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Niet te missen tijdschrift voor de [aspirant]  
elektromechanisch ingenieur! 
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Praeses Dixit 

 
Beste EM-mers, 
 
Het eerste semester begint te korten. We hebben genoten van een hele 
waaier aan activiteiten. Zoals onze gezellige EM-Cafés in de 4 Wegen, de 
bowling, de karting waar een boom omver werd gereden, de wijn-konijn 
cantus, etc. In de voetbal competitie hebben we spijtig genoeg niet genoeg 
wedstrijden gewonnen om door te stoten naar de finales. Bij de volleybal 
moet dat beter! 
 
Voor het einde van het semester hebben we nog één laatste activiteit te 
gaan. Op vrijdag 16 december houden wij het laatste EM-Café van 2011. 
Kom er gerust eentje drinken. 
 
Spijtig genoeg komt die duistere periode met examens er daarna weeral 
aan. 
Hierbij neem ik graag even de tijd om iedereen veel succes te wensen. 
Zoals altijd kan je op ons forum terecht voor voorbeelden van 
examenvragen zoals ze afgelopen jaren gesteld zijn. 
 
Ik weet dat de examenreeks een zeer drukke periode is, maar vergeet 
zeker niet je cursussen tijdig te bestellen. Vanaf dat dit mogelijk is, krijg je 
zeker nog een mail. 
 
Dan sluit ik hierbij af en wens ik iedereen een prettige kerstvakantie! 
 
 
Dixi, 
Geert 
Praeses 2011-12 
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Redactor Dixit 

 

Beste EM-mers, 

Het jaar is weer bijna om. Het is algemeen geweten dat de tijd vliegt na de 

paasvakantie. Deadlines grijpen zich aan onze broekspijpen vast en ook de 

naderende examens beginnen ons stilaan toe te grijnzen. Zeker als we nog 

eens een pintje hijsen, voelen we zijn blik in onze nek branden. Ik herken 

de zenuwachtige, zweterige kopkes van ver. Als ik mijn ‘brilleke’ opzet 

tenminste…  

Dit is het moment voor de rijke papa’s om de school enkele duizenden 

euro’s toe te stoppen zodat hun zoon of dochter zorgeloos verder kan 

flierefluiten. Maar spijtig genoeg is dit niet het geval voor de meesten 

onder ons. Maar geen zorgen! Vertrouw op jullie gezond verstand! (…) 

“Of…Spiekbriefjes?” 

Een nieuw EMmerke met een overzicht van de voorbije activiteiten en 

onmisbare mopkes zat er natuurlijk weer aan te komen. Er is ook goed 

nieuws voor de jongens onder ons: dit semester hebben we drie extra 

meisjes verraderlijk naar onze richting kunnen lokken!! We klapten ‘evil’ 

het boek toe waar ze hun bindende handtekening in moesten zetten, om 

hen duidelijk te maken dat er nu echt geen terugkrabbelen meer mogelijk 

is! Ik wilde hun namen vermelden, maar om gestalk via facebook te 

vermijden heb ik het maar zo gelaten. We weten immers allemaal dat het 

een kwestie van tijd is dat ze ontdekt zullen worden…  

Geniet van het goede weer dat eraan komt en tot snel!  

Ps: Indien jullie suggesties hebben voor de docent van het laatste interview 

mogen jullie die mij altijd laten weten! 

Laurien Van den Broeck, 

Redactor 2011-‘12.  
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De ‘Sven Special’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slapende Sven 

 Playboy Sven 1 

    Playboy Sven 2 
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             4 Kringen td op 16/3/2012 
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I’m Sexy and I know it!!! 
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Waar is de Geert??? 



13 
 



14 
 

                                           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 

EM-kring 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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Geïnteresseerd in een fris en 
duurzaam project? 

Neem deel aan het Lessius Racing Team! 

Bij dit project is het de bedoeling dat ingenieursstudenten een 
Formulewagen ontwerpen en bouwen. Het team bestaat uit een 
dertigtal bachelorstudenten van de groep Design & Technologie 
en masterstudenten van het departement Industriële 
Ingenieurswetenschappen. Het is een ambitieus project waaraan 
enthousiaste studenten, toekomstige technici en ingenieurs, in 
het laatste jaar van hun opleiding aan Campus De Nayer werken. 
Naast de specifieke vakkennis, die ze op de hogeschool 
verwerven, is ervaring heel belangrijk bij dit hoogtechnologische 
ontwerp en daarom is het contact met de industrie essentieel 
voor ons project. De wagen zal volledig elektrisch aangedreven 
worden. Ook aspecten zoals ecologische productieprocessen en 
materialen staan hoog in het vaandel. 

De missie van Formula Student is het warm maken en stimuleren 
van jonge mensen om een stap te zetten in de technische 
bedrijfswereld. De organisatie daagt studenten uit om te 
ontwerpen, te bouwen, financiële middelen te zoeken, te 
presenteren en als team te strijden in een opeenvolging van 
statische en dynamische competities. Formula Student biedt 
studenten een uitgelezen kans om hun vaardigheden te tonen en 
te verbeteren in een internationaal kader. Hiervoor gaat ons 
team actief op zoek naar vernieuwing en innovatie op gebied 
van techniek en wetenschap. 

 

Het Lessius Racing 
Team is steeds op 
zoek naar 

enthousiaste 
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studenten  die bruisen van jong en nieuw talent, en vanuit die 
filosofie ons project willen ondersteunen. Die ondersteuning kan 
logistiek zijn, maar ook onder de vorm van technischen 
ondersteuning, begeleiding of opnemen van één van de betreffende 
eindwerken of masterproeven. Een eventuele samenwerking in het 
Lessius Racing Team biedt meerdere voordelen. Zo kennen 
deelnemende studenten een ongelooflijke ervaring in 
communiceren met de industrie en het realiseren van hun eigen 
onderdeel. Communicatie geschiedt voor zowel sponsoring als de 
realisatie van het eindwerk of masterproef. 

Voor meer informatie over het team en de competitie willen we u 
verwijzen onderstaande contactgegevens. 
Kijk ook op: www.lessiusracingteam.eu & 

www.facebook.com/LessiusRacingTeam. 

Aarzel niet om ons te contacteren, zij het voor een eenvoudige 
vraag, voorstel of indien je een persoonlijk contact wenst. 
Alvast bedankt voor uw tijd en uw aandacht om ons project te 
bekijken. Wij kijken alvast uit naar een positieve respons. 

Met Vriendelijke Groeten, 

http://www.lessiusracingteam.eu/
http://www.facebook.com/LessiusRacingTeam
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                  Bedrijven Info Avond op 8/3/2012 
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Koffiekoekskes, cava, 

toastjes, gadgets en 

bier… Wat hebben we 

nog meer nodig?  
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               Ingenieurscantus /3/12 
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                                    Babe-pagina          

Voor degenen die zichzelf dan toch dwingen achter hun saai bureau’ke te 

kruipen terwijl het buiten steeds heter en broeieriger wordt, voor diegene 

die dromen van damperige waters en ‘heuvelachtige’;) gebergten die in 

hun fantasieën steeds groter en groter lijken te worden… Wel, we dachten 

dat dat studeerkamerke nog wel wat heter kon!  

Hier is ze dan! De nieuwe EM-babe waar de Sven al zo lang van aan’t 

dromen was (zie pagina 7):  

Met dank aan Nelis Vandermeiren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    
28 

 

 

 Hunk pagina                                     

Het enige wat ik kan zeggen is: “Ohw yeah, baby!” 

 

 

Nu nog den elektriciteit kunnen leggen en mijn auto kunnen 

maken… 
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Volleybal  /11/11 EM vs. Den OW 

 

Gewonnen uiteraard… 
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De Sperma Oorlog 
Dit is ‘de Sperma Oorlog’ deel 3. Niet omdat het moet, maar omdat seks en 

vrouwen toch zo’n leuk onderwerp blijven! De lente is in’t land en de 

mannen beginnen meer dan tevoren rond ons heen te hangen. Het is 

duidelijk paartijd! Mr. 

Ivens vroeg zich wel af 

welke onzedelijke 

taferelen er zich in 

hemelsnaam op zijn 

auto afgespeeld 

hebben. Kan het duo in 

kwestie zich melden 

aan het secretariaat? 

Ps: Emotionele 

gerechtigheidsstrijders 

kunnen dit artikel maar 

beter overslaan…     

             

Het Roofdier 

De man sloot zijn auto af en liep over het donkere pad. Het was middernacht, 

maar het was nog steeds heet en de terrassen van de cafés en bars aan het 

drukke hoofdplein waren nog vol met mensen, vooral vakantiegangers. Hij 

wendde zich af van het plein en liep een steegje in. Daar doemde uit de 

duisternis de telefooncel op waar hij naar gezocht had. Hij belde naar huis 

om te zien hoe het met zijn vrouw en kinderen ging en liep vervolgens een 

stukje terug richting de kerk en leunde in de donkerste schaduw tegen de 

marmeren muur. Hij stak een sigaret op en maakte zich klaar om te wachten. 
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Buiten de gloeiende punt van de sigaret, was hij onzichtbaar. Zijn keel werd 

droog en strak door de combinatie van spanning, angst en opwinding. Het 

wachten was het deel waar hij het meeste van hield. 

Het meisje op het terras 

huilde. De woede was weg, 

maar de pijn en 

ongerustheid waren er nog. 

Twee tafels verder, 

aangeschoten en lachend 

met zijn vrienden, zat haar 

sekspartner van deze 

vakantie. Terwijl ze daar met 

haar vriendinnen zat, voelde 

ze hoe de terugvloed haar 

slipje bevochtigde. Het was 

nog geen uur geleden dat ze 

in het gras in het nabije park 

gemeenschap hadden. Ze 

was niet aan de pil. De hele week vanaf het moment dat ze elkaar hadden 

ontmoet, had hij een condoom gebruikt. Maar vanavond had hij alleen maar 

gedaan alsof. En alsof dat nog niet wreed genoeg was geweest, hij had zich 

nog niet terug getrokken of hij had gezegd dat zij de tweede was geweest die 

avond, dat hij een uur ervoor op dezelfde plaats was geweest met een ander 

meisje van hun groep. Hij wilde altijd meer dan één meisje tijdens zijn 

vakanties, had hij opgeschept, en als ze het echt wilde weten, gaf hij toch de 

voorkeur aan het andere meisje. Maar als ze graag wilde, zou hij de rest van 

de week nog wel met haar naar bed gaan. Nadat ze hem tot aan de grenzen 

van haar woordenschat de huid vol had gescholden, was ze aangeschoten 

terug naar haar vriendinnen gelopen. Na de tranen en woede, had ze 
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plotseling zin naar huis, naar haar vaste vriend te bellen om de geruststelling 

te krijgen dat hij nog steeds om haar gaf. Terwijl ze opstond viel haar stoel 

om en mompelde ze tegen haar vriendinnen dat ze eventjes alleen haar 

vriend wilde gaan bellen in het steegje. 

De man had vijftien minuten staan wachten in de schaduw en rookte zijn 

tweede sigaret toen hij het meisje zag verschijnen. Hij bleef staan in de 

verwachting dat er iemand bij het meisje zou zijn, maar nee, ze was alleen. 

Hij had weer geluk. Even werd ze van achteren verlicht door de lampen van 

het grote plein en zag hij door de dunne jurk heen het silhouet van haar 

ronde borsten en billen en haar lange benen. De man nam nog een laatste 

haal van zijn sigaret en gooide hem toen weg. Zijn penis voelde actie en 

begon tot de ijzeren roede te groeien die hem nog nooit in de steek had 

gelaten. Zij zou zijn vijfde worden deze zomer. Het meisje had de gloeiende 

sigaret in de schaduw gezien, maar ze was te dronken en te kwaad om gevaar 

te voelen. Ze zag de man nauwelijks toen ze hem in het donker voorbij liep, 

maar een seconde later werd ze vastgegrepen en lag er een sterke arm om 

haar keel. Het mes voor haar gezicht tekende zich af tegen het licht van de 

telefooncel in de verte. Ze wilde gillen, maar door de angst voor het mes, de 

arm rond haar keel en de blinde paniek kon ze geen geluid uitbrengen. 

Zachtjes sprekend in een taal die ze niet verstond, verplaatste hij zijn arm van 

haar keel naar haar middel en dwong haar zich voorover te buigen, alsof ze 

haar tenen moest aanraken. Hij legde haar jurk naar voren over haar hoofd, 

zette zijn mes in haar slipje en verwijderde het met twee ervaren 

bewegingen. Seconden nadat hij haar benen uit elkaar had geduwd, was hij in 

haar. Vijftig stoten later kwam hij klaar. Hij wachtte even voor hij zich 

terugtrok en gedurende een moment van paniek dacht ze dat hij haar zou 

doden. Maar hij gooide haar op de grond en rende weg. Het meisje bleef in 

shock liggen. In haar lichaam was een oorlog gaande tussen de spermalegers 

van haar vakantieminnaar en haar verkrachter, terwijl haar eileider zich 
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klaarmaakte voor ovulatie. Twee dagen later, terwijl ze nog steeds niet wist 

dit tegen iemand te moeten zeggen, was ze bevrucht. De oorlog was voorbij. 

Een week later was ze terug in haar eigen land en slaagde ze erin tijdens de 

eerste avond met haar vriend hem te overtuigen onbeschermde seks te 

hebben. Een tijd later ontdekte ze dat ze zwanger was. Toen de baby werd 

geboren, had ze zichzelf er inmiddels van overtuigd dat het kind 

waarschijnlijk van haar vriend was. Maar dat was niet zo. De vader van haar 

zoon was een verkrachter uit een ver land. 

Biologen maken zich zelden minder populair als ze zeggen dat verkrachting 

voordelen geeft op het gebied van de voortplanting. Maar het heeft zin om 

de omstandigheden die tot verkrachting leiden te identificeren. Het meisje in 

de scène werd verkracht, maar liep geen lichamelijke schade op en werd 

achtergelaten om bevrucht te worden Dit is het meest voorkomende 

verkrachtingsscenario. Als bewijs voor hun reproductieve aard van hun 

gedrag zullen zulke verkrachters meestal slachtoffers kiezen die op het 

hoogtepunt van hun vruchtbare periode zijn, tussen twintig en vijfendertig 

jaar. In een klein gedeelte van de gevallen, deze krijgen de meeste publiciteit, 

wordt de vrouw ook verwond of gedood. Bij zulke gelegenheden zijn de 

betreffende mannen gericht op geweld en moord, en niet op voortplanting.  

Men schat dat in een aantal van de grootste geïndustrialiseerde steden van 
de wereld bijna de helft van de vrouwen een poging tot verkrachting 
meemaakt en een kwart echt een keer verkracht wordt. Verkrachting komt 
zoveel voor en er komen zo vaak kinderen uit voort dat we waarschijnlijk 
allemaal een verkrachter hebben in de voorgaande vijf voorouderlijke 
generaties. Mannen zijn niet de enige dieren waarbij verkrachting deel 
uitmaakt van het mannelijke seksuele repertoire. De mannelijke 
schorpioenvlieg heeft een speciale haak op zijn vleugel die hij gebruikt om 
een vrouwtje te grijpen en tot paring te dwingen. Alle mannetjes van deze 
soort hebben deze haak, maar niet alle mannetjes hoeven deze te gebruiken. 
Vrouwtjes voelen zich aangetrokken tot de grotere mannetjes, waarmee ze 
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paren zonder dat ze gedwongen hoeven te worden. De verkrachters van deze 
soort zijn de kleinste mannetjes, die niet aantrekkelijk zijn voor de vrouwtjes 
en op geen enkele andere manier een partner kunnen krijgen. Meestal is 
verkrachting een extra mogelijkheid voor mannetjes die normaal en 
aantrekkelijk zijn. Onder de witkeelbijeneters (vogelsoort) zijn de 
verkrachters de vogels die, als ze vroeg in het seizoen gebroed hebben en 
samen met een monogame partner jongen heeft grootgebracht, op 
verkrachtingspad gaan. Ze zitten elk wijfje achterna dat nog vruchtbaar is en 
niet door haar partner wordt bewaakt en proberen inseminatie te forceren. 
Verkrachters krijgen dan niet alleen jongen bij hun partner, maar ook door 
andere wijfjes tot paring te dwingen. Met als gevolg dat verkrachters 
gemiddeld meer voortplantingssucces hebben dan de niet-verkrachters. 
Lijken menselijke verkrachters meer op de schorpioenvlieg of op de 
witkeelbijeneter? Hebben ze een minder dan gemiddeld 
voortplantingssucces en maken ze er het beste van wanneer meer 
conventionele strategieën weinig succes hadden? Of zijn ze meer dan 
gemiddeld succesvol omdat ze aan hun gemiddelde conventionele methode 
ook het succes van verkrachting toevoegen? Vaak is de gelijkenis met de 
witkeelbijeneter het meest van toepassing. Maar verkrachting is een risico. 
Niet alleen hebben ze kans tot infectie, maar er is ook altijd het gevaar van 
sterke, vaak gewelddadige wraaknemingen. Ten eerste is er steeds de kans 
dat de verkrachters verwond of 
gedood worden door het 
slachtoffer zelf, hoewel vrouwen 
zich, net als in deze scène, niet 
altijd verzetten. Ten tweede, en 
dat is belangrijker, lopen ze het 
risico van wraakneming van zowel 
de partner van het slachtoffer als 
de samenleving in het algemeen. 
De mannelijke leden van een 
groep leeuwen verzamelen zich 
bijvoorbeeld om aanvallen af te 
slaan van rondzwervende groepen 
mannetjes die een poging doen 
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seksuele toegang te krijgen tot de vrouwtjes van de troep. Hierbij raken veel 
leeuwen, soms dodelijk, gewond. In moderne menselijke culturen is de 
verdediging tegen verkrachting grotendeels geïnstitutionaliseerd. Als een 
verkrachter gepakt wordt, zal hij hierdoor eerder te maken krijgen met 
opsluiting dan met geweld, verwonding of een vroege dood. Het gevolg is dat 
succesvolle verkrachters onder onze voorouders, zij die de meeste kinderen 
hebben verwekt en van wie we dus waarschijnlijk de genen hebben geërfd, 
degenen waren die de omstandigheden het beste wisten te beoordelen, die 
(onbewust) het nauwkeurigst wisten vast te stellen of het potentiële 
voortplantingsvoordeel van verkrachting opwoog tegen de nadelen. Als we 
naar de vrouwen kijken en naar hun psychologische reactie op verkrachting 
wijzen alle beschikbare gegevens in de richting dat een vrouw, net als in deze 
scène, sneller bevrucht wordt door verkrachting dan door routineseks met 
haar partner. Het verschil in het percentage bevruchtingen tussen 
verkrachting en routineseks het grootst tijdens de minst vruchtbare fases van 
de menstruatiecyclus en dus precies de periode waarin een vrouw het minst 
verwacht zwanger te raken. Daarom lijken we, ook al is dit met tegenzin, te 
moeten accepteren dat een vrouw meer kans loopt bevrucht te raken door 
verkrachting dan door routineseks. De meest plausibele verklaring is dat het 
trauma van verkrachting in feite de ovulatie stimuleert. Er is reeds ontdekt 
dat een vrij ruw seksspel bij nertsen de ovulatie op gang brengen. Er zijn ook 
andere, minder traumatische situaties 
waarin de kans op bevruchting net zo 
groot is. Eén daarvan is wanneer ze 
gemeenschap heeft met een partner die 
ze al lang niet meer heeft gezien en dan 
slechts kort zal zien, bijvoorbeeld 
wanneer een soldaat voor een kort verlof 
naar huis komt. Een ander voorbeeld zijn 
korte momenten van ontrouw. Wat deze 
twee gevallen gemeen hebben met 
verkrachting is de beperkte mogelijkheid 
om de genen van een bepaalde man te 
verzamelen. Maar waarom zou ze de 
eenmalige gelegenheid voor het 
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verzamelen van een verkrachter benutten? Mannen wier 
voortplantingssucces groter dan gemiddeld is zijn bijzonder aantrekkelijk 
voor het lichaam van een vrouw. Als ze zulke genen kan verzamelen, vergroot 
ze haar voortplantingssucces via mannelijke nakomelingen die hetzelfde 
potentieel voor succes zullen erven. Deze conclusie betekent niet dat een 
vrouw op verkrachting uit moet zijn. Wat het voortplantingssucces betreft is 
het juist belangrijk voor de vrouw dat haar lichaam de genen verzamelt van 
de succesvolste verkrachters. Als ze bevrucht wordt door een onbekwame 
verkrachter, die gedoemd is snel gepakt te worden en te maken krijgt met 
maatschappelijke represailles en gevangenneming, zullen haar mannelijke 
nakomelingen weinig succesvolle kenmerken erven. Een man moet een 
aantal tests afleggen voordat zijn genen acceptabel zijn voor een vrouw. De 
enige manier waarop het lichaam van een vrouw de meest succesvolle 
verkrachters kan selecteren, is door al het mogelijke te doen om verkrachting 
te voorkomen. Ze moet riskante situaties mijden en volledig gebruik maken 
van de bescherming die haar wordt geboden door haar partner, anderen en 
de samenleving. Of ze moet proberen zich fysiek tegen een verkrachter te 
verzetten, hangt af van haar beoordeling van het gevaar op lichamelijke 
verwonding. In plaats van mannen te onderwerpen aan tests zoals tijdens het 
ruwere seksspel is het misschien beter als ze het voorbeeld volgt van het 
meisje uit deze scène en dit niet doet. Een vrouw die deze strategie volgt 
loopt weinig kans het slachtoffer te worden van een verkrachter, behalve 
misschien van een sluwe, vastbesloten, bekwame verkrachter. Het gevolg is 
dat slechts een minderheid van de vrouwen verkracht zal worden, maar dat 
degenen wie het overkomt reageren met bevruchting. Maar waarom was de 
verkrachter de winnaar van de spermaoorlog? Ten eerste slaagde de vriend 
van het meisje in haar thuisland, doordat hij normaal een condoom 
gebruikte, er niet op tijd in een leger binnen te brengen. Ten tweede had 
haar vakantiepartner ook de hele week een condoom gebruikt, waardoor het 
meisje op de dag waarop de scène begon geen sperma in haar lichaam had. 
Op de avond van de verkrachting werd ze geïnsemineerd door haar minnaar. 
Dit maakte echter weinig verschil doordat zijn lichaam, dat niet in staat was 
rekening te houden met het eerder gebruikte condoom berekend zal hebben 
dat er maar weinig spermacellen nodig waren om haar bij te vullen. Ze 
hadden tenslotte ervoor nog gemeenschap gehad. Bovendien had hij vlak 
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daarvoor een andere vrouw geïnsemineerd en zal hij bij haar, omdat het hun 
eerste gemeenschap was, een groot ejaculaat hebben binnen gebracht. 
Hierdoor kreeg het slachtoffer slechts een klein ejaculaat van haar 
vakantievriend, een ejaculaat dat rijk was aan jonge vechters en eijagers, 
maar relatief weinig onmiddellijke blokker bevatte. Bovendien had ze de 
terugvloed van de gemeenschap al uitgestoten voor ze verkracht werd. Het 
gevolg hiervan was dat de zaadplas van de verkrachter haar vagina voor 
zichzelf had. Daarbij werd zijn sperma geconfronteerd met een minimaal 
werkend filter in de baarmoederhals en een klein leger van vechters. Hij zal 
een groot leger hebben ingebracht, vol vechters en ei-jagers. Natuurlijk had 
de vakantievriend een voorsprong van een uur, maar het zou nog twee dagen 
duren voor haar ovulatie kwam. De ei-jagers die in haar eileider en eicel 
kwamen, zijn waarschijnlijk allemaal van de verkrachter geweest. Op die 
manier is een reeks nieuwe verkrachtersgenen doorgegeven aan de volgende 
generatie. 

  

Uit het gelijknamige boek ‘De sperma oorlog’ van Robin Baker 1996  
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Playground 

 

 

 

 

 

 

 

Makkelijk:  
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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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Medium: 

 

 

 

 

 

Moeilijk: 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=CVS1UfCfxlU&feature=share 

http://www.youtube.com/watch?v=15S0g8pG6HU&feature=relmfu 

http://www.youtube.com/watch?v=EVcyNANK5cY  (related link) 

http://en.webfail.net/video/lie-detector-test-win-video.html 

http://www.youtube.com/watch?v=CVS1UfCfxlU&feature=share
http://www.youtube.com/watch?v=15S0g8pG6HU&feature=relmfu
http://www.youtube.com/watch?v=EVcyNANK5cY
http://en.webfail.net/video/lie-detector-test-win-video.html
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http://www.youtube.com/watch?v=s6mMvBeEPT4&feature=share 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=316AzLYfAzw&fb_

source=message 

 

http://www.youtube.com/watch?v=s6mMvBeEPT4&feature=share
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=316AzLYfAzw&fb_source=message
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=316AzLYfAzw&fb_source=message


 

    
43 

 

Good Luck… 
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Prof in de spotlights 

 

Het spreekwoord luidt: “Stille waters, diepe gronden.” Dan moeten die gronden 

van Mr. Van den Schoor wel héél diep zijn. Spijtig genoeg geeft hij dit jaar niet 

langer les aan De Nayer. Maar met zijn ultieme koelheid wist hij, tegenstrijdig als 

het klinkt, alle vrouwen op onze school te doen opwarmen. Waarschijnlijk vond hij 

zijn inspiratie bij de compressie koelmachine. Maar als hij dacht koude te brengen, 

overschatte hij duidelijk onze verdampingstemperatuur. Speciaal voor de X-

chromosomen op de Nayer: Mr. Van den Schoor: 

1) Als u iets anders had moeten kiezen dan ingenieur, welke richting zou 

het dan geweest zijn? Waarom? 

Als achttienjarige twijfelde ik tussen wiskunde en toegepaste 

wetenschappen. Nu zou ik echter meer neigen naar een taalkundige 

richting, omdat ik het zeer boeiend vind om te discussiëren over taal.  

 
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? 

Ik vond Psychologie verschrikkelijk. De docent slaagde er nooit in om 

tijdens een les alle stof van een hoofdstuk te behandelen, maar ging de 

volgende les wel doodleuk door met het volgende hoofdstuk. 

 

3) Wat is gedurende uw carrière als docent het meest memorabele excuus 

van een student geweest om uw examen niet te kunnen? 

Er was een keer een student die na anderhalf uur afgaf, maar wel 

doodleuk op het einde van het schriftelijk gedeelte had neergepend dat hij 

door tijdsgebrek niet verder was geraakt. 

 

4) Is er iets waarvan u nooit zou willen dat wij leerlingen het te weten 

zouden komen?  

Ja. 
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5) 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? 

Het is me nog nooit voorgekomen dat ik een student niet kan uitstaan, 

wel kan ik me soms ergeren aan studenten en ik vrees dat op die 

momenten mijn gezicht boekdelen spreekt. 

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

Misschien niet hoogstaand culinair, maar mosselen natuur met frieten 

zou ik wekelijks kunnen eten. 

 

7) Wat lust u helemaal niet? 

Ik lust helemaal geen vis, die er te veel als vis uitziet. Dus een vis met kop 

en staart zal je me niet zien eten. Een zalmfilet daarentegen werk ik met 

smaak naar binnen. 

 

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

Multitasken. 

 

9) Wat doet u om volledig te ontspannen? 

Studio Brussel zachtjes opzetten, thee zetten en me neerzetten met een 

boek. 
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10) Wat is uw lievelingsfilm? 

Star Wars V The Empire Strikes Back 

 

11) Indien u een (machtige) persoon in de geschiedenis zou kunnen zijn, wie 

zou u dan kiezen? Waarom? 

Leif Eriksson om 500 jaar voor Columbus Amerika te ontdekken en ervoor 

te zorgen dat dat ook correct in de geschiedenisboeken zou worden 

weergeven.  

 
12) Wat zou u doen indien u de lotto zou winnen? 

Me afvragen hoe dat mogelijk is, aangezien ik nooit meespeel. 

 

13) Wat vindt u een irritante eigenschap aan uzelf? 

dat ik op sommige vlakken te perfectionistisch ben 

 

14) Welke eigenschap vindt u dan weer best ok? 

dat ik met quasi iedereen goed kan opschieten 

 

15) Wat vindt u een irritante eigenschap aan andere personen? 

dat ze uit de hoogte doen bv. omwille van hun diploma of job 

 
16) Indien een jongedame voor uw ogen uitglijdt en op de grond valt doet u 

het volgende: 

a) U snelt naar haar toe, helpt haar recht en ondersteunt haar richting 

de ziekenboeg 

b) U kijkt of ze hulp krijgt van andere mensen en indien dit niet zo is 

gaat u naar haar toe en vraagt of alles in orde is. 

c) U kijkt even achterom en loopt vervolgens verder zonder ook maar 

iets te doen. 

 

Als mijn geheugen mij niet in de steek laat, is de jongedame in kwestie 

zelf opgestaan en weliswaar lichtjes blozend de aula in gelopen. Ik ben 

dan ook niet ter hulp gesneld. 
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 Winnaars Schijt-Je-Rijk 
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