven?
A. De dode zee, hoef ik niet eens mijn
best te doen om te blijven drijven.
B. Ik hoef niet echt naar zee eigenlijk.
C. Welke zee ligt er bij Ibiza? Daar wil ik
heen!
D. Middellandse zee, heerlijk even
dobberen en dan een pastaatje eten.
Oh nee, er komen van die 12-jarige
etters aan waarvan je weet dat ze je

Wat eet je het liefst op je verjaardag?
A. Alles wat mijn kikkermoeder voor me
maakt.
B. Ik eet alleen mijn vijanden
C. Ik trek een biertje open.
D. Spaghetti aglio e olio.
Wanneer begin jij je winterslaap?
A. Zo vroeg mogelijk; Als het weer meezit,
val ik zo eind september al in slaap.
B. Ik slaap niet, ik moet alert blijven voor
vijanden.

gaan belagen, terwijl je lekker op een
steen zit te chillen. Wat doe je?
A. Ik blijf wel stil liggen en hopen dat ze
me niet zien. Anders accepteer ik mijn lot
wel.
B. Ik maak ze kapot! Ik spring zo op hun
gezicht en steek hun ogen uit!!
C. Ik trek een biertje open en geef ze er
ook een, dat vinden kinderen wel lit.
D. Ik ben niet zo bang voor ze, mijn
lichaamsgeur schrikt ze wel af.

C. De zomer eindigt nooit, ik trek nog een
biertje open.
D. Ik doe niet aan winterslaap, alleen
maar aan siesta’s.

Meeste A’s:
Wat leuk, jij bent een schildpadkikker! Je bent dan
wel een kikker, maar lijkt eigenlijk meer op een
schildpad zonder schild. Je houdt helemaal niet
van bewegen en springen, door je te kleine poten
en dikke lichaam. Het liefst graaf je jezelf in in het
zand. Lekker chillen is jouw motto, en daar leef je
bij! Liever lui dan moe, toch?

Meeste C’s:
Hoera! Jij bent een echte coole kikker! Het leven
gaat wel lekker voor je; Genieten staat namelijk
voorop. Je bent helemaal bij met alle trends en je
maakt je niet zoveel zorgen over wat nog komen
gaat. Je bent een extravert persoon met veel
vrienden om zich heen. Heeeeeeeel chill!

Meeste B’s:
Gefeliciteerd, jij bent een haarkikker! Je ziet er
super eng uit, en je wordt daarom ook wel de
‘horrorkikker’ genoemd. Wanneer je je bedreigt
voelt, breek je je eigen teenbotten zodat deze uit
je huid steken en je ze kan gebruiken als klauwen.
Je komt op voor wat je vindt en dat doe je met
zekerheid! Met jou wil je geen mot hebben dus…

Meeste D’s:
Nou, jij bent de enige echte knoflookpad! Je bent
het liefst te vinden in Italië met een bord pasta in
de ene hand, en een drankje in je andere hand.
Je houdt van eten en koken. Dat is niet de enige
reden voor deze naam; Als je je niet op je gemak
voelt, ga je zelfs naar knoflook stinken!

Op wie ben jij verkikkert?
A. Kim Kardashian
B. Ellen Degeneres
C. Dwayne ‘The Rock’ Johnson
D. Jamie Oliver

VIJF GESLAAGDE 1 APRIL GRAPPEN VAN BEDRIJVEN

Naast alle geslaagde grappen van de RedacCie, zijn er ook tal van voorbeelden
van bedrijven die hun grapjas aantrokken en leuk inspeelden op 1 april. Wij
hebben een kleine selectie gemaakt.

De Efteling maakte een video waarin zij
in samenwerking met Maxi-Cosi aankondigde de Python babyproof te gaan
maken. Na een boel ophef (en enthousiaste reacties) bleek het natuurlijk om
een 1 april grap te gaan.

Toen de Aldi Schultenbräu uitbracht
voor vrouwen, de Schultenfrau,
bleek dat helaas ook om een 1 april
grap te gaan.
Recruitementbureau YoungCapital
maakte ook heel wat los toen zij bekend
maakten dat zij jonge sollicitanten op hun
gemak wilden stellen met een jointje of
een shotje. Aan overtuigingskracht ontbrak het niet. Heuse diagrammen werden
erbij gehaald, waardoor veel mensen erin
waren getrapt.
Ook Deliveroo speelde slim in op 1 april. Zij
presenteerden de pizza zonder korst om
te voldoen aan alle wensen van klanten.
Helaas voor sommigen zal dit dus niet echt
op de markt komen.

Tot slot kan de HEMA ook niet ontbreken in dit lijstje. Zij beweerden een deodorant met tompoucegeur te hebben
ontwikkeld. Ondanks dat dit overduidelijk om een grap ging, waren er voldoende mensen die dit mierzoete geurtje
wel zagen zitten.

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 arpil.

Eva Ursem, pre-master
StudieCie

Had je ooit verwacht het zo ver te schoppen?
‘‘Nee, het is toch iets wat je niet durft te dromen. Wel onwijs leuk. I feel honoured.‘‘
Bier of wijn?
‘‘Toch wel wijn, en dan specifiek rode wijn.’’
Welke commissie staat nog op je lijstje?
‘‘Het symposium organiseren lijkt me heel leuk om te doen. Dat was dit jaar echt top.’’
Zoete of zoute popcorn?
‘‘Zout sowieso.’’
Wat is je leukste herinnering bij Versatile?
‘‘Oeh, nou ja het is nu natuurlijk wel anders nu het online is, maar ik vind het wel leuk dat
ik mijn commissie goed heb leren kennen en nu ook af en toe in real life kan zien. En we
hebben als commissie toffe activiteiten neergezet. Versatile is echt een toevoeging aan
mijn pre-master.‘‘

