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Brasreglement
Wanneer de verenigingen samenkomen nemen de verenigingen vaak hun vlag en/of
mascotte mee. Hierdoor laten ze zien dat ze de leukste van de 11 verenigingen zijn.
Andere verenigingen, stikjaloers op de mooie vlaggen en knuffels, proberen deze dan te
stelen. Dit heet brassen. De gevonden vlag of mascotte kan dan worden terugverdiend met
een tegenprestatie.
Brassen en de bijbehorende tegenprestaties horen leuk te zijn. Dit reglement kan je tot op
de letter naleven, óf je kan het allemaal met een korrel zout nemen en gewoon lekker
brassen en mooie tegenprestaties doen.

Wanneer mag je brassen?
Je mag brassen wat je zelf bij je hebt. Als jij de mascotte/vlag van een andere vereniging
wil brassen, dan moet jouw mascotte/vlag ook aanwezig zijn op het evenement. Meestal
worden de mascottes bewaakt en de vlaggen vastgezet. De vlaggen/mascottes mogen niet
worden beschadigd. Touwen die de vlag vasthouden mogen worden doorgeknipt, zolang het
geen onderdeel van de vlag zelf is. Anders moet je het losknopen. Wanneer je het
doorknipt, is het wel zo netjes om een nieuw touwtje te fixen.
Als een mascotte wordt vastgehouden, mag je hem proberen te stelen, maar zonder
geweld. Er mag geen trekwedstrijd ontstaan. Als hij uit handen wordt gepakt zonder
geweld dan mag dat. Als de mascotte/vlag actief wordt vastgehouden door de vereniging,
dan kan die niet gestolen worden. Twijfelgevallen zijn in het voordeel van de vereniging
van wie wordt gestolen.
De vlag van de NSTB mag echter niet gestolen worden. Deze laat zien dat het evenement
georganiseerd wordt door ons en dat willen wij zo houden. Omdat het NSTBestuur wel mee
willen doen met de leuke bras acties, hebben wij in 2019 Mastru Beer in het leven
geroepen. Deze zullen wij dus bewaken met ons leven.

Mascotte gebrast, wat nu?
Goed gedaan, je hebt de mascotte/vlag van een andere vereniging gebrast. Nu moet je de
dag erna aan die vereniging laten weten dat je hun mascotte of vlag hebt gebrast. Dan
vertel je ook direct wat je als tegenprestatie verwacht voor het zorgen voor de mascotte
of vlag.
De tegenprestatie mag van alles zijn. Het échte idee ervan is dat je de vereniging uitnodigt
naar jouw stad om te komen integreren. Het studentenleven kan druk zijn, dus als je geen
tijd hebt kan je de tegenprestatie ook uitstellen tot de volgende activiteit. Probeer iets te
verzinnen waardoor de twee verenigingen gaan integreren.
Maar het mag niet een standaard uitwisseling van goederen zijn (bv: 2 kratten bier voor 1
knuffel). Je kan bijvoorbeeld wel vragen om de verenigingsdrank van die vereniging een
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keer te proeven. Je kan vragen om een geklust voorwerp, een slecht gedicht, een mooi
liedje of een striptease.
De vereniging kan deze tegenprestatie doen, of ze kunnen dit negeren en zelf iets leuks
verzinnen. De andere vereniging mag dan beslissen of het goed genoeg was. Opnieuw, denk
even na of het acceptabel is om ze nóg iets te laten doen. Als ze er moeite in hebben
gestopt moet je het gewoon accepteren ook al is het niet precies waar je om vroeg.
TLDR; Onthoud dat het leuk moet blijven voor beide partijen. De tegenprestatie moet
doenbaar en leuk zijn, en weinig kosten. Gebruik je gezonde verstand. Trek geen dingen
kapot en ga ook niet huilen als je knuffeltje gestolen is. We zijn geen 12.

