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Als we de confessions van 

de afgelopen examen-

periode mogen geloven is 

geen soort zo bronsg als 

de student. Ook wij 

scriptoren mochten dit 

aan der lijven onder-

vinden in het Gentse 

walhalla der testosteron 

en oestero-geen waar 

onze funce wel eens 

misverstaan wordt als 

strippers der VPPK. 

 

Altuïssch als we zijn 

bundelden we onze 

kennis, ervaringen en 

levenswijsheden der 

liefde en seksualiteit in 

deze schaamrode edie 

van ‘t Paperke. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Bent u klaar om zich als 

lezer in te laten met de 

meest ludieke, som 

schrijnende maar tevens 

hartverwarmende 

gedachtenspinsels der 

Gentse psycholoog en 

pedagoog in spe? 

 

Waag u dan aan de 

rollercoaster van emoes 

doorheen wijze 

getuigenissen, uiteen-

lopende voorkeuren en 

stromen van liefde omvat 

in dit Paperke. 
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DUNANTIA 

Queen with a;tude 

Het is weer van dat. Je laat uw scriptoren 

een thema kiezen en het gaat hier weer 

over seks. We zijn nog maar kort geleden 

geconfronteerd geweest met Valenjn en 

Fi[y Shades of Grey. And here we go 

again... 

 

Waar vroeger seksuele voorkeuren en 

interesses niet verder kwamen dan de 

slaapkamer, worden vandaag de dag de 

deuren opengegooid. Het hele taboe rond 

seks wordt vaak in vraag gesteld. Veel 

mensen lopen er tegenwoordig eerder 

mee te koop dan het te verbergen.  

 

Ben jij echter bereid om je seksuele zelf te 

delen met de openbare maatschappij?  Of 

blijkt het taboe enigszins nog te bestaan 

en is de hele vrije visie over seks niet zo 

maximaal als we denken? 

 

 

Doorloop samen met ons dit Paperke 

waarin enkele sensueel gente zaken aan 

belicht zullen worden, mogelijks met rode 

oortjes of rode wangetjes tot gevolg.  - JDC 
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DUNANTIA 

Jij + ik = PPSR? 

Waarschijnlijk heb je ons al wel eens op 

een poster zien verschijnen, herinner je je 

ons als ‘die in de resto met hun heerlijke 

chocoladeac�e’ of ken je ons volledig niet. 

 

Bij deze lichten wij onszelf even toe: 

 

WIE ZIJN WE 

Gewoon studenten zoals iedereen, maar 

enkel en alleen hebben we de funce 

gekregen die ons in staat stelt om samen 

iets beter van deze faculteit te maken. 

 

WAT DOEN WE 

Wij representeren als het ware het woord 

van de student en staan in rechtstreeks 

contact  met het ‘orgaanstelsel’ van onze 

faculteit. Zo hebben we aandeel in het 

reilen en zeilen van onze faculteit. 

 

Er is echter nog slechts een ding dat 

ontbreekt, jullie stem! 

Met jullie stem kunnen WIJ onszelf laten 

gelden als student! Zonder student is een 

faculteit, en zijn ook wij echter niets en 

daarom zijn jullie van groot belang! Al je 

ideeën, opmerkingen, grote plannen,… 

omtrent de faculteit zijn meer dan 

welkom.  

 

Contacteer ons via ppsr@student.ugent.be 

of houd onze facebookpagina in de gaten 

voor meer nieuws (facebook.com/

UGentPPSR). 

 

 

Veel succes in jullie tweede semester! 



 6  

 ‘T PAPERKE VPPK FEB. ‘15 — SCHAAMRODE EDITIE DUNANTIA 

DOOR HET OOG VAN DE LENS 
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VAKKUNDIG 

Ak-toe-wa?! 

The duty of journalists is to tell the truth. Journalism means you go back to the actual 

facts, look at the documents, you discover what the record is and you report it that 

way. – Noami CHOMSKY. 
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VAKKUNDIG 

Experimenten der liefde 

Liefde als pijns#ller 

 

Terugblikken naar een prille verliefdheid 

zorgt er al voor dat je een beetje begint te 

zweven. Er verschijnt spontaan een 

glimlach op je gezicht en de komende 5 

minuten kan niemand je uit je posieve 

sfeer halen. Neuroimaging gaat nog een 

stapje verder en toont aan dat de liefde je 

niet alleen goed kan laten voelen, maar 

ook je pijn reduceert. Wanneer iemand 

immers naar zijn/haar partner kijkt, 

worden de beloningsgebieden van het 

menselijke brein geacveerd en 

vermindert je pijn. 

 

Vij[ien individuele proefpersonen, elk in 

de eerste n egen maanden van een 

liefdevolle relae, werden jdens dit 

onderzoek in een fmri-scanner gelegd. Aan 

hun linkerhand bevesgde men een 

elektrode die constant van temperatuur 

veranderde: van aangenaam warm tot 

pijnlijk heet. Ondertussen moesten ze drie 

taken verrichten: foto’s van hun partner 

bekijken, foto’s van kennissen bekijken die 

even aantrekkelijk en vertrouwd zijn als 

hun partner en woordassociaes maken of 

bepaalde aangeboden woorden met 

elkaar verbinden. 

 

Zowel de partner taak en de woordassociaes 

taak verminderden de gerapporteerde pijn. 

Alleen de partner taak acveerde echter 

beloningsgebieden in de hersenen, de 

woordassociaes taak verminderde de pijn 

doordat het de proefpersonen afleidde.  

 

 

Dit resultaat suggereert dat de acvae van de 

neurale beloningssystemen via non-

pharmaceusche middelen de ervaring van pijn 

kan verminderen, en dat een verliefdheid 

hiervoor kan zorgen.Hou dus maar voor de 

zekerheid een foto van je geliefde dicht bij je, 

je weet maar nooit! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Symmetrie zit opgeslagen in de lichaamsgeur  

 

Het is algemeen al bewezen en geweten 

dat niets zo aantrekkelijk is als symmetrie. 

Mensen die een symmetrisch gezicht 

hebben, worden aantrekkelijker 

gevonden. Aangezien symmetrie moeilijk 

waar te nemen is met het blote oog, 

onderzocht een Amerikaanse antropoloog 

hoe men symmetrie dan wel kan 

opsporen. Er werd ondervonden dat 

informae over de symmetrie van 

iemands gezicht opgeslagen zit in de 

lichaamsgeur.  
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Een aantal vrouwen werden gevraagd om 

aan bezwete t-shirts van verschillende 

mannen te ruiken en te oordelen bij welk t

-shirt de knapste man hoorde. Vruchtbare 

vrouwen vonden de t-shirts van mannen 

met veel symmetrie in het gezicht het 

meest preMg en sexy ruiken. Niet-

ovulerende vrouwen konden minder goed 

een onderscheid maken, voor hen waren 

de preMg geurende t-shirts niet gelinkt 

aan symmetrie. 

 

 

 

 

Spannende situa#es leiden tot 

‘verliefdheid’ 

 

Nood aan inspirae voor dat eerste 

afspraakje? Leef je uit met een gezamelijke 

parachutesprong of ga lekker 

bungeejumpen!  Het is bewezen dat 

samen op avontuur gaan, één van de 

manieren is om opgewonden te raken. Het 

gevoel van verliefdheid ontstaat immers 

voornamelijk jdens ‘spannende’ situaes. 

Dat blijkt uit een onderzoek waarin een 

vrouw op pad wordt gestuurd naar een 

naonaal park in Canada. Haar doel: 

mannen werven voor het onderzoek. Na 

het aanspreken van de mannen gaf zij hen 

haar telefoonnummer. Dit ‘werven’ deed 

zij op twee verschillende plekken in het 

park: op een stabiele, brede brug die drie 

meter boven een rivier hing of op een brug 

die zich 150 meter boven diezelfde rivier 

begaf met een lage reling. Deze laatste 

brug zwiepte ook nog eens over en weer 

door de aanwezige wind. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uit de resultaten bleek dat de mannen op 

de ‘gevaarlijke’ brg heel anders reageerden 

op de vrouw dan de mannen op de 

stabiele brug. Zij verzonnen namelijk 

verhalen met een sterke seksuele lading en 

toonden veel interesse in haar. Ook belden 

negen van de achMen deelnemende 

mannen haar op in tegenstelling tot twee 

van de zesen mannen op de andere brug. 

Verklaring voor deze resultaten wordt 

gevonden in het feit dat de mannen op de 

spannende brug hun nervositeit 

toeschreven aan de vrouw, en niet aan de 

wankele brug. De mannen denken dan 

verliefd te zijn, maar eigenlijk zijn zij 

gewoon nerveus. - LDP 
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VAKKUNDIG 

Eenzaamheid in #jden van liefde 

Nu Valen�jn reeds enkele weken geleden 

zijn entree maakte in de straten van Gent, 

de winkelstraten een roze revolu�e 

prediken en de naderende première van 

‘Fi7y Shades of Grey’ de hormonenspiegel 

bij de Vlaamse vrouwen gevoelig doet 

s�jgen, hervat onze Alma Mater zijn 

ac�viteiten. Het is in het kader van deze 

omstandigheden dat onze geliefde 

studentenvereniging de Henri Dunantlaan 

voorziet van een nieuwe edi�e van het 

Paperke.  

 

In al deze Valenjnsgekte is het geen 

slecht idee voor eens sl te staan bij de 

keerzijde van de roze medaille. De 

studentenjd wordt door velen 

verkondigd als een periode van 

ongebreideld plezier, vrije liefde en de 

meest onwaarschijnlijke verhalen. Het 

leven op kot wordt gepropageerd als het 

nec plus ultra van amusement: 

liefde ligt om de hoek, met vrienden 

pintelieren lijkt de essene van de dag en 

naar de les gaan is pure bijzaak.  

 

Anno 2015 zit ongeveer de hel[ van alle 

studenten in de Arteveldestad op kot. Hoe 

ervaren zij hun passage aan hogeschool of 

universiteit? Uitgebreide onderzoeken 

naar het algemene welzijn van studenten 

neigen echter niet in de richng van wat 

algemeen aangenomen wordt. Vele 

studenten kampen jdens hun studies met 

eenzaamheid en zelfs één op drie 

studenten zal jdens zijn studies 

verwikkeld geraken in een depressie. Dit 

vaak onderbelichte aspect van het 

studenkoze leven wordt vaak 

weggelachen: “Eenzame studenten 

meneer? Zo ben ik er nog geen 

tegengekomen.”  
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Wanneer je weggeplukt wordt als 

eerstejaars student uit jouw vertrouwde 

ouderlijke omgeving en gedropt wordt in 

de jungle van de grootstad kan dit voor 

nogal wat stress zorgen. Of je uiteindelijk 

ook zal aarden in jouw nieuwe omgeving 

zal gaan agangen van jouw integrae in 

nieuwe vriendengroepen of verenigingen.  

 

Daarnaast moet je als student kunnen 

omgaan met de druk die je (intern als 

extern) opgelegd wordt. Wanneer je een 

slechte examenperiode doormaakte, zal je 

je moeten herpakken voor een volgend 

semester. Ook de veranderingen in jouw 

leven kunnen voor wel wat stress gaan 

zorgen. Jouw leven als schoolgaande 

knaap evolueert naar een meer 

onagankelijk bestaan. Iedereen is een 

makkelijk prooi voor valkuilen. Een 

verkeerde beslissing kan jouw leven 

drassch beïnvloeden. Wanneer je je 

slecht in jouw vel voelt, is er al veel nodig 

om de vicieuze cirkel te doorbreken.  

 

Wat kan je doen aan deze uitzichtloze 

situae? Probeer er in eerste instane 

over te praten met jouw ouders, 

vrienden of een vertrouwenspersoon. 

Vaak hebben zij als outsiders een meer 

verfrissende kijk op de zaak. Verergeren 

de problemen en belemmert jouw 

mentale toestand je om jouw plichten als 

student na te komen? Aarzel dan zeker 

niet om meer professionele hulp. 

Daarvoor kun je steeds terecht bij jouw 

huisdokter of een therapeut.  

Voor vele mensen is naar de therapeut  

gaan een te grote stap om te overbruggen. 

Ze zijn bang dat ze een psycholoog niet 

kunnen betalen, dat andere mensen hen 

zullen uitlachen of weigeren te erkennen 

dat hun probleem zwaar genoeg is om een 

dergelijke drassche stap te zehen. Als 

student kun je trouwens aan een speciaal 

tarief op bezoek gaan bij de psycholoog. 

 

In deze barre winterjden kan het licht 

aan het einde van de tunnel soms veraf 

lijken. Het komt erop neer niet te geloven 

in de hopeloosheid van de situae. Om het 

met een boutade te zeggen: wanneer de 

nood het hoogst is, is de redding nabij.  

 

YES YOU CAN! - NZ 
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VAKKUNDIG 

Man, I feel like a woman 

GenderdysfowaGe? 

 

Genderdysforie is het gevoel dat mensen 

ervaren wanneer hun genderidenteit niet 

overeenstemt met hun biologisch geslacht. 

De oorsprong van deze beleving wordt 

momenteel nog druk onderzocht, doch 

staat het buiten kijf dat het gaat om een 

samenspel tussen nature en nurture. 

 

Er zijn verschillende gradaes van 

genderdysforie. Een eerste is 

traves��sme. Dit is een episodische vorm 

waarbij de genderdysforie optreedt op het 

moment dat de traveset zich 

manifesteert in kledij van het andere 

geslacht.  

 

Een tweede gradae is transgenderisme. 

Hierbij wil de persoon zoals personen van 

het andere geslacht leven maar zonder 

een volledige geslachtsaanpassing te 

ondergaan. De genderdysfore gevoelens 

zijn in dit geval vaak gedeeltelijk aanwezig 

en van voorbijgaande aard.  

 

Tenslohe zijn er de genderiden�teits-

stoornissen, beter gekend als 

transseksualiteit. Dit is de meest extreme 

vorm waarbij er een sterke en 

aanhoudende idenficae met het andere 

geslacht is.  

 

 

 

 

 

Hoera het is een mensje!  

 

Wanneer ouders gevraagd wordt hoe ze 

zouden reageren wanneer hun kind hen 

zou vertellen dat ze niet het geslacht 

hebben dat ze willen, volgt vaak een 

relaef negaeve reace. Enkele daarvan 

zijn: ‘dat zou ik nooit kunnen aanvaarden’, 

‘ik snap dat mijn kind anders geaard kan 

zijn maar niet dat het een ander geslacht 

zou kunnen willen’ en ‘ik zou hopen dat 

het enkel een fase is’. Toch zien we dat 

ouders soms ook vrede kunnen nemen 

met de gevoelens van hun kind. Denk 

hierbij maar aan Shiloh, dochter van Brad 

Pih en Angelina Jolie die nu John wil 

heten. Beiden steunen hun dochter in haar 

keuze. Deze reace van ouders is echter 

zeldzaam. Vaak worstelen ouders heel 

vaak met negaeve gevoelens wanneer 

hun kind een “genderkind” blijkt te zijn.  

 

 

Is het nu hij of zij?! 

 

Vaak twijfelen mensen hoe ze 

“genderpersonen” moeten aanspreken. 

Het moet ook toegegeven worden dat 

rechtuit vragen aan de persoon in kwese 

hoe deze wenst aangesproken te worden 

niet voordehand liggend is. Niet enkel de 

ongebruikelijkheid van zulke vragen schrikt 

af, het is voornamelijk de idee de persoon 

te kwetsen dat angst inboezemt. Hoe 

vervelend ook: al je moed bij elkaar rapen 

en het toch gewoon even langs de neus 

weg vragen, loont. 
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Hoe beslissen of iemand al dan niet aan 

genderdysforie lijdt. 

 

Voor artsen is dit vaak een heel moeilijke 

opgave! Er gaan maanden van 

psychologisch onderzoek aan vooraf en 

eens de beslissing dan genomen is of 

iemand aan genderdysforie leidt kan de 

‘behandeling’ verschillen. Dit kan gaan van 

psychologische begeleiding tot een 

volledige aanpassing door middel van 

hormonen, stemtrainingen en chirurgie.  

 

Soms kan zo een grote verandering leiden 

tot een depressie. Mensen krijgen soms 

spijt van hun beslissing of er gaat iets mis 

bij de operae.  

 

 

Juridisch 

 

Mensen die een geslachtsaanpassing 

ondergaan moeten ook juridisch veel 

aanpassen. Denk hierbij maar aan de 

naam, het geslacht op de identeitskaart 

maar ook de  moeilijkheden die hiermee 

gepaard gaan. Om maar een voorbeeld te 

geven: In welke kamer deel je een 

transseksuele paënt in? Een mannen- of 

vrouwenkamer? Of welk toilet horen ze te 

gebruiken in openbare gebouwen? Dat 

voor mannen of voor vrouwen?  

Kortom, Genderdysforie is een onderwerp 

dat nog voor veel discussie openstaat. 
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VAKKUNDIG 

Seks voor iedereen 

“Ik wil poepen!”, een citaat uit de 

meermaals bekroonde film Hasta La Vista 

van Geoffrey  Enthoven, dat weinig aan de 

verbeelding overlaat. In deze kaskraker 

van eigen bodem trekken drie mannen met 

een beperking er op uit, op zoek naar hun 

eerste seksuele ervaring.  Zo werd in 2011 

het s�lgezwegen taboe ingeruild voor een 

spraakmakend maatschappelijk debat dat 

nog steeds woedt tot  op de dag van 

vandaag. 

 

De begeleiding van personen met een 

beperking omvat vele verschillende 

aspecten zoals logopedie, ergotherapie, 

kinesitherapie... maar al te vaak wordt de 

seksuele beleving onder de mat geveegd. 

De vzw Adi wil hier verandering in 

brengen en specialiseert zich in seksuele 

zorg op maat. De organisae richt zich op 

het tegemoet komen aan seksuele noden 

van gehandicapten en personen op 

lee[ijd. 

 

Adi vzw is een groep van professionele  

hulpverleners en mensen mensen met een 

handicap die werken op vrijwillige basis 

door het gebrek aan overheidssteun. Als 

organisae trachten ze zoveel mogelijk in 

te spelen op de vragen die hen tegemoet 

komen. Deze vragen zijn heel 

uiteenlopend: van  seksuele vorming voor 

begeleiders,  individuele hulpverlening 

voor ouders van kinderen en jongeren met 

een beperking, tot workshops met de 

‘pretkoffer’ en seksuele dienstverlening 

voor de mindervaliden en ouderen zelf.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er wordt geluisterd naar elke vraag en er 

wordt samen op zoek gegaan naar 

mogelijke oplossingen. Het iniële doel 

van Adi vzw is tot op heden nog steeds 

een laagdrempelige iniaef te zijn waar 

alle vragen betreffende seksualiteit 

kunnen gesteld worden. 

 

Voor sommige personen met een 

beperking zijn hulpmiddeltjes lang niet 

voldoende en verlangen zij evenzeer net 

zoals elke andere persoon naar een 

gezond seksleven.  Toch lijkt de stap naar 

een escorte immens en stoten ze maar al 

te vaak op gesloten deuren. 

 

Seksuele dienstverlening  of prostue, 

voor de wetgever gaat het om hetzelfde: 

de cliënt betaalt voor seks en de 

dienstverlener ontvangt geld voor het 

leveren van seksuele handelingen.  Adi 

vzw stree[ er naar om een 

maatschappelijk draagvlak te creëren voor  

het verlenen van seksuele dienstverlening 

aan personen met een handicap. 
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Adi stree[ er naar het verschil tussen 

prostue en seksuele dienstverlening te 

onderstrepen onder meer door het 

aanbieden van professionele trainingen en 

opleidingen voor seksuele dienstverleners, 

zowel wat betre[ kennis over 

verscheidene beperkingen als over 

seksualiteit. 

 

Naast de wehelijke lacune schiet onze 

Belgische overheid eveneens te kort 

binnen de sociale zekerheid.  Een bezoek 

van een uurtje door een seksuele 

dienstverlener kost ongeveer 100 euro. In 

Nederland worden zulke bezoeken 

terugbetaald, maar in België is dit niet het 

geval. Hoewel het recht op seksualiteit een 

universeel mensenrecht is, dienen 

mindervaliden vaak te sparen om hun 

behoe[es te kunnen bevredigen en zullen 

zij slechts in zeer beperkte maten beroep 

kunnen doen op seksuele dienstverlening . 

 

Seksuele dienstverlening verwer[ 

gaandeweg een zekere mate van 

maatschappelijk begrip. Hoe dan ook 

blijven inclusie en gelijkwaardigheid bijster 

idealissche begrippen. - JK 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bronnen 

 

Seksualiteit en in�miteitszorg op maat. 

Adi�vzw.be, 2014, (www.adi�vzw.be). 

 

Seksuele dienstverlening voor gehandicapten. 

Video. Koppen, Deredac�e.be, 15-09-2011, 

(www.deredac�e.be/cm/vrtnieuws/videozone/

archief/programmas/koppen/ 

2.17507/2.17508/1.1111070). 
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VAKKUNDIG 

Uitzonderlijke fe#sjisme top 10 
Nu meer dan ooit, met de naderende release van ‘Fi7y shades of grey’, is het duidelijk 

dat het hebben van een fe�sj niet meer zo ongebruikelijk is. Vroeger werd de nadruk 

gelegd op ‘een seksuele fantasie die verder gaat dan het gangbare’,  maar nu begint 

de defini�e te keren naar ‘seksueel genot aan bepaalde voorwerpen of rituelen’. Toch 

blijven bepaalde fe�sjen meer gekend en gedeeld te zijn dan anderen. Om jullie 

doodgeblokte hersencelletjes wat op te frissen met nieuwe kennis, zie hier mijn 

uitzonderlijke fe�sjisme top 10! 

Human furniture 

Een vorm van bondage waarbij een mens gebruikt wordt als 

een meubel of op zijn minst toch de vorm van een meubel 

aanneemt. Hopelijk blij[ deze fesj niet zo gebruikelijk, 

anders zal Ikea met zijn zweudse chocoladetaart en 

heerlijke paardenvleesballetjes al snel vergaan.  

Emetophilia 

Het meer dan sexy vinden wanneer je zelf of anderen 

moeten overgeven. Weetje: het effecef overgeven op 

iemand jdens seks noemt men een ‘Roman shower’. 

Romeinen hadden de gewoonte op eelesjnen om zichzelf 

te laten overgeven zodat ze opnieuw plaats in de maag 

hadden voor nog meer heerlijkheden.  

Crush fetish 

Velen voelen een kleine opgewondenheid wanneer ze ein-

de-lijk die laatste mug kunnen plehen en slapengaan, zelfs 

een iets grotere wanneer je partner dit voor je wilt 

verwezenlijken. Mensen met een crush fesj zouden er nog 

eens seksueel opgewonden van worden ook, aangezien ze 

erosch genieten bij zien geplet worden van een klein 

diertje, voedsel of bepaalde voorwerpen.  

Trampling 
Betekent leherlijk vertrapt worden door een andere 

persoon die herhaaldelijk over je lichaam loopt. Zo ontstaat 

er enige druk, vaak gepaard met enige pijn waardoor het 

door sommige gelinkt wordt aan SM. 
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Ederacinisme 

Seksueel geprikkeld worden door (de gedachte aan) het 

zelf uitscheuren van je seksueel orgaan. Hier heb ik gewoon 

geen woorden voor. 

Symorophilia 

Geil worden door te kijken naar een auto-ongeluk. 

Misschien spelen we daardoor wel eens graag ramptoerist? 

Worming 

Op enjarige lee[ijd stopte ik eens een knikker in m’n 

mond. Afgeleid door een enorme nieuwsgierigheid naar 

het gevoel ervan op mijn tong, vergat ik om hem niet in te 

slikken. Het verschil met worming is, buiten de nadruk op 

het seksuele, het likken aan een oogbal i.p.v. een knikker. 

En misschien ook dat een oog in je mond stoppen of 

inslikken niet even gemakkelijk kan gebeuren. 

Mechanophilia 

Mannen zijn vaak onafscheidelijk van hun auto. Mannen 

met mechanophilia voelen zich er ook nog eens seksueel 

toe aangetrokken. 

Cake farts 

Een meisje gaat op een cake zihen en laat een scheet erop. 

Poepsimpel. De minder simpele benaming voor alle 

seksuele geprikkeldheid rond alle scènes waarin iemand 

een scheet laat is eproctophilia. 

Dacryphilia 

Opgewonden worden door gehuil of  tranen. 

Wetenschappelijk gezien hebben tranen echter een 

dempend effect op het libido van de man. Dus owel is dit 

enkel van toepassing bij vrouwen  of wel is deze fesj voor 

echte uitzonderingen der uitzonderingen. Wees maar 

uniek, zoals de rest van de wereld. 
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 Zij      &      Hij

1. Wat geef je het beste voor Valen#jn, om het mannelijke geslacht te behagen? En wat 

wordt er beter net niet aan een vrouw gegeven, wat je jammer genoeg ondervonden hebt?  

 

Voor hem: een massage! Romansch met kaarslicht leuk muziekje enz. Vooral niet iets wat hij 

graag al wilde zoals bijvoorbeeld een concert van een band waar hij fan van is, maar jij 

absoluut niet. 

 

2. Als het cadeau dan toch slecht bevallen is, een #p voor een ongewoon seksstandje?  

 

De appel van Newton (nvdr. zij zit op een meubelstuk, wikkelt haar benen om het middel van 

haar partner die recht voor haar staat en ondersteunt zichzelf met haar armen). Fantassch 

op een vensterbank! 

 

3. Bij velen volstaat echter een lief smsje al... Wat is het meest liefdevolle smsje dat je van 

hem al ontvangen hebt?  

 

Ik smelt helemaal als hij gewoon uit het niets “ik hou van jou” of “ik ebn verliefd op jou” 

stuurt. Zaaaaaaaaaalig! Meteen weer een hele blindering :). 

 

4. Ik zou het meest opgewonden geraken van de volgende fe#sj uit de uitzonderlijke 

fetsisjisme top 10...  

 

Mechanophilia! Ook als meisje kan je een echte autofreak zijn. Fantassche gedachte om dan 

nog eens seks te hebben in fantassche auto’s. 

 

5. Wat vind je het meest aantrekkelijke aan hem? 

 

Innerlijk: zijn fantassche verwondering over de kleinste dingen. Soms echt een kindje dat 

een snoepje krijgt. 

Uiterlijk: zijn fonkelende ogen als hij verliefd kijkt of geniet van iets. 

Beide personen nemen geen blad voor de mond. Onlangs kreeg dit koppel de queeste om s l te staan bij hun rela e en een spec
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1. Wat geef je het beste voor Valen#jn, om het vrouwelijke geslacht te behagen? En wat 

wordt er beter net niet aan een man gegeven, wat je jammer genoeg ondervonden hebt?  

 

Jammer maar helaas, wij doen niet mee aan Valenjn wegens te commercieel en te weinig 

spontaan. Eerder doorheen het hele jaar, op de meest onverwachte momenten, leuke 

verrassingen voor elkaar voorzien. Mannen, dit geef je niet aan een vrouw: een beha die je 

zelf mooi vindt. Het is niet gezegd dat die ook goed zit voor haar en jij kan hem niet passen... 

Vrouwen, dit geef je niet aan een man: een bos bloemen. Moet de man nog een vaas zoeken 

die hij niet eens hee[. 

 

2. Als het cadeau dan toch slecht bevallen is, een #p voor een ongewoon seksstandje?  

 

Iets ongewoons dat ook nog sensueel is: de lotushouding! Heel innig, maar misschien toch 

niet zo alledaags ;). 

 

3. Bij velen volstaat echter een lief smsje al... Wat is het meest liefdevolle smsje dat je van 

haar al ontvangen hebt?  

 

Ik heb de sleutel van de deur van men hartje weggegooid want jij zit erin opgesloten en wil 

niet dat je daar ooit uit vrijkomt… <3 

 

4. Ik zou het meest opgewonden geraken van de volgende fe#sj uit de uitzonderlijke 

fetsisjisme top 10...  

 

Zonder ook maar de minste twijfel: de CRUSH FETISJ! Als ik in mijn bed lig en ik hoor zo’n klein 

mormel zoemen, dan MOET en ZAL ik die mug vinden en doodmeppen. Ik ga niet slapen voor 

ik het gevonden heb en het vermorzeld in de vuilbak ligt J 

 

5. Wat vind je het meest aantrekkelijke aan haar?  

 

Innerlijk: haar spontaniteit en speelsheid 

Uiterlijk: haar geweldige glimlach tot over haar oren en in sexy lingerie wordt die alleen maar 

aantrekkelijker. 

Zij      &      Hij 
Beide personen nemen geen blad voor de mond. Onlangs kreeg dit koppel de queeste om s l te staan bij hun rela e en een specifiek thema ... 



 24  

 ‘T PAPERKE VPPK FEB. ‘15 — SCHAAMRODE EDITIE BLIKPUNT 

BLIKPUNT 

Walk of shame 

Opgepast de komende tekst is zeer 

expliciet seksueel ge�nt. Voor de mensen 

die hier niet op voorbereid zijn, stel ik voor 

om deze pagina’s over te slaan. 

 

Het ging een heel gewone avond worden, 

samen met de groep homo’s gingen we 

nog eens uitgaan in de Overpoort. Er bleek 

een goed feestje door te gaan in de 

Twitch. We spraken dan ook -zoals 

gewoonlijk- op voorhand af op mijn kot 

om samen alle roddels nog eens te 

overlopen en onze geest te verlichten met 

de nodige alcohol. De sfeer zat er al goed 

in toen we in de Twitch aankwamen. Dat 

in combinae met de goede feestmuziek 

zorgde voor een onvergetelijke nacht (en 

ochtend).  

 

Het was half 4 alvorens ik doorhad dat ik 

regelmag bekeken werd door een kerel 

aan de overkant van de ruimte. Het viel 

mij ook pas na enkele minuten op dat hij 

net iets te vaak rond mij was komen 

draaien, echter zonder iets tegen mij te 

zeggen. Mijn hele vriendengroep keek me 

met een enorme grijns aan en hun blikken 

vertelden mij genoeg. Of het nu het 

percentage alcohol was of de goesng in 

de broek; ervoor gaan was de enige ope.  

Hoe ik op die kerel zijn kot ben geraakt is 

mij tot op de dag van vandaag een raadsel. 

Wat er zich tussen de lakens hee[ 

afgespeeld daarentegen zal mij aljd bij 

blijven. 

 

 

Wat allemaal heel rusg begon (wat 

aangenaam was tegen het contrast van de 

draaiende kamer door de intoxicae van 

alcohol) werd gevolgd door een  

passionele tongzoen die je sjf deed staan 

tot achter je oren. We waren precies twee 

synchroon duikers die zodanig op elkaar 

waren ingespeeld, dat elk lichaamsdeel 

perfect paste in het andere. Echter werd 

mij de realiteit snel duidelijk als ik met 

mijn handen in zijn broek dook... Hoewel 

ik weet dat de gemiddelde penislengte in 

Vlaanderen 14 cm is, zorgde de minieme 

geschapenheid voor een zekere 

teleurstelling. Hoe oppervlakkig het ook 

mag klinken: wat ik hiermee moest 

aanvangen was mij echt niet duidelijk. De 

andere parj was klaarblijkelijk “in to the 

mood”, echter was mijn mast niet meer zo 

hoog gehesen als voorheen. 

 

Weglopen had natuurlijk geen zin, want hij 

was goed opgewonden geraakt. Om niet 

afgeschilderd te worden als een starfish 

zijn we er echter volledig voor gegaan. Er 

gaat een vreemd gevoel door je heen als je 

gespoond wordt en een mini tampon voelt 

tussen je billen. Na het hele gedoe val ik 

dan ook zonder maximale voldoening als 

een blok in slaap...  Als mijn vrienden nog 

eens goed met mij willen lachen, refereren 

ze sinds die avond onomwonden naar het 

“mini-loepia”-verhaal. 
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De morning a[er was heel simpel. Na 

jarenlang drinken was mijn kater miniem 

gebleven. Ik stapte voorzichg uit het bed 

en raapte al mijn kleren van de grond. Tijd 

om mij te verfrissen had ik niet, want 5 

gemiste oproepen herinnerden me eraan 

dat mijn ouders en grootouders op mij 

zaten te wachten. Zo sl mogelijk sloop ik 

de trap af en deed ik de deur open. Daar 

stond ik dan met een halve kater, 

bloeddoorlopende ogen en een snkende 

mond buiten in de ochtendkoude.  

 

Gelukkig ben ik zelf van Gent en wist ik 

direct waar ik was. Echter ben ik tot op 

heden verwonderd over hoe wij in onze 

toestand de afstand van de Overpoort 

naar de Sterre hebben kunnen afleggen. 

Met veel moed schraapte ik mijn keel en 

belde ik naar mijn moeder om uit te 

leggen dat het net pauze was in mijn 

praccum en dat ik pas later op kot zou 

toekomen. 

 

Echter kon ik het niet laten en belde ook 

direct naar mijn beste vriend die 

waarschijnlijk zat te popelen om 

gedatailleerd te horen hoe mijn nacht was 

geweest. Hij nam op en ik voelde zijn grijns 

als het ware door de telefoon. Na 2 

minuten ontaarde het gesprek in een 

bulder lach. “Toelachen” noemde ze het. 

Toffe vrienden heb ik. 

 

Ik wandelde de hele weg terug naar mijn 

kot en bleef mij verbazen over het kleine 

geweertje waarmee ik vannacht werd 

geconfronteerd. Ik zag in de verte al de 

auto’s van mijn familie staan, dus 

probeerde ik mij, in de mate van het 

mogelijke, nog wat te fatsoeneren.  

 

Enkele dagen later hee[ dit alles nog een 

staartje gekregen. Per toeval stoohe ik op 

het facebookprofiel van onze kleine man 

en dacht ik terug aan de an-passionele 

nacht. Tot mijn oog viel op zijn jubileum 

met zijn vriend. Vandaag waren zij maar 

liefst zeven jaar samen! Het gevoel dat dan 

door mij ging was heel verwarrend. Ik 

voelde mij duidelijk ‘the other woman’ die 

de relae zou verpesten, maar 

tegelijkerjd zat ik ook zeer hard in met 

zijn vriend die het moest stellen met een 

mini-loempia. 

 

Ik ben die jongen nooit meer 

tegengekomen en ik veronderstel dat dat 

maar goed is ook. Voor zover ik weet zijn 

ze ook nog aljd gelukkig samen, wat mij 

een schuldgevoel armer maakt. Er is maar 

een nadeel aan deze ervaring: elke keer ik 

en mijn vrienden mini-loempia’s zie, 

schieten we massaal in de slappe lach. 

Neem het van mij aan, de kans dat je dit 

overneemt, is redelijk groot. Ik zeg dan 

ook een deel sorry maar ook graag 

gedaan, #sorrynotsorry. Lach maar mooi 

met mijn ‘Walk of Shame’. 

 

Dit verhaal is gebaseerd op waargebeurde 

feiten. Echter zijn de verschillende feiten 

met elkaar gecombineerd geraakt. Mensen 

die gelijkaardige situa�es hebben 

meegemaakt, is louter toeval.—JDC 
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BLIKPUNT 

The sex talk 

Bij het denken aan seks en pedagogiek, 

dwaalden mijn gedachten af naar -zoals in 

het Nederlands gezegd wordt- het praatje 

over de ‘bloemetjes en de bijtjes’, in het 

Engels ook weleens vaag omschreven als 

‘the (sex) talk’. Vaak gehouden met de 

aanwezige opvoeder, maar sinds kort ook 

opgenomen in de extarne eindtermen van 

het secundaire onderwijs. 

 

Wat ik mij afvroeg: in hoeverre wordt er 

nog zo’n praatje gehouden met de huidige 

opgroeiende ener? Alles wat de 

adolescent wil weten valt toch te vinden 

op ‘t internet? 

 

Na verschillende uren zelf op het internet 

gesur[ te hebben, was ik wel weer een 

beetje wijzer op het gebied van seks. Je 

kunt er nooit geen genoeg (verstand) van 

hebben (slimmen*, seriously?). Maar zelfs 

na het lezen van verschillende 

onderzoeken over jongeren en hun 

seksueel gedrag,  was ik nog niet veel 

wijzer of dit ook nog steeds daadwerkelijk 

gebeurt met de ouders,  enkel via de 

onderwijzer of wordt opgezocht op 

internet. Ik was toch wel lichtjes 

teleurgesteld in de weinige informae die 

ik vond over het door mij enthousiast 

bedachte onderwerp. Wellicht valt hier 

nog een onderwerp voor een thesis uit te 

halen? 

 

Wijzer over of ouders daadwerkelijk met 

hun kinderen over seks praten ben ik niet 

geworden.  

Voor alle aanstaande ouders (kan ook over 

een jaar of en zijn he) onder jullie: er valt 

genoeg te vinden over het hoe, wat en op 

welke lee[ijd je met je kind zou moeten 

spreken. Je wordt er bijna mee 

doodgegooid. 

 

Bijvoorbeeld: 

• Gebruik jouw eigen woorden, 

aangepast aan de lee[ijd en 

leefwereld van je kind. 

• Behandel seks niet als een 

onderwerp dat taboe is!  

• Hoe Sensoa het stelt: seks is net als 

verkeer; ook aan grenzen 

gebonden. Probeer die grenzen 

duidelijk te maken aan je kind. 

• Hier kwam eigenlijk voor mij hier de 

meeste raad uit: sta open om met 

je kind over seks te praten! 

 

Geen idee hoe te beginnen? Stop  Salt-n-

Pepa in de cd speler (of type het in op 

Youtube) en druk op play. 

Ongenuanceerder kan niet.  - EP 

 

Let's talk about sex, baby 

Let's talk about you and me 

Let's talk about all the good things 

And the bad things that may be 

Let's talk about sex 

Salt - n - Pepa 

 

 
*Slimmen: het anaal of vaginaal inbrengen van een 

met alcoholische drank (meestal wodka) doordrenkte 

tampon. De bedoeling hiervan is om snel de alcohol 

in de bloedsomploop op te nemen. 
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TUSSEN LAKEN

Onze lusten en dri7en vormen de drijfveer voor een groot deel van onze dagelijkse ac�viteiten. 

Toch blij7 onze seksuele bevrediging tot op heden in een zekere taboesfeer vertoeven. Onze 

voorkeuren op seksueel vlak kennen verschillende maten en kleuren. Holebi 

studentenverenigingen, zoals het Gentse Acantha, zijn lang geen uitzonderingen meer. Wel 

hee7 de Gentse student -als enige in Vlaanderen- de mogelijkheid zich aan te sluiten bij een 

studentenclub die het studen�koze en de iets ruigere seksuele voorkeuren trachten te 

vereningen onder de noemer Kajira. Wij als scriptoren hadden de eer om met de praeses van 

Kajira rond de tafel te gaan ziKen en onze nieuwsgierigheid de vrije loop te laten gaan. 

Hoe ontstaat een studentenclub als Kajira? 

Aan de basis van Kajira ligt een koppel dat  aan 

BDSM deed en beide studeerden. Zij voelden 

de nood zich te verenigen en gingen 

aanvankelijk binnen hun vriendenkring opzoek 

naar mensen die hun interesse deelden. De 

belangstelling voor BDSM vanuit het 

studentenleven was groter dan verwacht en 

zodoende is men vrij snel van start gegaan met 

de aanvraag tot erkenning als studentenclub. 

 

Hoe verenigt Kajira BDSM met het 

studen#koze? 

Enerzijds organiseren we eenmaal in de 

maand organiseren we een praatavond. Op 

zulke avonden houden we dan enkele geleide 

gesprekken over bepaalde topics aangaande 

BDSM met als doel enige discussie 

hieromtrent opgang te brengen en mensen de 

mogelijkheid te geven vragen  te stellen aan 

gelijkgezinden. Anderzijds gaan wij evenzeer 

gezellig op café. 

 

En wat met het lint of de pet of andere 

studen#koze kentekens? 

Onze bestuursleden dragen ook allemaal een 

lint, zoals het VPPK praesidium, voornamelijk 

voor de herkenbaarheid ten opzichte van 

nieuwe leden. Wel doen wij geen doop, dus de 

dunnere linten zal je niet tegenkomen in onze 

kleuren. 

 

Hoe doen jullie aan ledenwerving en zien 

jullie een evolu#e in jullie ledenaantallen? 

Onze ledenaantallen blijven eigenlijk vrij 

constant. Elke acviteit mogen we nieuwe 

mensen verwelkomen die eens een kijkje 

komen nemen, wat niet wil zeggen dat zij 

perse zullen blijven. Doch ervaren we een 

lichtelijk toegenomen interesse nu  met fi[hy 

shades of grey, maar ook gerichte flyer- en 

posteraces werpen hun vruchten af. 

 

Ontstaan er soms meer den enkel 

vriendschappelijke rela#es tussen leden? 

Dat gebeurt -en daar is zeker niets op tegen- 

maar dit is zeker niet het iniële doel van de 

vereniging. Er zullen ongetwijfeld mensen zijn 

die met het oog op een seksuele relae 

deelnemen aan onze acviteiten, maar dat 

wordt zeer snel duidelijk en valt niet in goede 

aarde. 

 

Ervaren jullie s#laan een meer open visie 

vanuit de maatschappij ten op zichte van het 

BDSM gebeuren? 

Wat betre[ seksspeeltjes, zoals handboeien, 

blinddoeken en zweepjes, ervaren we steeds 

meer een grotere aanvaarding. Zulke dingen 

staan bijvoorbeeld wekelijks in de Flair, dus 

daar is ondertussen zeker een groter draagvlak 

voor. 
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LAKEN EN LEER 
Senior Kajira klapt uit de biecht 

Doch rust er op het dominane versus 

onderdanige aspect, me dunkt, nog een zeer 

groot taboe. Meestal wordt in onze 

maatschappij uitgegaan van de idee dat beide 

partners gelijk zijn in alle verschillende 

aspecten van de relae. In een BDSM relae is 

het niet zo dat er sprake is van 

ongelijkwaardigheid, integendeel respect en 

communicae zijn  esseneel, maar over het 

algemeen heb je steeds een partner die meer 

iniaef neemt en zich de dominante rol 

toemeet en daar wordt nog steeds bedenkelijk 

naar gekeken. 

 

Hoe ontdek je je voorkeur voor BDSM? 

Ik persoonlijk heb dit ontdekt in een vorige 

relae. Hij was daar heel in to en ik heb mij er 

voor open gesteld en zo ervaren dat ik dat 

eigenlijk best wel heel leuk vond. 

 

Kan je de voorliefde voor BDSM vergelijken 

met homoseksualleit of geaardheid? 

Er zijn er zeker die BDSM als dusdanig ervaren. 

Het is natuurlijk een specifieke seksuele 

voorkeur, dus voor sommige mensen voelt het 

inderdaad wel zo aan als een geaardheid. 

 

“Out” je jezelf dan ook als een lieQebber van 

BDSM? 

Ik zelf ben nog nooit thuis gekomen met de 

boodschap “mama, papa  ik doe aan BDSM”, 

Met andere personen die dicht bij mij staan, 

zoals mijn beste vrienden bijvoorbeeld, babbel 

ik daar wel regelmag over. Als ik vertel over 

relaes zou ik een stuk verzwijgen als ik niet 

over BDSM begin en dat gaat niet. Bij je 

vrienden moet je terecht kunnen over alle 

aspecten van je leven. 

 

Als je kijkt naar jullie leden en het bestuur, 

bestaat er dan een diversiteit aan geslachten, 

voorkeuren of geaardheid? 

Ja zeker en vast. Je hebt dominate mannen en 

vrouwen, maar even goed onderdanige 

mannen en vrouwen. Alleen daarin is al 

gigansch veer diversiteit, maar natuurlijk ook 

in de mate waarin men echt met die DS bezig 

is. Sommige mensen experimenteren gewoon 

eens graag, maar anderen  wijden heel hun 

relae er aan toe en leven constant in die 

dominante versus onderdanige relae. Er zijn 

ook mensen die er enkel over fantaseren en 

nog nooit effecef een BDSM beleving hebben 

gehad en anderen die reeds jaren ervaring 

hebben. Wel bemerk ik over het algemeen 

meer hetero’s, wat ik eigenlijk niet zo goed 

kan verklaren. 

 

Bestaan er dan ook subculturen? 

Absoluut. Het eerste wat in me opkomt is het 

“Daddy Dom/Lihle Girl”, waarbij iemand de 

taak van zorgverlener op zich neemt en op een 

kinderachge manier met de andere “speelt”. 

Zo zijn er mensen die helemaal niets met pijn 

hebben, maar eerder van de vernedering  

houden. Een andere strekking is het “femdom” 

waarbij de vrouw de dominante rol op zich 

neemt. - JK 
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... EN MEER 
Wat u nog niet wist over Kajira 

De naam Kajira is  de term die 

gebruikt werd voor een vrouwelijke 

slaaf in de Gor boeken van John 

N)-s1.. De meeste vrouwelijke leden van 

Kajira studeren psychologie, terwijl 

mannelijke leden zich interesseren in 

informaca. Het Engelstalige acroniem BDSM 

staat voor Bondage and Discipline 

(BD), Dominance and Submission (DS) 

en Sadism and Masochism (SM). Het symbool van Kajira is een 

triskelion. Drie gebogen mensen 

benen die symbool staan voor de 

drieledigheid van BDSM. Fi7y Shades of Grey is geen 

handleiding voor zij die aan BDSM 

willen doen.  
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De laatste avond in een traves�ecabaret 

dat zijn deuren sluit, het wereldwijde 

succesverhaal  van het muziektheaterstuk 

van Alain PLMNOL en Frank VMP LMOQO, kent 

na het sluiten van het doek nog een 

adembenemend vervolg in de vorm van 

een documentaire van de hand van de 

Duitse filmmaker Thomas WMLLPOR. 

 

Meer dan een synopsis van het 

muziektheaterstuk is de documentaire een 

verenigd portret van zes bejaarde 

traveseten en transseksuelen. Prachige 

beelden uit te theatervoorstellingen 

worden afgewisseld met aangrijpende 

interviews. 

 

Dit unieke beeldmateriaal gunt een 

ineme blik in het leven van zes 

verschillende levensverhalen, die nu eens 

kleurrijk en grappig, dan weer schrijnend 

en intriest zijn. 

Elk een blikt terug op het leven en kijkt 

nog een laatste keer vooruit. Sommige 

ondergingen een geslachtsoperae, 

anderen zijn noch steeds als de dood om 

uit de kast te komen. Beelden van de 

theatershow, doorwee[ met taferelen uit 

hun dagelijkse leven en foto’s uit het 

verleden. 

 

Over de zoektocht naar de grote liefde en 

de opgelopen ontgoochelingen. Veel 

eenzaamheid. Maar ook flamboyante 

zelfverzekerdheid, exuberante bravoure 

en ironische provocae. En vooral de 

uitzonderlijke moed om zichzelf te zijn. - JK 

Gardenia: Before The Last Curtain Falls 

“Ik ging als Julius Caesar de 
operatiekamer in en kwam er als 

Cleopatra uit” 
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Ook getest op schachten 

Waarom pas je lichaam aan de wetenschap schenken na het leven, als het ook jdens 

kan? Maandelijks gaan enkele vrijwilligers  de uitdaging aan om jullie brein te ontdoen 

van gangbare onwaarheden. 

Koopwijzer der condooms 

 Kruidvad Durex 

  

 

 

 

 

 

 

Prijs €1,39  €3,19  

Duurzaamheid 

(na vullen met water tot ze 

barsten) 

Ex aequo 

UitzeMng in de breedte en 

in de lengte 

Ex aequo 

Voornamelijk uitzeMng in 

de breedte 

Smaak 8/10 

     - 100% neutraal 

     - Geen nasmaak 

6/10 

     - Specifiek geurtje 

     - Rare nasmaak 

Rekbaarheid in breedte Kan niet behoorlijk over een 

kookpot geplaatst worden 

Past perfect rond een 

kookpot 

Rekbaarheid in lengte Kan 128 cm verdragen Kan 126 cm  verdragen 
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 Kruidvad Durex 

Vernieging door:   

• Bevesging aan 

uitlaat van wagen 

8 sec voor explosie na 

uitzehen in lengte 

Ex aequo 

Voornamelijk uitzeMng in 

de breedte 

• Tot 4 maal toe 

overreden door 

wagen 

Blij[ waterdicht 6/10 

     - Specifiek geurtje 

     - Rare nasmaak 

• Oven op 180°C Na 5 min 30 sec knapt het 

condoom. 

Het condoom smelt en er is 

onaangename geur-

ontwikkeling. 

Glijmiddel wordt 

karamelkleurig. 

Na 5 min en 10 sec knapt 

het condoom. 

Het condoom smelt en er 

is onaangename geur-

ontwikkeling. 

Glijmiddel wordt 

karamelkleurig. 

• Gevuld met water in 

diepvriezer aan –18°C 

Na 2 uur volledig bevroren 

d.m.v. vorming van kleine 

ijsblokjes 

Na 2 uur volledig bevroren 

d.m.v. vorming van één 

grote ijsblok 

• Aanval met hakmes Gorte gaten onderaan Kleine gaatjes onderaan 

Conclusie 

 

Qua prijs-kwaliteit is een Kruidvatcondoom opperbest: bij hete seks zal dit condoom 

minder snel smelten en bij heren met maxilengten is het Kruidvatcondoom echt wel 

een aanrader. 

Maar... Voor breedgeschapen heren én voor wie te vinden is voor ruige en snijdende 

seks bestaat de meer veilige ope van het Durexcondoom. Houd er wel rekening mee 

dat de smaak kan tegenvallen. 

Met wat creaviteit valt van beide condooms een ideaal wapen te maken tegen 

ongewenste (seksuele) inmiteiten. 
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Ode aan het ijssalon 

Een breuk met de prins(ses) van je dromen 

(of bij nader inzien nachtmerries) hee7 bij 

velen onder ons ook een impact op het 

voedingspatroon. 

 

De ene opteert voor het zogenaamde 

‘troostvoedsel’ om de leegte in hart (en 

maag) op te vullen. De ander, 

daarentegen, zal hartzeer en leemtes dan 

weer vertolken naar een lege maag. Deze 

tweede categorie begint (ten onrechte) te 

dieëten alsof het een olympische discipline 

is. 

 

‘t Paperke denkt aan jou en jouw hart en 

hee[ alleszins voor haar lezers een 

favoriete troostsnack uitgekozen! 

 

Wanneer het gehele universum zich tegen 

jou lijkt te keren, opteer dan voor “dé 

zoete wraak” (beter bekend als de Dame 

Blanche). Een combinae van enkele zoete 

bollletjes vanille-ijs met een fijn chocolade 

sausje en je verbiherde hart zal in een 

mum van jd weer aan de zoetere hand 

zijn. Wat het leven je ook naar het gezicht 

slingert: je kandije hartje kan het aan als 

nooit tevoren. 

 

Bovendien –en wees eerlijk tegen jezelf– 

wie voelt er zich nu niet oppermachg bij 

het binnenstormen van een ijssalon waar 

je met vaste stem en een ‘take-no-

prisoners aMdute’ zo’n majestueuze 

ijscoupe bestelt?! Het lichtjes geschokte 

personeel zal er alleszins van overtuigd zijn 

dat jij je ex niet meer nodig hebt, wanneer 

ze toekijken hoe jij jezelf genadeloos en 

met bijna sensuele power op het ijs stort. 

Nu moet jij dat enkel nog komen te 

beseffen... 

 

Dus mocht jouw hart ooit uit elkaar vallen 

in duizenden stukjes, dan weet je  toch al 

op zijn minst één manier om je, als 

waardige psycholoog of pedagoog in spe, 

volledig legaal te wreken op deze soms 

keiharde wereld. - PS 
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I0T/,4UV09,0 

(voor een dubbele pore) 

• 50 ml slagroom 

• 1/2 el fijne kristalsuiker 

• 1/2 zakje amandelschaafsel (25 g) 

• 25 ml volle melk 

• 50 g pure chocolade (in stukjes) 

• 4 bolletjes vanille-ijs 

 

 

B,/,U4U0T 

Klop de slagroom met de suiker net niet 

sjf. Rooster in een droge pan het 

amandelschaafsel goudbruin en laat op een 

bord ayoelen. Verwarm de melk in een 

pannetje, roer de stukjes chocolade erdoor 

en laat van het vuur af in de melk smelten. 

Doe twee tot vier bolletjes vanille-ijs in een 

kommetje, schenk de warme 

chocoladesaus erover en doe er een schep 

slagroom op. Bestrooi met 

amandelschaafsel en verorber direct. 

 

Een aanvulling met een bodempje van 

verkruimelde speculoos of enkele van  die 

alom bekende sigarenkoekjes kunnen 

zorgen voor die onovertreffelijke finishing 

touch. 

Als indruk maken op het lokale ijssalon niet direct jouw s�jl is, kan je ook al�jd jzelf je 

(kook)lusten botvieren met volgend eenvoudig recept. 

Slaak alvast een in�moderende strijdkreet en laat het culinair experimenteren van 

start gaan. Smakelijk! 



 36  

 ‘T PAPERKE VPPK FEB. ‘15 — SCHAAMRODE EDITIE ONTSNAPPING 

ONTSNAPPING 

De voorspelling van de maand 

Waterman  21 januari t/m 18 februari 

Zoals Marco Borsato ooit plechg zong “Vandaag is rood de kleur van 

jouw lippen” . Jammer genoeg voor jou stopt de beschrijving van jou 

persoon daar. Tijd om iets te doen aan je uiterlijk misschien?  

Vissen  19 feruari t/m 20 maart 

Met jou over straat lopen is zoals met over hete kolen lopen. Het ziet er 

ongelooflijk pijnlijk & irritant uit, maar al bij al gaat het zo snel voorbij zijn 

dat je het niet eens merkt.  

Ram   21 maart t/m 20 april 

U hebt uw examens ingevuld zoals uw levensmoho “ I don't know the 

queson, but sex is the answer”. Al een geluk dat sommige mensen dit wel 

wisten te appreciëren. 

Stier   21 april t/m 21 mei 

Aangezien uw examens ongetwijfeld op geen 'kloten' trokken, even een 

levenswijsheid van rocklegende Frank Zappa: “ Als je van de grond wilt 

gaan, ga dan naar de universiteit. Als je wilt leren, ga dan naar de 

bibliotheek” 

Tweelingen 22 mei t/m 21 juni 

Aangezien het levensmoho van bepaalde professoren als volgt luid: “ 

beter lui dan voorbereid”. Ga ik hier nu niets zehen. 

Kreeft  22 juni t/m 23 juli 

Even een mooie aanrader voor jou als muziekliegebber. R.kelly gee[ in 

zijn “serenade” 'Trapped In The Closet' een mooi voorbeeld over hoe u uw 

schaamtelijke probleempjes kan oplossen: “ Just pull out the Bareha”.  
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Aangezien mijn hond uitgelaten moet worden, en jij toch maar een saai 

persoon bent die onmogelijk in woorden valt te beschrijven, pleeg ik nu 

even flagrant plagiaat van het pornoboek “50 shades of grey” : 

“Somemes I wonder if there's something wrong with me. Perhaps I've 

spent too long in the company of my literary romanc heroes, and 

consequently my ideals and expectaons are far too high.”  

24 juli t/m 23 augustus   Leeuw 

Sommige mensen hebben zo een slecht liefdesleven dat ze alleen maar 

kunnen roddelen over dat van een ander. Jammer genoeg hoor jij bij de 

bovenbenoemde categorie. Maar kop op , aan lelijk zijn kan je niets doen. 

Maar je persoonlijkheid daarentegen... 

24 augustus t/m 23 september  Maagd 

24 september t/m 23 oktober  Weegschaal 

Als weegschaal heb je niets om je over te schamen. Je bent immers een 

gebalanceerd persoon, neem daarboven nog eens je schiherende 

persoonlijkheid en oogverblindende uiterlijk, en dus onfeilbaar.  

 

Rekt. 

24 oktober t/m 22 november  Schorpioen 

Why should you never break up with a gaolie? 

Because he’s a keeper. 

#punpunpun 

23 november t/m 22 december Boogschutter 

Jammer dat moord illegaal is, anders liep jij al lang niet meer rond op deze 

wereld. Zagemens. Schaam u! 

23 december t/m 20 januari  Steenbok 
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Wablief?! 

Kussen 

Een kleine basiskennis van onze Vlaamse talen is aan de universiteit onontbeerlijk. 

Van alle winstreken kan je hier in het Gentse wel een belichaming vinden. Hoogjd om 

enkele prachge zeggingen onder de knie te krijgen. 

Toeng draaien 
‘t Zwien in de bjieten 

jagen 

 

 

In de mulle wirkn 

Puune 
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BEZIGHOUDSTHERAPIE 

Sudoku 

Ik, Sudoku, ben een uniek gegeven opgebouwd uit cijfers van 1 tot 9. Twee dezelfde 

cijfers binnen mijn gestel, maken mij onwel. Elke rij en elke kolom zijn mijn unieke 

genen. Wil je mij volledig inschahen, dan hoe[ je denken geen wilde gissen te 
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NuGeloze pagina 

• Kleding beïnvloed je kusdrang. Hoe klassieker, hoe groter de zin om te kussen. 

Uitdgende kledij hee[ dan weer een remmend effect. 

• Een enquête hee[ aangetoond dat het voorwerp dat het moeilijkst uit de vagina 

te verwijderen is, een biljardbal is. 

• De populairste smaak voor eetbare slipjes is die van kersen. De minst populaire 

die van chocolade. 

• In de hel[ van de gevallen waarin familieleden elkaar na lange jd opnieuw 

ontmoeten, is er sprake van genesche seksuele aantrekking. Daarom rust er op 

incest een taboe; om net die primieve neiging tegen te gaan. 

• Een vrouwelijke mug kiest haar mannelijke partner uit de zwerm, duwt haar 

zuigorgaan in zijn hersenen en zuigt zijn bloed weg. Het mannetje reageert door 

zijn voortplanngsorgaan diep in het vrouwtje te planten zodat het daar blij[ 

zihen nadat ze de rest van zijn levenloze lichaam van zich hee[ afgeworpen. 

• Uit verschillende onderzoeken blijkt dat koppels die binnen de eerste maand van 

de relae met elkaar seks hbben, gedoemd zijn om te mislukken. Dit komt onder 

meer omdat mannen zich minder aangetrokken gaan voelen tot vrouwen als de 

seks te vroeg in de relae plaatsvindt. 

• Volgens de afdeling psychologie van de Western State College Gunnison, kort 

een lange zoen het leven drie minuten af. Na 175 200 kussen ben je dus  een 

jaar van je leven kwijt! Dit zou komen omdat je hart sneller gaat slaan jdens 

een zoen. 

• Sinds het jaar 2000 betaalt de Canadese overheid Viagra terug aan oud-strijders 

van de Tweede Wereldoorlog om hen te bedanken voor hun toewijding. 

• Voordat iedereen de pil kon verkrijgen, was de meest gebruikte 

anconcepevorm in Amerika een vaginale douche met Coca-Cola. 

• Het leven in een sociaal isolement zorgt voor hartklachten. Een eenzaam leven 

zou dan ook een groter risico vormen voor de gezondheid dan roken. 

• In bepaalde regio’s van Brazilië bestaat de tradie van lustopwekkende 

“liefdeskoffie”. De vrouwen filteren deze koffie voor hun geliefde in een 

gedragen slipje. 
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Rebus 

Doolhof 
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Poes om te vullen 
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Wedstrijd 

Omdat barmhar�gheid een van onze standaard werken is als scriptoren, wij nog niet 

klaar zijn om meter of peter te worden van een VPPK baby en veiligheid boven alles 

gaat, hebben wij de eer een van jullie als lezer te voorzien van een proviand aan 

voorbehoedsmiddellen. 

 

Laat ons als de bliksem weten wat jou de meest onmogelijke houding uit de Kama 

Sutra lijkt om de liefde te bedrijven. Verduidelijk je redenering op een half A4’tje en 

mail dit voor 19 april naar scriptoren.vppk@gmail.com. 

 

Het meest hilarische antwoord zonder schrijffouten wordt vakkundig door de jury 

geselecteerd.  De winnaar ontvangt een mailtje en mag vervolgens zijn voorbode voor 

hete nachten in ontvangst komen nemen. 
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VAB-Rijschool Gent      VAB-Rijschool Gent 

Voskenslaan 330    Gebr. Vandeveldetraat 12 

9000 Gent     9000 Gent 

gentvoskenslaan@vabrijschool.be   gent@vabrijschool.be 

 

Openingsuren : 

Maandag : gesloten    Maandag: 14u-18u 

Dinsdag :  16u-18u    Dinsdag: 14u-18u 

Woensdag: 16u-18u    Woensdag: 14u-18u 

Donderdag:16u-18u    Donderdag:14u-18u 

Vrijdag: 16u-18u    Vrijdag: 14u-18u 

 

Bij VAB-Rijschool kan je terecht voor het behalen van alle types 

rijbewijzen : Auto, Motor, Bromfiets, Vrachtwagen en Aanhangwagen. 

In de regio Gent hebben we ook nog kantoren in Deinze, Mariakerke, 

Sint-Amandsberg en Lochris.  

Voor openingsuren en adressen surf snel naar www.vabrijschool.be 

Gras theorie-inoefenen en onmiddellijk online je rijlessen boeken. 

Het kan allemaal bij VAB-Rijschool.  
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Onze tip... 
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SCHIJNWERPER 
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COLOFOON 

Mocht u het doorheen ‘t Paperke nog niet gemerkt hebben, deze edie werd mede 

mogelijk gemaakt door verscheidene gastauteurs. 

 

Allereerst willen we onze praeses en vice bedanken voor hun creaeve doch 

schaamtelijke bijdragen, maar eveneens voor hun engelen geduld en de steun en 

toeverlaat die ze zijn voor het hele praesidium. 

 

Vervolgens hebben we de eer om maar liefst drie gastauteurs in de bloemetjes te 

zehen. Nikolaas, Eva & Kimberly een welgemeende dank jullie wel voor jullie literaire 

hoogvliegers. Mede dankzij jullie hebben we de temperatuur op het doorsnee kot van 

de psychologie en pedagogie student weer wat doen sjgen. 

 

Enige lofzang gaat zonder meer ook uit naar het trouwste koppel dezer jd, Jolien & 

Raf. Zij die telke malen naar eer en geweten onze “Hij & Zij” rubriek beantwoorden. 

 

Tot slot rest er mij de eer om maar liefst twee kersverse vaste medewerkers in mijn 

team te verwelkomen. Bedankt Saartje & Philippe om mij op de meest onmogelijke 

momenten uit de nood te helpen en als echte kampioenen samen met mij tegen de jd 

te racen! 

 

 

 

Spread the love! 

 

X x x  

 

Juno 
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Laters Baby . 


