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Redactor-Dixit-

Beste!EMVers,!

!

Hopelijk!hebben!jullie!allemaal!een!fantastische!vakantie!achter!de!rug!en!

zijn! jullie!klaar!voor!een!nieuw!schooljaar!dat!weer!heel!stevig!beloofd!te!

worden.!We!zijn!nu!al!enkele!weken!verder!en!misschien!hebben!sommige!

onder! jullie!al!opgemerkt!dat!er!dit! jaar! twee!vrouwen! in!het!praesidium!

zitten.!Waaronder!ikzelf.!Hopelijk!is!dit!geen!hoogtepunt!en!zullen!er!in!de!

toekomst! nog!meer! vrouwen! onze! richting! kiezen.! Ik! zal! niet! ontkennen!

dat!ik!EM!gekozen!heb!met!in!het!achterhoofd!de!hoop!om!ooit!met!mijn!

zelf! aangestuurde! robots!de!wereld!over! te!nemen.!Want! geef! toe,! onze!

richting!stimuleert!toch!meer!als!een!ander!de!verbeelding?!

Het!praesidium!van!dit!jaar!zal!zijn!uiterste!best!doen!om!het!leven!op!de!

Nayer!net!als!vorig!jaar!interessant!te!maken.!Via!de!EMVsite!en!natuurlijk!

ons! ‘EMmerke’!zullen!we!iedereen!op!de!hoogte!houden!van!opkomende!

activiteiten! en! andere! interessante! dingen.! “Als! je! de! eerste! jaren! niet!

gekomen! bent,! is! het! dit! jaar! zeker! tijd! om! daar! eens! verandering! in! te!

brengen.”!Zoals!een!oma!me,!gênant!als!het!is,!ooit!eens!verteld!heeft.!

Wanneer!ik!door!de!Nayer!loop!en!opgewonden!een!groepje!meisjes!nakijk!

dat! voorbij! komt,! begin! ik!me! toch! af! te! vragen! of! ik!misschien! niet!wat!

verward! begin! te!worden! in! deze!mannenwereld.!We! zijn! dan! ook! exact!

geteld!met!maar!vier!meisjes!in!alle!jaren!samen!van!den!EM.!Daarom!dat!

ik!me!er!niet! voor! ga! inhouden!mijn!persoonlijke,! vrouwelijke! kant! in!dit!

boekje!te!smijten.!Want!zoals!James!Brown!ooit!zei:!“This!is!a!man’s!world,!

but!it!would!be!nothing!without!a!woman!or!a!girl.”!

!

Laurien!Van!den!Broeck,!

Redactor!2011V‘12.- -
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Preases-Dixit-

!

Beste!EMVmers,!

!

Na!een!verdiende!en!deugddoende!vakantie,!heb!ik!de!eer!om!jullie!

terug! op! De! Nayer! te! verwelkomen.! Zoals! gewoonlijk! zal! de! EMV

Kring!tal!van!activiteiten!organiseren!aan!zeer!'studentikoze'!prijzen.!

Deze! eerste! semester! beginnen! we! met! bowlen,! de! wijnV

konijncantus,! karten! en! uiteraard! schijtVjeVrijk.! We! verzorgen! ook!

een!bedrijfsbezoek!bij!een!aantal!van!onze!sponsors.!

Afgelopen! vakantie! zijn! er! nog! een! aantal! wijzigingen! in! het!

praesidium!van!de!EMVKring!gebeurd,!overloop!ik!hen!nog!eens.!Als!

viceVpraeses! hebben! we! nog! steeds! Samanta! Daneels,! terwijl!

Robrecht! Sol! nog! steeds! Quaestor! is! en! Frederik! Heylen! blijft!

feestleider.!We!hebben!ook!twee!nieuwkomers.!Christoph!Zanon!is!

spocul! en! zal! (hopelijk)! de! EMVKring! de! overwinning! bezorgen! op!

sportief!vlak!en!Laurien!Van!den!Broeck!zal!ons!kringboekje!dit!jaar!

voor!haar!rekening!nemen.!

Kom! zeker! eens! een! kijkje! nemen! op! onze! activiteiten!!

Op!onze!website! (www.emVkring.be)!kan! je!steeds! terecht!voor!de!

meest!recente!kalender.!

!

Dixi,!

!

Geert!

Praeses!EMVKring!2011V2012!
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Kalender-

-

 
!

Datum- Activiteit-

10/11! Karting-
25/11- EM-Café-
30/11- Voetbal EM-Wesp-
1/12- Wijn-konijncantus-
7/12- Schijt Je Rijk-
16/12- EM-Café-
-

Meer! info! kan! gevonden! worden! op! onze! site:! http://em<
kring.be/!

- -
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Kringlied-

-

Tekst:-Patrick-Cheyns-
Wijze:-Loch-Lomon-

-

Wij!verheffen!de!stem,!wij!zijn!den!EM!

Ingenieursstudenten!van!De!Nayer!

Elektrisch,!mechanisch,!wij!kunnen!alles!aan!

In!d’industrie!laten!wij!nog!van!ons!horen!!

!

Den-EM-vivat,-den-EM-crescat-
Den-EM-floreat-nog-lange!-
Wij-houden-van-het-bier-
En-wij-maken-veel-plezier-

Deze-jaren-zullen-wij-nooit-vergeten!-

-

Wij!drinken!tesaam!en!wij!zingen!tesaam!

Bij!ons!doe!je!meer!dan!blokken!

EMVkring!samen!sterk,!nu!en!later!op!het!werk!

Onze!vriendschapsband!gaat!nimmermeer!verloren!!

!

- -
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lo-Vivat-

-

lo-vivat!-Io-vivat!-
Nostrorum-sanitas!-

Hoc!est!amoris!poculum!!

Doloris!est!antidotum!!

lo-vivat!-Io-vivat!-
Nostrorum-sanitas!-

Dum!nihil!est!in!poculo,!

Lam!repleatur!denuo!!

lo-vivat!-Io-vivat!-
Nostrorum-sanitas!-
Nos!iungit!amicitia,!

Et!vinum!praebet!gaudia.!

lo-vivat!-Io-vivat!-
Nostrorum-sanitas!-

Est!vita!nostra!brevior,!

Et!mors!amara!lungior.!

lo-vivat!-Io-vivat!-
Nostrorum-sanitas!-

Osores!nostril!pereant!!

Amici!semper!floreant!!

-

-
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Het-Praesidium-
-

-

Praeses-

Geert-De-Schutter-

MAEMAE-

praeses@em<kring.be-

!

Vice<Praeses-

Samanta-Daneels-

MAEMEM-

emkring.vicepraeses@gmail.com-

-

Quaestor-

Robrecht-Sol-

1PBEM1-

quaestor.em.kring@gmail.com-

- -
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Feestleider-

Frederik-Heylen-

MAEMAE-

feestleider@em<kring.be-

-

Redactor-

Laurien-Van-den-Broeck-

3BaEMEM-

redactor@em<kring.be-

-

-

-

Spocul-

Christophe-Zanon-

2BaEM-

spocul@em<kring.be-

-

- -
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Tussendoor-

Waarom! is! het! onmogelijk! om! een! map! ‘Con’! te! noemen! in!

Microsoft!windows?!

-

-
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De-Sperma-Oorlog-
Vrouwen- komen- van- Venus- en-mannen- van-Mars.- Ik- durf- ervoor- te-wedden- dat-
heel- wat- jongens- op- de- Nayer- wel- eens- te- maken- hebben- gehad- met- het-
onvoorspelbare,- wispelturige- gedrag- van- een- vrouw.- “Wat- wil- dat- mens- in-
hemelsnaam?!!”-Nu-jullie-volop-op-weg-zijn-een-goed-diploma-te-halen-maken-jullie-
allen- al- veel-meer- kans- om- later- (of- nu)- een- begeerlijke- vrouw- te- bemachtigen.-
Voor- degene- onder- jullie- die- daar- nog- niet- zo- zeker- van- zijn,- leg- ik- de- komende-
edities- van- ‘Het- EMmerke’- het- strategische,- seksuele- gedrag- van- vrouwen- uit.-
Hopelijk-zijn-jullie-hierdoor-jullie-vrouwen-later-een-stap-voor-en-lukt-het-jullie-hen-
onder-de-duim- te-houden.-Als- redactor-van- ‘den-EM’- zag- ik-het-namelijk-als-mijn-
persoonlijke- plicht- onze- jongens- op- de- Nayer- te-waarschuwen- voor- de- sluwheid-
waarmee-(andere)-vrouwen-hun-partners-kiezen!-Enjoy!--

(De-womanisers-onder-jullie-mogen-deze-pagina’s-uiteraard-overslagen!)-

Deel!1:!Shoppen!voor!genen!

De#Engelse#bioloog#Robin#Baker#heeft#uitgebreid#onderzoek#gedaan#naar#sperma.#Zijn#
conclusie:#"Sperma#van#de#man#bestaat#maar#voor#1#procent#uit#zaadjes#die#een#eicel#
kunnen# bevruchten.# De# rest# is# opgebouwd# uit# vechters,# die#maar# een# doel# hebben:#
zaadcellen#van#een#andere#man#uitschakelen.#Dit#betekent#automatisch#dat#vrouwen#
van# nature# niet# monogaam# zijn,# anders# had# sperma# zich# nooit# op# deze# manier#
ontwikkeld."#

Ondanks! de! open! ramen! was! het! vochtig! en! heet! in! de! kamer.! De! naakte! vrouw! stapte!

voorzichtig!uit!bed!om!de!jongeman!die!naast!haar!lag!niet!wakker!te!maken.!Zonder!zich!aan!

te!kleden!liep!ze!de!trap!af,!ging!de!openslaande!deur!door!en!stond!in!het!heldere!zonlicht.!De!

tegels! van!het! terras!waren!heet!onder!haar! voeten.! Ze! stond!even! stil,! rende! toen!de!paar!

treden!af!en!dook!in!het!grote!zwembad.!Het!heerlijke!koele!water!waste!de!overblijfselen!van!

haar!recente!geslachtsgemeenschap!van!haar!dijen!en!uit!haar!schaamhaar!en!spoelde,!terwijl!

ze!naar!de!andere!kant!van!het!zwembad!zwom,!haar!terugvloed!weg.!
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Toen!verscheen!de!jonge!man!die!ze!op!het!bed!had!achter!gelaten!op!het!terras.!Ze!zag!hoe!

zijn!naakte,!bruine!en!gespierde!lichaam!in!het!water!dook.!Hij!zwom!krachtig!naar!haar!toe!en!

kuste!haar.!Nadat!ze!een!paar!minuten!samen!van!het!water!hadden!genoten,!vroeg!ze!hem!

weg! te! gaan.! Zonder! enig! verzet! zwom!hij! naar! de! andere! kant,! hees! zich! uit! het!water! en!

zwaaide!haar!vrolijk!gedag.!Er!was!geen!gevaar!dat!iemand!hen!naakt!zou!zien.!De!tuin!was!zo!

groot,!de!omzomende!bomen!en!het!veiligheidshek!waren!zo!hoog!en!de!buren!zo!ver!weg!dat!

haar!privacy!volledig!was.! !Voor!een!vrouw!die!over!een!paar!maanden!veertig!werd!en!drie!

kinderen!had!was!haar!lichaam!in!een!indrukwekkende!vorm.!

De! jonge! man,! tevens! student! medicijnen,! was! waarschijnlijk! haar! beste! vondst! in! de!

afgelopen! vijf! jaar.! Haar! advertentie!was! simpel!maar! effectief:! ‘Parttime! tuinman! gevraagd!

voor! onderhoud! grote! tuin! gedurende! de! zomer.! Ideaal! voor! een! student! tijdens! de!

zomervakantie.’! Bij! de! gesprekken!baseerde! ze! zich!op!uiterlijk,! intelligentie,! volwassenheid,!

zelfvertrouwen! en! seksuele! uitstraling.! Ze! zag! het! als! bewijs!

voor! haar! eigen! goede! uiterlijk! dat! het! haar! nooit! meer! dan!

twee! weken! had! gekost! om! haar! keuzen! te! verleiden.! Het!

gevolg! was! dat! ze! elke! zomer! over! het! seksuele! gezelschap!

beschikte!van!een!man!die!bijna!twintig!jaar!jonger!was!dan!zij.!

Bovendien!werd!haar!gazon!gemaaid!en!haar!onkruid!gewied.!

Terwijl!ze!daar!in!de!zon!lag!en!af!en!toe!wegdoezelde,!dacht!ze!

na! over! de! gebeurtenissen! die! haar! zo’n! goed! leven! hadden!

opgeleverd.!Het!was!begonnen!op!haar!veertiende!verjaardag.!

Ze!was!met!haar!moeder!aan!het!winkelen!geweest.!Om! in!de!

stad! te! komen! moesten! ze! een! busrit! maken! die! 45! minuten!

duurde.!Toen!ze!bij!de!bushalte!kwamen,!sneeuwde!het!al!flink.!

De!bus!kwam!niet,!maar!wel!de!man!in!de!grote!en!ontzettend!dure!auto.!

Haar!vader!hielp!zijn!huis!en!tuin!te!onderhouden.!Het!enige!wat!ze!wist,!was!dat!hij!ongeveer!

vijftig!was!en!heel!rijk,!en!dat!hij!blijkbaar!geen!kinderen!had,!ondanks!het!feit!dat!hij!ongeveer!

twintig! jaar!met! dezelfde! vrouw! had! samengeleefd.! Ze! had! haar! ouders! horen! praten! over!

ontrouw! en! kinderen! bij! andere! vrouwen.! Ook! had! ze! hen! horen! praten! over!

onvruchtbaarheid!en!vrouwenkwalen.!!
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Op!weg!naar!huis!was!ze!onder!de!indruk!geweest!van!zijn!vriendelijkheid.!Ze!mocht!de!man.!

Zijzelf!was!al!op!veertienjarige!leeftijd!goed!ontwikkeld!en!aantrekkelijk!en!hierna!had!hij!haar!

met!toenemende!regelmaat!naar!huis!gebracht.!!

De!volgende!zomer!was!ze!tijdens!de! lange!vakantie!haar!maagdelijkheid!kwijt!geraakt.!Haar!

minnaar!was!een! jongen!van! zeventien,!die!door!haar!en!haar!vriendinnen!maandenlang!op!

afstand! was! aanbeden.! Haar! vriendinnen! waren! jaloers! toen! ze! tot! in! detail! haar! seksuele!

avonturen!met!dit!jonge!idool!beschreef,!hoewel!ze!er!ook!wel!eens!iets!bij!verzon.!Die!herfst!

begon!ze!weer!aan!haar!ritjes!van!school!naar!huis!met!haar!vaders!werkgever.!Hij!had!enkele!

maanden!geleden!te!horen!gekregen!dat!zijn!partner!kanker!had!en!ondanks!de!behandeling!

was!ze!hier!toch!aan!gestorven.!Vanaf!dat!moment!haalde!hij!haar!altijd!op!van!school.!

Toen!haar!vriend!een!wel!erg!oude!auto!had!aangeschaft!werden!ze!bedreven! in!seks!op!de!

koude!achterbank,!waar!de!veren!zo!ongeveer!doorstaken.!Ze!begon!te!fantaseren!over!seks!

met!haar! vaders!werkgever! in!de! luxe!omgeving! van! zijn#auto.!Dat!moest!wel!ongeveer! zijn!

alsof! je! in!bed! lag.!Nu,!uitgestrekt! in!de! zon!aan!de! rand!van!haar! zwembad,!herinnerde!de!

vrouw!zich!duidelijk!de!stap!die!haar!leven!had!veranderd.!Op!weg!naar!huis!had!ze,!terwijl!ze!

voor! een! stoplicht! stonden,! haar! hand! op! zijn! dijbeen! gelegd! en! hem! op! zijn! wang! gekust.!

Binnen! een! week! na! die! kus! had! ze! in! zijn! bed! gelegen! en! die! lente! en! zomer! had! ze!

afwisselend!met!haar!vriend!en!de!oudere!man!seks.!Geen!van!beiden!wisten!het!bestaan!van!

de!ander.!Het!was!herfst! geweest! voor! zij! en!haar!moeder! zich! realiseerden!dat! ze! zwanger!

was.!

Ze!vertelde!haar!ouders!dat!de!vader!de!jonge!vriend!was.!Haar!vaders!werkgever!vertelde!ze!

dat! het! kind! van! hem! was,! wat! ook! heel! goed! mogelijk! was.! Hij! was! bang! voor! een!

veroordeling! wegens! geslachtgemeenschap! met! een! meisje! van! vijftien.! Maar! bood! haar!

ouders! financiële!ondersteuning!aan!en!hierdoor!kon!ze!haar!middelbare!school!afmaken!en!

ook!later!zou!ze!naar!de!universiteit!gaan.!

Tijdens!de!ruim!twee!jaar!die!ze!daar!doorbracht,!had!ze!ongeveer!tien!verschillende!seksuele!

partners.!En!uiteraard!ging!ze!vaak!naar!haar!oudere!weldoener!voor!een!weekend!van!seks!en!

de!genoegen!van!het!betere!leven.!

Toen!ze! in!haar!derde!jaar!kon!kiezen!tussen!maanden!van!hard!studeren!en!een!verleidelijk!

aanbod! van!haar!weldoener,! verliet! ze!de!universiteit.! Ze!maakten!een!uitgebreide! rondreis!

van!een!paar!maanden!en!gingen!na!hun!terugkeer!samenwonen,!met!de!dochter!die!nu!zes!
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was.!Bijna!tien!jaar!later!leidden!ze!samen!een!comfortabel!en!luxe!leven,!waarbij!ze!over!de!

hele!wereld!reisden!en!omgingen!met!mensen!die!net!zo!rijk!waren.!Ook!kregen!ze!nog!twee!

kinderen,!allebei!jongens.!

Haar!partner!was!zonder!enige!twijfel!de!vader!van!haar!oudste!zoon,!maar!ze!wist!niet!zeker!

wie! de! vader! van! de! jongste!was.! Het! kon! haar! partner! zijn,!maar! het! kon! net! zo! goed! de!

politicus! of! chirurg! zijn! met! wie! ze! in! de! betreffende! periode! afwisselend! naar! bed! was!

geweest.!!

Toen!haar!partner!65! jaar!was,! stierf!hij! aan!een!hartaanval.! Ze!erfde!het!huis!en!meer!dan!

genoeg!geld!voor!een!comfortabel! leven.!Na!de!dood!van!haar!partner!voelde!ze!zich!steeds!

meer! aangetrokken! tot! gedreven! jonge! mannen,! die! vol! ambitie! en! energie! waren,! dan!

mannen!die!opgezadeld!waren!met!de!zelfgenoegzaamheid!van!succes!of!geërfd!geld.!

Haar!dochter,!die!nu!vijfentwintig!was,!had!net!haar!eerste!zwangerschap!aangekondigd.!Haar!

zoons,!achttien!en!negentien! jaar!oud,!studeerden!allebei!medicijnen.!Ze!was!bijzonder!trots!

op!al!haar!kinderen,!vooral!op!haar!zoons.!De!jongens!verschilden!hard!van!elkaar,!misschien!

als! gevolg! van! verschillende! vaders,! maar! ze! zagen! er! allebei! goed! uit,! waren! intelligent,!

gedroegen!zich!volwassen!en!vol!zelfvertrouwen!en!waren!daarbij!vriendelijk!en!zorgzaam.!Ze!

zouden!ongetwijfeld!heel!wat!meisjesharten!breken.!

Ze!stond!op!van!de! ligstoel!en!slenterde!over!het!terras,!haar!handdoek!achter!zich!slepend.!

Terwijl!ze!naar!binnen!liep,!genoot!ze!weer!eens!van!de!gedachte!dat!ze!het!voor!de!dochter!

van!een!tuinman!behoorlijk!goed!had!gedaan.!

Weinig!factoren!hebben!meer!invloed!op!iemands!voortplantingssucces!dan!de!keuze!van!een!

partner! of! partners.! Partnerselectie! is! echter! ingewikkeld,! vooral! voor! een! vrouw.! Meestal!

moet!ze!verschillende!compromissen!sluiten.!De!scène!die!we!zojuist!gezien!hebben!zullen!we!

gebruiken! om! de! problemen! te! onderzoeken!waarmee! vrouwen! geconfronteerd!worden! bij!

het!selecteren!van!een!partner!en!de!methoden!die!ze!gebruiken!om!deze!problemen!op!te!

lossen.!In!deze!scène!heeft!de!hoofdpersoon!met!succes!alle!obstakels!uit!de!weg!geruimd!die!

vrouwen!normaal!tegenkomen!bij!het!kiezen!van!een!partner.!Ten!eerste!heeft!ze!door!haar!

keuze!van!haar!vaste!partner!een!omgeving!gecreëerd!die!haar! in!staat!stelde!haar!kinderen!

gemakkelijk! en! succesvol! groot! te! brengen.! Ten! tweede! slaagde! ze! erin! een! aantal! van! de!

meest! gewilde! mannelijke! genen! uit! haar! omgeving! te! verzamelen.! Het! gevolg! is! dat! ze!

kinderen!heeft!voortgebracht!met!het!uiterlijk!en!het!vermogen!om!volledig!gebruik!te!maken!
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van! de! comfortabele! omgeving!waarin! ze! geboren! zijn.! Haar! strategie!was! riskant,!maar! ze!

heeft! uitstekend! gebruik! gemaakt! van! haar! listen! en! lagen,! haar! houding! en! haar!

aantrekkelijke! uiterlijk! heeft! met! succes! de! risico’s! van! ziekte,! ontdekking! en! verlating!

overwonnen.!

Bij! het! kiezen! van! een!man,! of!mannen,!met!wie! ze! haar! leven!wil! delen,!moet! een! vrouw!

rekening!houden!met!twee!belangrijke!punten.!Aan!de!ene!kant!heeft!ze!een!man!nodig!die!

haar!kan!helpen!bij!het!grootbrengen!van!haar!kinderen.!Aan!de!andere!kant!heeft!ze!genen!

nodig! die! in! combinatie! met! haar! eigen! genen! aantrekkelijke,! vruchtbare! en! succesvolle!

kinderen!zullen!voortbrengen.!Hoe!beter!de!omgeving!en!hoe!beter!de!hulp,!hoe!vollediger!elk!

kind! zijn! of! haar! genetische! potentieel! zal! kunnen! verwezenlijken.! Het! probleem! voor! een!

vrouw!is!dat!ze!een!veel!grotere!keuze!heeft!aan!mannen!die!haar!genen!kunnen!leveren!dan!

aan!vaste!partners.!Ze!kan!waarschijnlijk!heel!wat!mannen!van!haar!keuze!zo!ver!krijgen!dat!ze!

haar!hun!genen!leveren.!Haar!mogelijkheden!om!een!vaste!partner!te!vinden!zijn!echter!veel!

beperkter.!De!meeste!mannen!in!de!samenleving!hebben!de!tijd,!de!energie!noch!de!middelen!

om!tegelijkertijd!meer!dan!één!vrouw!en!haar!kinderen!te!steunen.!Haar!keuze!van!een!vaste!

partner!is!daardoor!beperkt!tot!mannen!die!ongebonden!zijn,!klaar!om!hun!bestaande!partner!

te! verlaten! of! over! zoveel! tijd,! energie! en! rijkdom! beschikken! dat! ze! meer! dan! één! gezin!

tegelijk! kunnen! onderhouden.! Een! net! zo! lastig! probleem! is! vast! te! stellen! wie! van! de!

beschikbare! mannen! de! beste! partner! voor! lange! termijn! zou! zijn.! Als! betrouwbaarste!

methode!zou!gekeken!moeten!worden!naar!de!prestaties!in!het!verleden,!maar!deze!partners!

voor!de! lange!termijn!zijn!onvermijdelijk!al!gebonden!aan!andere!vrouwen.!Een!vrouw!moet!

dus! vooral! kiezen! uit! jonge,! ongebonden!mannen! die! zichzelf! nog! niet! bewezen! hebben! als!

vaste! partners.! Het! enige! wat! ze! kan! doen! is! letten! op! tekenen! die! iets! zeggen! over! het!

potentieel!van!een!man!en!hopen!dat!ze!de!juiste!beoordeling!maakt.!!

Uit!studies!van!veel!culturen!over!de!hele!wereld!blijkt!dat!vrouwen!bij!zoeken!naar!een!vaste!

partner! de! voorkeur! geven! aan!mannen! dieV! in! potentieV! over! rijkdom,! status,! stabiliteit! en!

duurzaamheid!beschikken.! In!het!verleden!hebben! in!alle!culturen!de!kinderen!van!vrouwen!

die!een!vaste!partner!gekozen!hadden!die!bovenaan!de!ranglijst!van!deze!kwaliteiten!stond,!

een! veel! grotere! kans! gehad! op! overleving,! gezondheid! en,! daarmee,! vruchtbaarheid.!

Hetzelfde!geldt!nog!steeds!voor!de!geïndustrialiseerde!samenleving!van!nu.!De!voorkeuren!zijn!

duidelijk,!maar!voor!de!meeste!vrouwen! is!een!bepaalde!mate!van!compromis!noodzakelijk.!

De! ene! man! is! misschien! wel! rijk,! maar! niet! zorgzaam,! een! ander! heeft! misschien! een!

indrukwekkende!status,!maar! is!onstabiel,!weer!een!ander! is!misschien!stabiel!en! zorgzaam,!

maar! arm.! Een! vrouw!moet! dus! onvermijdelijk! kiezen! voor! het! beste! compromis.!Natuurlijk!

hoeft!ze!niet!bij!haar!eerste!partner!te!blijven.!Ook!is!uit!onderzoek!gebleken!dat!een!vrouw!
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die!een!partner!voor!een!andere!verruilt,!meestal!een!stap!omhoog!doet!op!de!schaal!en!een!

beter!compromis!kiest.!Bij!het!kiezen!van!een!man!die!haar!moet!helpen!haar!kinderen!groot!

te!brengen,!kijkt!een!vrouw!niet!primair!naar!het!uiterlijk,!terwijl!dat!wel!belangrijk!is!wanneer!

een!vrouw!een!partner!voor!de!korte! termijn,!voor! seks,!kiest.!De!eigenschappen!die! ze!het!

meest!aantrekkelijk!vindt,!zijn!heldere!ogen,!een!gezonde!huid!en!gezond!haar,!stevige!billen,!

een!middel!dat!ongeveer!dezelfde!omtrek!heeft!als!zijn!heupen,!goed!gevormde!benen,!brede!

schouders,! geestigheid! en! intelligentie.! Ook! wordt! ze! aangetrokken! door! symmetrie! in! zijn!

gelaatstrekken.!Deze!verschillende!kwaliteiten! zijn!allemaal! redelijk!betrouwbare! indicatoren!

van! genetische! gezondheid,! vruchtbaarheid! en! rivaliteit.! In! die! zin! impliceren! ze! een!

genetische! constitutie! die! ook! wenselijk! zou! zijn! voor! haar! kinderen.! Omdat! vrouwen! bij!

partners!voor!de! lange!termijn!naar!andere!eigenschappen!zoeken!dan!bij!partners!op!korte!

termijn,! maar! voor! korte! termijn! meer! keuze! hebben,! moeten! ze! misschien! weer! tot! een!

compromis!komen.!In!principe!hebben!ze!twee!opties.!Ze!kunnen!kiezen!voor!de!beste!partner!

voor! de! lange! termijn! die! beschikbaar! is! en! op! ontrouw! vertrouwen! om! de! beste! genen! te!

krijgen.! Dit! kan! een! succesvolle! optie! zijn,! maar! alleen! als! ze! de! nadelen! van! ontrouw!

(ontdekking! en! verlating,! ziektes)! weten! te! vermijden.! Als! alternatief! kunnen! ze! een! man!

kiezen!die!noch!de!beste!leverancier!van!genen!noch!de!beste!partner!is,!maar!wel!het!beste!

compromis.!

“Ik# ben# persoonlijk# niet# zo# voor# ontrouw# en# kies# eerder# voor# beste# partner#met# beste# genen#
voor#lange#termijn!#!”#

Bij! het! kiezen! van! een! vaste! partner! hebben! vrouwen! vaak! de! voorkeur! voor! een!man! die!

ouder!is!dan!zijzelf.!Zulke!mannen!hebben!meer!tijd!gehad!zichzelf!te!bewijzen!en!meer!kans!

gehad! de!middelen! bijeen! te! brengen! die! een! vrouw! nodig! zal! hebben! om! haar! eventuele!

kinderen!te!onderhouden.!Tenzij!hij!heel!rijk!is,!wordt!een!man!die!ouder!is!dan!vijftig!echter!

steeds! minder! aantrekkelijk! voor! een! jongere,! nog! vruchtbare! vrouw.! Dit! komt! door! de!

toenemende! kans! dat! hij! zal! sterven! voor! de! eventuele! kinderen! die! ze! bij! hem! krijgt!

onafhankelijk!zullen!zijn.!Ook!kan!een!oudere!vrouw!haar!voordeel!doen!met!een!verbintenis!

met!een!jongere!man.!Dit!komt!doordat!ze!het!fysieke!potentieel!van!een!man!gemakkelijker!

kan!beoordelen!wanneer!hij!op!zijn!fysieke!hoogtepunt!is.!Meestal! is!zo’n!man!echter!niet! in!

de! positie! een! oudere! vrouw! te! onderhouden,! laat! staan! haar! bestaande! kinderen! en!

eventueel!nieuwe!kinderen!die!uit!hun!verbintenis!zouden!voortkomen.!Hierdoor!beschouwen!

oudere! vrouwen! jonge!mannen!meestal! als! een!middel! voor!ontrouw,!dit! vanuit! een! veilige!

situatie!met!een!vaste!partner,!en!zijn!ze!minder!geneigd!ze!als!vaste!partners!te!kiezen.!
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“Zo,# tot# zover# het# eerste# deel# van# de# spermaoorlog.# Hopelijk# beginnen# jullie# de#
denkwijze#van#veel#vrouwen#te#begrijpen#en#kunnen# jullie#alvast#werken#aan#de# lijst#
van#begeerde#eigenschappen!#Succes#jongens!”#

Uit!het!gelijknamige!boek!‘De!sperma!oorlog’!van!Robin!Baker!1996!!
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In!mijn!baan!was!Zahra!Touil!zonder!enige!twijfel!Dé!‘Bowling-tiger’!!Spijtig!
genoeg! werd! ze! op! het! laatste! moment! dan! toch! verslagen! door! Stijn!

Hermans.! (Naar! het! schijnt! speelde! hij! wel! vals! en! had! hij! een! slaaf! die!

achter!de!schermen!zijn!kegels!omgooide…)!Wie!er!in!de!andere!banen!de!

overwinning! in!de!wacht! sleepte!weet! ik!niet! zeker.!Maar!hier! zijn!alvast!

enkele!foto’s.!
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Total 
Raffinaderij 
Antwerpen 

Total Raffinaderij Antwerpen is de 
grootste, meest complexe 
raffinaderij van de Total-groep, en 
de tweede grootste raffinaderij in 
Europa. Door onze ligging in de 
Antwerpse haven kunnen wij producten verzenden via 
zeeschepen, lichters en pijpleidingen. 

Total Raffinaderij Antwerpen is een belangrijke schakel in 
het geïntegreerd petrochemisch complex van Total, dat 
ruwe aardolie tot kunststof verwerkt. Vanuit de 
Rotterdam-terminal MET lossen mamoettankers de ruwe 
aardolie. Deze ruwe aardolie, met zowel hoog als laag 
zwavelgehalte, wordt in de raffinaderij verwerkt en 
omgezet in hoogwaardige producten zoals benzines, 
diesel en kerosines voor de Europese en Amerikaanse 
markt, en in basisproducten zoals nafta, butaan en 
aromaten voor de petrochemie. 

! !
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Laurien’s-Playground-

Makkelijk:-

Medium:-

- -
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Moeilijk:-

- -
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Horizontaal:-
-
-

Verticaal:-
-
-

- -
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The-engineer-

An! engineer! dies! and! goes! to! hell.! After! a! while,! the! engineer! gets!

dissatisfied! with! the! level! of! comfort! in! there! and! starts! designing! and!

building! improvements.! After! a! while,! hell! has! air! conditioning,! ingflush!

toilets,! water! fountains! and! escalators! V! making! the! engineer! a! pretty!

popular!guy.!

One!day!God!phones!Satan!up!and!asks!with!a!sneer:!"Hey!buddy,!how's!it!

goin!down!there!in!hell?"!

Satan! snickered! back,! "Things! are! going! great! actually.! We've! got! air!

conditioning,! flush! toilets,! escalators! and! the! works.! Hell! (no! pun!

intended),!there's!no!telling!what!this!engineer!guy!is!gonna!come!up!with!

next."!

God!replies,!"What?!You've!got!an!engineer?!That's!a!mistake!V!he!should!

never!have!gotten!down!there;!send!him!back!up."!

To!which!Satan!replied,!"No!way!dude.! I! like!having!an!engineer!on!staff,!

I'm!keepin!him."!

God! retorted,! "Send! him! back! up! here! or! I'll! sue."!

Satan! laughs! loudly! and! answers,! "Yeah,! right.! And! just! where! are! you!

gonna!find!a!lawyer?!

!

Filmpjes:-

http://www.youtube.com/watch?v=fRBtV_m_jLM!

http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=b7dbP6hNxcY  

http://www.youtube.com/watch?v=pDUH1Pjl5Sk 
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Prof-in-de-spotlights-
!

Er! wordt! gezegd:! “Blaffende! honden! bijten! niet.”! Laten! we! hopen! dat! dit! ook!

toepasbaar!is!op!Mr.!Gielis,!want!één!ding!is!zeker:!blaffen!kan!hij!!Je!kunt!er!maar!

beter!voor!zorgen!dat!die!boterhammekes!opgeborgen!zijn!voor!hij!binnenkomt!of!

hij! verslindt! je! met! huid! en! haar.! Maar! geef! toe,! wat! zou! onze! richting!

‘Elektromechanica’!zijn!zonder!hem!?!We!waren!slim!genoeg!om!te!wachten!tot!na!

etenstijd! alvorens! we! onze! vragen! op! hem! afvuurden.! Exclusief! voor! jullie:!Mr.-
Gielis,!zoals!steeds!goedgeluimd,!maar!voor!de!zekerheid!toch!met!Bark!Control!:!

1) -Als-u-iets-anders-had-moeten-kiezen-dan-ingenieur,-welke-richting-zou-
het-dan-geweest-zijn?-Waarom?-

Da’s!geen!moeilijke,!als!ik!niet!voor!ingenieur!gekozen!had,!dan!had!ik!voor!filosofie!

gekozen.!Als!ingenieur!heb!je!immers!een!ongelooflijke!greep!op!de!werkelijkheid:!

dankzij! berekeningen! en! modellen! waar! je! alleen! als! ingenieur! de! ‘knepen’! van!

kent,! kan! je! ongeveer! alles! wat! zich! afspeelt! op! materieel! vlak,! voorspellen,!

verklaren! of! verbeteren.! Tegelijk! is! er! echter! een! beperking! :! op! problemen! ! die!

zich!stellen!op!het!niveau!van!ethiek!(rechtvaardige!verdeling),!welzijn!(zich!goed!in!

zijn!vel!voelen)!enzovoort,!ben!je!als!ingenieur!daarentegen!volkomen!onbekwaam.!

Daarom!wil!ik!ook!graag!een!meer!algemene!benadering!van!de!realiteit!proberen:!

niet!alleen!via!exactVwetenschappelijke/technologische!weg,!maar!ook!via!de!meer!

algemene,!filosofische!benadering.!

2) Is-er-ooit-een-vak-geweest-waarvan-u-dacht-dat-het-u-nooit-zou-lukken-
daarvoor- te- slagen?- En- zo- niet,- welk- vak- vond- u- dan- echt-
verschrikkelijk?-Waarom?-

Een!vak!waarvoor!ik!nooit!dacht!te!kunnen!lukken!en!waarvoor!ik!ook!nooit!gelukt!

ben! (gelukkig! bestonden! er! vroeger! ´deliberaties´)! is! organische! scheikunde.! De!

reden!was!eenvoudigweg! (maar!dat!heb! ik!mij!pas! jáááren! later!gerealiseerd)!dat!

mijn! voorkennis! vanuit! het! middelbaar! hopeloos! ontoereikend! was! ten! opzichte!

van!mijn!medestudenten,!waardoor! ik!me!ongelooflijk!dom!en!onzeker! voelde! in!
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dit! vakgebied.! Ondertussen! vind! ik! het! overigens! een! zeer! fascinerende! en!

relevante!materie.!

3) Wat-is-gedurende-uw-carrière-als-docent-het-meest-memorabele-excuus-
van-een-student-geweest-om-uw-examen-niet-te-kunnen?-

Een!meest!memorabel!excuus!kan! ik!spijtig!genoeg!niet!geven!vrees! ik,!maar!een!

van!de!‘plezantste’,!in!de!zin!dat!ik!er!eens!goed!kan!mee!lachen,!is!ongetwijfeld!‘Ik!

ben! gisteren! een! beetje! ziekjes! geweest,! en! heb! daardoor! uw! vak! niet! kunnen!

‘leren’’! .!Mijn! punt! is! juist! dat! de! studenten! de!materie! niet!moeten! ‘van! buiten!

blokken’!de!dag!vóór!het!examen,!maar!er!gedurende!ruime!tijd!geregeld!serieus!

moeten!mee!bezig!zijn!‘om!erin!te!komen’.!Iemand!die!dat!excuus!gebruikt,!kan!dus!

zeker!zijn!dat!ik!hem!heel!sterk!waardeer!(als!komiek).!

!

!

!

!

!

!
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!
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4) Is-het-ooit-al-voorgekomen-dat-u-een-student-niet-kan-uitstaan-en-zo-ja,-
is-het-dan-moeilijk-voor-u-om-dit-te-verbergen?-

Als! ik! eerlijk! moet! zijn,! is! dit! nog! nooit! voorgekomen.! Wel! heb! ik! al! studenten!

gehad! die! zaken! deden! die! voor! mij! niet! door! de! beugel! konden! (sommigen!

daarvan!zijn!nu!al!lang!ingenieur!en!zelfs!directeur!in!een!of!ander!groot!bedrijf),!en!

dan!heb!ik!hen!dat!ook!altijd!face!to!face!gezegd.!Nooit!heb!ik!daar!problemen!mee!

gehad!en!die!credit!wil!ik!de!studenten!van!De!Nayer!dan!ook!graag!geven:!zelfs!al!

kom!je!als!achttienjarige! ‘paljas’! in!SintVKatelijneVWaver!toe,!na!vier! jaar!ben! je! in!

staat!om!tegenover!je!collegaVingenieurs!je!mannetje!te!staan.!

5) Welke-drie-(muziek)-nummers-vindt-u-goed?-Waarom?-

Op! één! staat! onvoorwaardelijk! ‘Bad! Moon! Rising’! van! CCR/John! Fogerty,!

ongetwijfeld!jeugdsentiment!(hoop!en!vrees):!in!de!vroege!seventies!was!ik!jong!en!

vol!vragen!over!de!toekomst.!

Twee! is! ‘I! want! to! break! free’! van! Queen,! omdat! ik! daar! (tot! ergernis! van! mijn!

vrouw!en!kinderen)!zo!goed!luchtgitaar!kan!op!spelen.!

Drie! is! ‘Housewife’! van!Daan,! omdat! hij! daarin! laat! horen!dat! hij! heel! goed! naar!

‘One!of!these!Days’!van!Pink!Floyd!heeft!geluisterd.!

6) Waar-kan-men-u-op-culinair-gebied-altijd-plezier-mee-doen?-

Alles!wat!met!pasta!te!maken!heeft,!vind!ik!‘de!Max’.!

7) Wat-lust-u-helemaal-niet?-

Oesters!

8) Indien-u-één-dag-een-vrouw-zou-zijn,-wat-zou-u-dan-doen?-

Zagen!op!de!nonchalance!van!mijn!man.!

- -
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9) Wat-doet-u-om-volledig-te-ontspannen?-

Een!of!ander!boek!lezen,!rustige!muziek!op!de!achtergrond!en!de!grote!drie!van!de!

paters!trappisten!binnen!handbereik:!brood,!kaas!en!….!Juist.!

10) Is- er- iets- waarvan- u- nooit- zou- willen- dat- wij- leerlingen- het- te- weten-
zouden-komen?--

Iets!waar! ik!niet! fier!op!ben,! is!mijn!voorliefde!voor!Tirolermuziek.!Mijn!kinderen!

kunnen!het!niet!uitstaan!dat!ik!die!dingen!in!de!auto!draai.!

11) Wat-is-uw-lievelingsfilm?-

Ik!ben!een!groot!fan!van!Pedro!Almodóvar,!en!‘!Hable!con!ella’!vind!ik!erg!knap,!ik!

krijg!er!nog!altijd!kippevel!van.!

12) Indien-u-een-(machtige)-persoon-in-de-geschiedenis-zou-kunnen-zijn,-wie-
zou-u-dan-kiezen?-Waarom?-

Ik!zou!kiezen!voor!Che!Guevara,!omdat!hij!zijn!idealen!tot!het!laatst!heeft!kunnen!

volhouden.!

13) Wat-zou-u-doen-indien-u-de-lotto-zou-winnen?-

Mijn!kinderen!het!verjaardagscadeau!van!hun!leven!geven.!

14) Wat-vindt-u-een-irritante-eigenschap-aan-uzelf?-

Dat!ik!vaak!hetzelfde!herhaal:!eens!het!punt!gemaakt!is,!wil!ik!de!nagel!er!meestal!

nog! wat! dieper! inkloppen.! Volgens! mij! heeft! dit! enerzijds! te! maken! met! mijn!

beroep! :! weinig! studenten! ‘pikken! iets! op’! dat! je! slechts! eenmaal! vermeldt,!

anderzijds! heeft! het! wellicht! te! maken! met! mijn! ‘roots’! :! mijn! vader! was!

schrijnwerker…!

- -
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15) Welke-eigenschap-vindt-u-dan-weer-best-ok?-

Voor!mezelf!vind!ik!het!een!goeie!eigenschap!dat!ik!niet!het!onderste!uit!de!kan!wil!

:!proberen!altijd!de!slimste!te!zijn!en!iedereen!vliegen!af!te!vangen,!vind!ik!eerlijk!

gezegd!‘boring’.!

16) Wat-vindt-u-een-irritante-eigenschap-aan-andere-personen?-

Da’! weer! een! heel! makkelijke:! ik! heb! een! ongelooflijke! hekel! aan! ‘stoeffers’! en!

leugenaars.!

17) Wat-is-uw-droomwagen?-

De!wagen!waarmee!ik!rijd:!Ford!S!Max!(Made!in!Belgium)!

18) Welke-eau-de-cologne-gebruikt-u-(soms)?-

Als!ik!eau!de!cologne!zou!gebruiken,!mag!ik!niet!meer!in!de!buurt!van!mijn!vrouw!

komen,!dus…!

19) Vul-volgende-zinnen-aan:-

Ik-val-nog-liever-dood-dan…mijn!boekenkasten!leeg!te!maken.!

Ik-kan-niet-gaan-slapen-alvorens…even! in!de!koelkast! te!hebben!gekeken!of!
mijn!vrouw!misschien!iets!lekkers!gekocht!heeft.!

Iemand- die- me- echt- een- plezier- zou- willen- doen- moet…weten! wat! mijn!

kinderen!graag!hebben.!

Wat- de- jongens- op- de-Nayer- zouden-moeten-weten- over- vrouwen- is…ook!
voor!mij!een!open!vraag.!

Wat-de-meisjes-op-de-Nayer-zouden-moeten-weten-over-mannen-is…dat!zij!(!
de!meisjes)!op!het!examen!meestal!mooier!schrijven!dan!de!mannen.- !
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Cantus-

De!cantus!op!dinsdag!25!oktober!2011!kwam!voor!mij!nogal!traag!op!gang.!In!het!

begin! van! de! avond!was! er! niet! zoveel! volk! en! naar!mijn!mening!was! het! nogal!

ongezellig!met!de! tlVlampen!en!het!weergalmen!van!de! zaal.!Dit!was!mijn! eerste!

Cantus!en! ik!kende!exact!nul! liedjes!van!buiten.! Ik!wist!niet!zeker!wat! ik!van!zo’n!

Cantus! moest! vinden,! maar! ik! moest! wel! komen! aangezien! ik! (! en! onze! Spocul,!

Christoph!Zanon)!mijn!‘Ave!Confrater’!nog!moest!ondergaan.!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!Ik! begin! de! avond! gewoon! in! ‘den! bak’! bij! de! andere!

aanwezigen! in! plaats! van! aan! de! tafel! van! het!

Praesidium.!Al! snel!moet! ik! een! ‘Adje’! placeren.! Ik! lust!

eigenlijk!niet!graag!bier,!maar!na!dit!eerste!pintje!moet!

ik! toegeven!dat!degenen!die!erop! volgden! sneller!naar!

binnen!gingen.!OPEENS!vond!ik!het!super!tof!!Het!is!me!

nu!wel!duidelijk!dat!deze!avond!‘All-about-beer’!is.!! !
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En! Robrecht! Sol,! onze! quaestor,! zorgde! ervoor! dat!

iedereen!de!hele!avond!bier!in!overvloed!had.!Vanaf!

dat!moment!zing! ik!hevig!mee!met!de!rest.!Niet!dat!

ik!opeens!de! liedjes!kende,!maar!met!een! ‘DiehardV

StijnVHermans’!naast!mij!viel!dat!helemaal!niet!op.!

!

!

!Ik!was!wel!ietwat!ongerust!toen!ik!Steven,!1!van!mijn!

labopartners! Automatisering! voor! de! volgende!

ochtend,!er!echt!volledig!voor!zag!gaan.!

!

!

!

!Al!snel!voegden!Hans!Moens!en!anderen!zich!bij!onze!

groep! en! de! Praeses! zijn! gezag! werd! bij! deze! eerste!

cantus!duidelijk!op!de!proef!gesteld.!!

!

!

Gelukkig! liet! hij! zich! niet! doen! en! deelde! hij! een! paar!

‘soixante!neufkes’!uit.!Eén!van!de!gestrafte!te! laat!komers,!

Peter! Goossens! (Niet! de! sterrenchef!),! mocht/moest! een!

slachtoffer! uitkiezen! waarmee! hij! de! soixante! neuf! moest!

uitvoeren.!!

! !
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Mijn!hart!bleef!wel!even!stilstaan!toen!iedereen!riep!dat!hij!wel!‘nen!dikken!homo!

zou! zijn! als! hij! nu! Laurien! niet! kiest!!’! Ofwel! spraken! mijn! opengesperde! ogen!

boekdelen!ofwel!zag!Peter!dit!als!een!uitdaging!voor!zijn! reputatie,!want!hij!koos!

(gelukkig?)! Sven! uit.! Een! fraai! zicht! kon! ik! het! niet! noemen.! Dus! deze! foto! ga! ik!

jullie!ook!niet!ontnemen!(checkt!vooral!da!poepeke!).!

!

!

!

!Onze! viceVpraeses,! Samanta! Daneels,! had! me! op! voorhand!

gezegd! dat! ze! het! eigenlijk! in! ‘den! bak’! gezelliger! vond! dan!

aan!de!tafel!van!het!praesidium!en!na!een!paar!pintjes!was!ik!

al! lang! niet!meer! verlegen!om!dan!ook! te! vragen!of! ik! daar!

mocht!blijven!zitten.!!

! !
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!

!

Nog!een!beetje! later! kwamen!Zahra!Touil! en!Vincent!de!Rore!ons! vergezellen!en!

uiteraard! profiteerde! onze! Praeses! ervan! om! ze! nog! eens! een! sappige! soixante!

neuf!te!laten!doen.!Mijn!foto’s,!die!naarmate!de!avond!vorderde!als!maar!minder!

scherp!werden,!kunnen!gelukkig!nog!goed!weergeven!hoe!het!er!aan!toe!ging.!

! !
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