BSD 2016 – PLANETEN DRESSCODE
BEVERS – PLUTO
Pluto is een dwergplaneetje, er moeten dus ook wel hele kleine wezentjes op leven! De bewoners van Pluto heten
Plutoniërs, en lijken een beetje op wat op onze aarde een hond heet. Ze staan erom bekend om trouw te zijn, en het
zijn goede wakers!
Ze zijn geel van kleur, maar hebben zwarte oren. De laatste tijd is een soort groene ketting erg in de mode bij de
Plutoniërs!

TWINKELS – ZON
De zon is de enige ster waarvan de bewoners zijn uitgenodigd, het gezelligste volk van allemaal. Het is altijd lekker
weer en iedereen heeft het zonnetje in hun bol en de sfeer zit er altijd goed in!
De bewoners van de zon dragen vaak een zonnebril vanwege het felle licht, of een leuke gezellige hoed. Ook dragen
ze een lekkere klodder zonnebrand op hun wangen. Meestal zijn ze in de kleur geel, oranje of rood gekleed, want dat
is de kleur van hun thuis.

KABOUTERS – VENUS
Vanaf de zon gezien is venus de tweede planeet. De planeet, vernoemd naar de godin van de liefde, is van de
kabouters. De kleur van de kabouters en Venus is dan ook rood/roze: de kleur van de liefde. De bewoners van Venus
laten graag zien hoe belangrijk zij de liefde vinden, ze tekenen zichzelf vol met hartjes en dragen graag kleding met
daarop hartjes geprint.
De bewoners van Venus zouden goed op aarde kunnen leven, want Venus en de Aarde lijken op elkaar: de zijn
ongeveer even groot en opgebouwd uit hetzelfde rots materiaal. Het grote verschil is de temperatuur: op Venus is
het namelijk 465 graden Celsius.
Vanaf de aarde kan je Venus 's nachts zien, ze lijkt dan op een ster.

WELPEN – MARS
De bewoners van Mars verschillen eigenlijk helemaal niet zo veel van wat de mensen vroeger dachten. Bewoners
van Mars zijn echte vurige krijgers. Oorlog voeren zit in hun bloed. Op Mars hebben ze al alles veroverd en nu is het
dus tijd voor een volgende stap, een planneet overheersen. Hierbij kunnen ze hun strijdlustige karakter goed
gebruiken.
Het opvallendste aspect van de legers op mars is hun camouflage. Alle bewoners van mars kleden zich in het
roodbruin, zodat ze niet goed opvallen op hun roodbruine planeet. Ze zijn hier zo goed in dat je ze bijna niet ziet.
Niet zo gek dus, dat het lange tijd duurde voor de mensheid ze ontdekten. Probeer zelf maar eens de marsmannetjes
op de foto te vinden.

GIDSEN – JUPITER
Jupiter is de grootste planeet in ons sterrenstelsel. Omdat het merendeel van de planeet uit gassen bestaat wordt
het ook wel de gasreus genoemd. Jupiterianen vinden gas zo’n normaal onderwerp, dat ze het constant grapjes over
scheten maken.
Jupiter doet 12 jaar over 1 rondje om de zon. De inwoners zijn, net zoals de planeet, traag. Alles kan daarom ook een
eeuwigheid duren. De Jupiterianen houden ook van een stevige babbel. Maar naast dat ze veel praten en traag zijn,
zijn ze ook heel sterk.
Een Jupiteriaan kan je herkennen door de kleur donkerblauw. Die kleur gebruiken ze letterlijk voor alles. Je kan
zeggen dat het de nationale kleur is geworden. Een bliksemschicht is de laatste tijd ook erg in de mode.

VERKENNERS – NEPTUNUS
De afgevaardigden van Neptunus hebben het verst moeten reizen, als 8ste planeet in ons zonnestelsel, met
temperaturen tot wel -201 °C. De Neptuniaars zijn sterke en slinkse wezens, ze gaan goed op in hun omgeving, het
duurde lang voordat wij van hun bestaan wisten, omdat zij altijd blauwe kleren aan hebben, waardoor zij helemaal
opgaan in de kleur van de planeet zelf. Zelfs hun lichaam verven ze blauw! Alles om zo min mogelijk op te vallen, te
wachten, en op het juiste moment toe te slaan.
De Neptuniaars voelen zich veilig bij de zee, en zijn goed te herkennen aan hun drietanden waar zij nooit zonder te
vinden zijn. De leiders van de groepen zijn ook te herkennen aan hun glimmende kronen en derde oog op hun
voorhoofd. De bevolking kenmerkt zich door de lange kettingen met een oog als hanger. Sinds dit jaar is het om
hebben van een Bandana enorm populair onder de bevolking; een stijlvolle manier waar je ook gevangen vis in kan
stoppen!

ROWANS EN PIVO’S – URANUS
De bevolking van Uranus zijn sterke wezens met een goed hart.
Ze helpen graag en zijn goede luisteraars. Het nadeel van de Uranuers is wel dat ze heel erg stinken. Uranuers
houden van vies worden en hebben daarom ook moddervlekken op hun lichaam/kleding. Op Uranus staat de "losse
kleding" in de mode, al maakt het de Uranuers niet echt uit hoe ze eruit zien. Je kunt de Uranuers herkennen aan
een groenzwarte streep op iedere wang.
Opvallend aan de bevolking van Uranus is dat ze in het begin altijd heel veel energie hebben, waarschijnlijk door het
zwarte wonderdrankje wat ze de HELE TIJD drinken en wat ze ‘kohfiej’ noemen. Op de tweede dag is de
wonderdrank duidelijk uitgewerkt, dan lopen de Uranuers er als zombies bij.

