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Valentijn, de romantische feestdag, waar mensen net dat   
ietsje meer doen voor hun partners. De dag waar mensen de 
moed vinden om toch maar hun lang geheimgehouden liefde 
te bekennen. Chocolade, boeketten rozen vliegen de deur uit. 
Terwijl sommigen deze dag met veel plezier beleven zijn er 
ook anderen die zich resoluut tegen de dag keren en           
argumenteren dat het niets meer is dan een commerciële   
uitvinding van onze westerse consumptiemaatschappij. Wij 
trekken ons alvast niet te veel aan van al die verschillende  
meningen en  hebben ons verdiept in de boeiende wereld 
van de liefde.  

Voorwoord 
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De exacte oorsprong van Valentijn blijft een mysterie. Vandaag 

valt de dag samen met de feestdag van twee christelijke martelaren 

die beiden de naam Valentinus hadden. Hun leven had echter 

niet veel te maken met romantiek. Waarschijnlijk ontlenen we  

enkel hun naam voor deze dag. Het feest werd waarschijnlijk in 

het leven geroepen door de katholieke kerk als vervanging voor 

het romeinse vruchtbaarheidsfeest, Lupercalia. Lupercalia werd op 

15 februari gevierd ter ere van Juno, de Romeinse beschermgodin 

van de vrouw en het huwelijk, en Pan, de god van de natuur. 

Op 15 februari werden alle namen van romeinse ongehuwde   

meisjes in een kom gedaan en mochten de romeinse mannelijke      

vrijgezellen elk een naam trekken. Zo werden ze aan elkaar gekop-

peld. Dit gebruik werd echter verboden met de opkomst van het            

Catholisme. Uiteindelijk verving paus Gelasius in 496 het feest 

door de sint-Valentijnsdag op 14 februari. 

Dit betekende echter nog niet dat de nieuwe invulling van het 
feest ook de romantische werd, die we nu kennen. De romanti-
sche interpretatie van het feest dankt zijn ontstaan aan  Geoffrey 
Chaucer, die in zijn gedicht Parliament of Fowls (1380-1382) deze 
versregels schreef: 

‘For this was on seynt Volantynys day 
Whan euery bryd comyth there to chese his make’ 
'Want dit was op Sint-Valentijnsdag 
Als elke vogel daar zijn maatje komt kiezen' 

 

 

Valentijn door de eeuwen heen 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Juno_(mythologie)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Pan_(mythologie)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Geoffrey_Chaucer
https://nl.wikipedia.org/wiki/Geoffrey_Chaucer
https://nl.wikipedia.org/wiki/Parliament_of_Fowls


5 

In de 19e eeuw kwam Valentijn pas echt op gang. Toen werd het uitde-
len van zelfgemaakte Valentijnskaarten met een kort liefdesgedicht ra-
zend populair. In de 20ste eeuw was dit gebruik zo populair geworden 
dat het grote concurrentie vormde voor de kaarten die met Kerstmis 
verstuurd werden. Niettemin werd in Amerika in 1995 een miljard 
Valentijnskaarten verstuurd naar, in volgorde van belangrijkheid: lera-
ren, kinderen, moeders, echtgenotes en geliefden. 

Met de liefde voor Valentijn kwam ook al gauw een golf van haat. 
Hierdoor werd de Single Awareness Day of kortom SAD in het leven 
geroepen. Een dag waarbij mensen medelijden hebben met verbitterde 
singles en deze singles zichzelf trakteren op een verwendag. Deze dag 
vindt eveneens plaats op 14 februari, al zeggen sommigen dat de offici-
ële datum 15 februari is. 
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Een aantal populaire gebruiken op anti-valentijnsdag 

Bloemen  

Volgens een poll van eBates, zijn 4 procent van de mensen van plan om 

zichzelf bloemen te sturen.  

Groen of zwart dragen 

Groen is de complementaire kleur van rood, daarom opteren sommige 

fanaten van single awareness day voor een groene outfit. Andere      

mensen dragen dan weer net een zwarte outfit om hun verbitterdheid 

uit te drukken tegenover alle happy koppeltjes.  

Chocolade 

De dag na Valentijn staat bekend als de dag waar alle chocolade plots in 

de aanbieding staat. De winkels moeten hun overschot aan chocolade 

kwijt en dus kan je lekker goedkoop een voorraad aan chocolade       

inslaan. 

Guys of Girls night out 

Veel singles profiteren van deze dag om met hun vrienden of    

vriendinnen een dagje ertussen uit te knijpen. Niets is beter dan een 

chickflick avond met je al je single vriendinnen. 
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De week van hartjes, 

bloemen en chocolade 

staat voor de deur. 

Tussen al de rozengeur 

en maneschijn van de 

nieuwe relaties die    

gevormd zullen worden 

deze week, ontstaan er 

ook paniekaanvallen bij 

de komst van Valentijn. 

Geen nood: Vppk is al 

onderweg. De komende 

pagina’s zullen gevuld 

zijn met enkele handige 

tips en een                

romantische menuutje 

om je Valentijn van 

hem/haar sokken te   

blazen. 
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De liefde van de man gaat door de maag 

Voor diegenen die liever wat geld willen besparen op dure etentjes heb-

ben we de perfecte studentikoze Valentijns menu opgesteld, waar het 

water spontaan van uit de mond loopt. 

Voorgerecht: Spicy kokossoep met kip 

 

1) Verwarm de kippenbouillon. Voeg vissaus, limoensap en kaffir-
blaadjes toe en breng aan de kook. 
2) Doe er de kippenblokjes en de kokosmelk bij en laat zo’n 2  
minuten verder koken tot de kippenblokjes gaar zijn.              
Voeg helemaal op het laatste het geplette chilipepertje toe en 
neem van het vuur. 
3) Verdeel over twee kommen en garneer met verse koriander-
blaadjes. Voeg er geen zout meer aan toe: vissaus is al erg zout. 
 
Hoofdgerecht: Pasta al Salmone 

Ingrediënten:   

kippenborst (in blokjes) 60g                      vissaus (Thaise) 1el 

kippenbouillon 2dl                                    limoensap 1el 

kokosmelk 2dl                                           1 chilipeper  

kaffirlimoen (gemalen blaadjes) 1kl          verse koriander 1 takje 

Ingrediënten: 

Korte pasta – 200 gr (zoals penne of farfalle) 

Mascarpone – 125 gr  

Gerookte zalm – 125 gr (in fijne reepjes) 
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Melk of room 
Tomaten 2st (verse, rijpe smaakvolle, gepeld, ontpit en in kleine blokjes) 
Kruiden, verse 2el (bieslook, basilicum en/of dille, fijngehakt) 
Parmezaanse kaas (versgeraspt) 
Citroensap 
Zwarte peper en zout 

1) Kook de pasta al-dente, giet af in een vergiet en laat het een 
beetje uitlekken. 

2) Laat de mascarpone zachtjes smelten in een pan, voeg melk 
of room toe tot een gewenste sausdikte. Breng op smaak 
met peper, zout en citroensap  

3) Voeg daarna zalm, tomaten en kruiden aan de hete saus toe 
en roer even om, zodat het geheel is doorwarmd (laat de 
zalm vooral niet te gaar worden). 

 
Nagerecht: Chocoladecake in een mok  

Ingrediënten: 

4 eetlepels zelfrijzend bakmeel            3 eetlepels boter of olie 
2 eetlepels suiker                                 ¼ theelepel vanille extract  
2 eetlepels cacao                                 1 eetlepel chocolate chips  
1 ei                                                     1 grote mok 

1) Doe de droge ingrediënten in de mok en roer goed door. 
2) Breek een ei en doe dat in de mok. Mix dit heel goed zodat er geen 
klontjes bloem in de hoekjes achterblijven. Schenk de melk en de olie 
erbij en roer goed door. Voeg het vanille extract toe. 
3) Zet je mok in de magnetron en verwarm drie minuten op maximaal 
vermogen (1000 watt). Wacht tot de cake stopt met rijzen en stevig 
wordt in de mok. 
 

https://kookrecepten.wordpress.com/essentieel/keukentaal/keukentaal-a/
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WAT ZIJ WIL  

Wat vrouwen willen, blijft voor de meeste mannen 

een mysterie. Toch heeft HLN een poging gedaan om 

de meest geliefde cadeautjes van vrouwen op een rij 

te zetten. 

1) Juwelen 

2) Chocolade 

3) Kleding 

4) Lingerie 

5) Reisje 

6) Spa-behandeling  

7) Handtassen 

8) Technologische gadgets 

9) Verzorgingsproducten 

10) Bloemen 
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WAT HIJ WIL 

Ook veel vrouwen zitten met de handen in het haar als 

ze cadeautjes voor hem moeten kopen. Geen nood 

HLN stond ook hier de dames bij. 

1) Technologische gadgets 

2) Lederen portefeuille of sleutelhanger  

3) Kleding 

4) Drank 

5) Games 

6) reisje 

7) Zelfgemaakte cadeaus 

8) Telefoonhoesje 

9) Parfum 

10) Sneakers 
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Een eerste date kan al wel eens voor verrassingen zorgen. 

Meestal vallen deze nog wel mee, maar deze disaster dates 

overtreffen zelfs onze ergste nachtmerries. Ze waren zelfs zo 

desastreus dat de slachtoffers ervan ze posten op Whisper. 

Disaster Dates 
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Moraal van het verhaal? 

Single zijn is zo slecht nog 

niet.  
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Romeo en Julia, maar dan net iets anders 

Iedereen is wel bekend met het verhaal van Romeo en Julia, 

een tragedie over twee geliefden die tot twee vijandelijke fa-

milies behoren. Iets minder bekend is het Chinese verhaal 

van de vlindergeliefden. 

Lang geleden leefde in het oude China een jong, slim en   
prachtig meisje genaamd Zhu Yintai. Ze was de enige dochter 
in de Zhu familie in Shangyu, Zhejiang. In die tijd werd het 
meisjes afgeraden om naar school te gaan, maar Zhu Yintai 
drong zo aan bij haar vader dat hij haar toeliet om te reizen 
naar de stad Hangzou om te studeren. Ze moest echter wel ver-
momd gaan als een man. Tijdens haar reis ontmoet ze Liang 
Shanbo, een leerling van Kuaiji.  

Tijdens hun gesprekken voelden ze een sterke band met elkaar. 
Liang Shanbo, die niet doorhad dat zijn klasgenoot een vrouw 
was, vroeg daarom om een broederschap te sluiten.  

Drie jaar lang studeerde ze samen en Zhu Yintai ontwikkelde 
gevoelens voor Liang Shanbo, maar hij was een boekenworm 
die niet doorhad dat zijn klasgenoot vrouwelijke trekken      
vertoonde. 

Op een dag kreeg Zhu Yintai een brief van haar vader, die 
vroeg of ze onmiddellijk naar huis kon komen. Ze had geen 
keuze en begon met inpakken, maar diep vanbinnen wist ze 
dat haar hart altijd bij Liang Shanbo zou blijven. Vlak voor ze 
vertrok bekende ze haar ware identiteit aan de vrouw van haar 
schoolhoofd. Ze vroeg of zij een jade hangertje aan Liang 
Shanbo kon geven. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Shangyu
https://en.wikipedia.org/wiki/Zhejiang
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Liang shanbo betreurde dat zijn beste vriend terug naar huis moest en 

vergezelde Zhu Yintai, voor 18 mijl. Tijdens deze reis gaf Zhu Yintai 

verschillende hints dat ze een vrouw was, maar Liang Shanbo had 

nooit iets door. Uiteindelijk vond Zhu Yintai er niets beter op dan 

voor te stellen dat zij een koppelaarster zou zijn voor hem en haar zus.  

Voor hun wegen scheidden herinnerde ze Liang Shanbo er nog eens 

aan dat hij moest langskomen om zich te verloven met haar zus. 

Maanden later, wanneer Liang Shanbo, Zhu Yintai bezocht, ontdekte hij 
eindelijk dat ze een vrouw was. Ze werden verliefd op elkaar en zwoeren 
elkaar eeuwige trouw tot de dood hen zou scheiden. De vreugde van hun 
liefde was kort, want de ouders van Zhu Yintai hadden al een huwelijk 
geregeld voor haar. Liang’s hart brak bij het horen van dit nieuws en hij  
stierf kort daarna. 

 Op de dag van het huwelijk zorgde hevige wind ervoor dat Zhu Yintai 
niet verder kon reizen naar de ceremonie. Ze geraakte niet verder dan  
Liang Shanbo’s graf. Overvallen door  verdriet smeekte ze het graf om 
open te gaan, waarna ze zich zonder aarzelen in het graf stortte om bij 
haar grote geliefde te zijn. Hun zielen veranderden in twee vlinders die 
opstegen uit het graf. Ze fladderden samen weg, nooit meer gescheiden 
van elkaar. 
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Dat Psychologie een recente wetenschap is weten we allemaal, 

maar zelfs in de oudheid had men het eeuwenoude fenomeen 

van narcisme ontdekt. Hierdoor ontstond het verhaal van  

Narcisus, al was het niet zijn fout.  Zo zie je maar, dat niet  elk  

liefdesverhaal berust op een  verbintenis tussen twee personen. 

Er was eens een mooie jongen. Hij heette Narcissus. Zijn vader 
was een riviergod, Kefisus, en zijn moeder was een nimf, Leriope. 
Narcissus was beeldschoon. Hij liep altijd buiten, hij rende altijd 
op blote voeten. Hij had ogen als sterren en zijn lippen waren als 
rode kersen.  
 
Narcissus was heel erg bang voor mensen, hij was mensenschuw. 
Hij was het liefst alleen in de natuur. Daarom dachten de nimfen, 
dat hij arrogant was, hooghartig, omdat hij nooit echt met ze    
wilde praten. Telkens als hij ze zag vluchtte hij.  
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Eén van de nimfen was smoorverliefd op Narcissus. Ze verlangde 

naar hem en droomde dat ze op een dag bij hem kon zijn. Ze    

probeerde wel bij hem te komen, maar dit lukte echter niet.  Ze  

wachtte en ze wachtte... Maar het lukte niet. Ze werd dunner en 

dunner. Ze kon niet meer eten en slapen. Ze werd doorschijnend. 

Op het laatst verdween ze helemaal, alleen haar stem bleef nog  

over. 

De nimfen vonden dit verschrikkelijk en begaven zich naar Aphro-

dite. Aphrodite, de godin van de liefde, was hen goedgezind en  

bedacht een straf voor Narcisus. Ze zorgde ervoor dat Narcisus   

enkel verliefd kon worden op zijn eigen spiegelbeeld. 

Op een dag, toen hij weer in het bos rende, kreeg hij dorst en hij 

ging naar de bron om water te drinken. Hij knielde in het gras, 

maar toen zag hij een beeldschone jongen. Hij was zo gefascineerd 

door zijn eigen spiegelbeeld dat hij er maar niet genoeg van kon 

krijgen. Zijn hart begon te kloppen in zijn keel. Hij had overal ril-

lingen. Narcisus was smoorverliefd. Heel de dag bleef hij bij de 

bron, starend naar zichzelf. Toen de avond viel wou Narcisus af-
scheid nemen van zijn geliefde. Hij boog voorover voor een kus. 

Zijn lippen drukte op het water, maar hij verloor zijn evenwicht en 

viel in het water, waar hij verdronk. 

 De nimfen voelden zich schuldig, dit was helemaal hun bedoeling 

niet geweest. Er was niets meer aan te doen, maar toch besloten ze 

een plechtige begrafenis te houden voor Narcisus. Ze gingen naar 

de bron, maar vonden zijn lichaam niet. 

Het enige dat nog overbleef was een gele 

bloem met een geel hartje, de Narcis. 
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Liefde en seks 
Liefde en seks gaan hand in hand, volgens velen is seks de 
sleutel tot een succesvolle relatie. Anderen zweren dan weer 
bij geen seks. Het onderwerp seks is tegelijkertijd een van de 
grootste taboeonderwerpen als een van de meest besproken 
onderwerpen allertijden. Waarom is de mens zo geboeid door 
seks? Zijn we diep vanbinnen allemaal geobsedeerd of zijn we 
gewoon mensen? Een onderwerp zo oud als de straat, maar 
nog niet versleten. 

De kamasutra 

Een van de oudste boeken over seks, geschreven in India rond de 

tweede eeuw na Christus. Het boek bestaat uit 36 hoofdstukken en is 

samengesteld door Vatsyana. De kamasutra is een samenstelling van 

twee woorden, kama en sutra, die respectievelijk genot en formule 

betekenen.  

Enkele mythes over de kamasutra: 

De kamasutra is niet enkel een boek met een lijst van verschillende 

standjes, ook al wordt het dikwijls zo gezien. Het bestaat uit een     

algemene inleiding over de liefde en beschrijft verschillende soorten 

vrouwen. Het grootste deel, namelijk tien hoofdstukken, gaan over 

de seksuele eenwording. In dit deel bevinden zich ook de seksuele 

standjes. Verder zijn er ook nog hoofdstukken rond hoe jezelf aan-

trekkelijk te maken, hoe een goed huwelijk te beleven.  

Kamasutra alleen iets voor monogame, traditionele koppels? 

Nee hoor, de kamasutra bespreekt een heleboel onderwerpen die tot 

voor kort en zelfs nu nog taboe zijn in onze westerse samenleving. 
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Zo worden onderwerpen als groepsseks, sadomasochisme en     

travestie openlijk besproken. De expliciete beschrijvingen over  

lichaamshoudingen, prostitutie en overspel zorgden in het westen 

voor verschillende gekuiste vertalingen van onder meer Burton en 

Arbuthnot. 

 

 

De kamasutra is niet pornografisch, maar bevat wel erotiek en is 

gekend voor zijn expliciete tekeningen. In de kamasutra ziet 

men seks als een goddelijke eenmaking. Met de seksuele daad op 

zich was helemaal niets mis. Sterker nog, men zag het bereiken van 

een hoogtepunt en het genot dat daarmee gepaard gaat als een blik 

werpen op een goddelijke toestand. Enkel als men lichtzinnig    

omsprong met seks en erotiek was er sprake van een zonde.  

http://www.allesoverseks.be/seks-van-a-tot-z/pornografie
http://www.allesoverseks.be/seks-van-a-tot-z/erotiek
http://www.allesoverseks.be/themas/seks-in-de-praktijk/sekstechnieken/vaginale-seks/wat-houdt-seks-allemaal-in
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The battle of the seksen 

Mannen zijn geobsedeerd door seks, zo klinkt het, terwijl vrou-

wen er niets van moeten weten. In onze oren weerklinkt het al: 

Elke man denkt om de zeven seconden aan seks. De waarheid is 

echter dat ook mannen gewone mensen zijn en denken aan dag-

dagelijkse problemen. De helft van de mannen denkt een keer per 

dag aan seks.  Ook wordt er vaak geroepen dat mannen enkel seks 

willen, niets is minder waar klinkt het van verscheidene seksuolo-

gen. De meeste mannen hebben evenveel behoefte aan vaste en 

langdurige relaties als vrouwen, maar ze zijn over het algemeen 

beter in staat emotionele behoeften van puur lichamelijke te 

scheiden. Volgens seksuologen denken mannen en vrouwen    

ongeveer evenveel aan seks.  

Zijn vrouwen  de preutse wezens die nooit zin hebben in seks?  

Helemaal niet aldus een onderzoek van Canadese psychologen. 

Volgens Canadese psychologen verbonden aan de University of 
Toronto en de University of Western Ontario onderschatten 
mannen in lange relaties de zin in seks van hun vrouw. Om tot 
die conclusie te komen voerden de wetenschappers drie studies 
uit bij 229 koppels, tussen de 18 en 68 jaar, die naar eigen zeggen 
al gemiddeld zes jaar een koppel vormen en 1 à 2 keer per week 
seks hebben. 

In de eerste studie moesten 44 koppels drie weken lang een dag-

boek bijhouden over hun verlangen naar seks en ook hun        

perceptie over de zin van hun partner en tevredenheid in de     

relatie noteren. In de tweede studie moesten 84 koppels in het 

labo vertellen over hun verlangens en ook praten over de         

percepties van hun  



21 

partner en tevredenheid in de relatie noteren. In de tweede studie 
moesten 84 koppels in het labo vertellen over hun verlangens en 
ook praten over de percepties van hun partner. In de derde studie 
werden 101 koppels gevraagd opnieuw een dergelijk dagboek bij 
te houden, maar dit keer moesten ze ook aangeven "hoe           
gemotiveerd ze elke dag waren om seksuele afwijzing te             
vermijden".  

Vrouwen schatten de seksuele verlangens van mannen beter in 

Uit alle drie de studies bleek hetzelfde: mannen onderschatten de 

verlangens van hun partner. Bovendien bleek dat ze vaker wel dan 

niet de noden van hun vrouw verkeerd interpreteerden. Op     

dagen dat mannen dachten dat hun partner minder zin had in 

seks, bleken de vrouwen net meer tevreden te zijn over hun      

relatie. Vrouwen slaagden er trouwens in veel accurater dan   

mannen in te schatten of hun partner al dan niet zin had in seks.  

Kortom: we zijn helemaal niet zo verschillend op gebied van      

seksualiteit. 
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De mysterieuze wereld van de porno-industrie  
We weten allemaal wat porno is, maar we spreken er niet over. Hier 

enkele cijfers. 

Op eender welke seconde van de dag zijn 30 miljoen mensen online 
naar porno aan het kijken. Dat komt neer op 1 op 200 mensen op 
onze planeet.   

12 procent van alle websites zijn porno websites. 

Het is wereldwijd een constante: op maandag wordt het meest on-
line naar porno gekeken. Vroeger werd op zaterdag globaal gezien 
het minst gekeken, maar dat is nu zondag geworden.  

De subtop van ongeveer 250 pornoactrices wereldwijd die “goed in 
de markt liggen” verdient iets van een 300.000 euro per jaar. Ze 
moeten daar gemiddeld tien dagen per maand voor werken. Voor 
een "gewone hetero-scène" wordt aan deze subtoppers iets van een 
600 euro betaald, voor een scène met anale seks is dat 800 euro. 

Zelfs de absolute wereldtop, een handvol actrices, kan niet meer 
dan 200.000 euro verdienen aan een porno-langspeelfilm. Mannen 
verdienen gemiddeld een pak minder, amper een derde van wat de 
vrouwen binnenrijven. 

Managers en agenten  
pakken gemiddeld 15 à 
20 procent van de fee die 
porno-acteurs krijgen   
bovendien. 70 à 80     
procent (naargelang de 
bron) van de acteurs en 
actrices geven wel toe bij 
te verdienen als 
“stripper”. 
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Vrouwen en porno 

Volgens de nieuwe research kijkt 90% van vrouwen tussen 17 en 

34 regelmatig naar porno op het internet. 10% doet dat zelfs da-

gelijks en meer dan een derde doet het meerdere keren in de 

week.  

62 procent van de drieduizend dames die deelnamen aan het eer-

ste onderzoek zei vooral op hun smartphone naar porno te kij-

ken. 53% kijkt (ook) op de laptop. De iPad of tablet scoort opval-

lend minder: 26%.  

Tien procent van de vrouwen tussen 17 en 34 zegt dagelijks naar 

een pornosite te surfen. Da’s nog altijd een pak minder dan de 

mannen, van wie 32,5% dagelijks online kijkt.  

Die 32,5%, of één op drie jongens, dat is ook toch een stuk meer 
dan wat de dames denken. Gevraagd naar hoeveel mannen ze 
denken dat er dagelijks naar porno kijken, was het antwoord één 
op vier. 

Drie op vier vrouwen die naar porno kijken (die 90% dus) zegt 
dat ze “overtuigd zijn dat de vrouwen in die porno hun orgasmes 
faken”. Eén op vijf zegt het niet te kunnen zien. Uit een oudere 
studie blijkt dat ongeveer de helft van de mannen wel beseft dat   
porno-actrices hun orgasmes faken.  
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Vreemde fetisjen top 4 

4. Dwergen 

Kleine mensen, lilliputters, dwergen. Hoe je ze ook noemt, ze 
zijn al sinds mensenheugenis een bron van vermaak.              

In circussen, films, worstelen en zelfs bij het overgooien spelen 
onze in lengte minderbedeelde medemensen een prominente 

rol. Je kon er dus op rekenen dat dwergenseks zijn opwachting 
zou maken.  

3. Onderwaterseks 

Neen, we hebben het niet over seks op het strand of in het 

zwembad. Er is een groep mensen die de                               

begrippen wetsuit en buddy een volledig nieuwe betekenis     
geven.  Gepakt en bezakt met perslucht en bril, doen ze het op 

grote diepten. Onderwaterseks is het nieuwe vliegtuigseks. 
 

2. Vacuüm 

Het plaatsen van een vacuüm pompje over de genitaliën zorgt 

voor een enorme bloedtoevoer, wat de gevoeligheid van de      
genoemde lichaamsdelen vergroot. Helemaal zonder gevaar is 

het niet. Vooral niet bij een hoge bloeddruk of hartkwalen. 

Maar ook kan het net iets te ver opvoeren van het vacuüm 
bloedblaren of zelfs bloedingen tot gevolg hebben. 

 

1. Paardjerijden 

Pony Play is een vorm van BDSM waarbij de sub wordt           
aangekleed met paardrijachtige attributen, zoals een bit, een 

anaal ingebrachte paardenstaart en wellicht nog een paar fraaie    

teugels. Er zijn drie soorten pony's: show pony's, trekpaarden 
(en dan bedoelen we voor een karretje) en rijpaardjes.  

http://nl.xhamster.com/search.php?from=&new=&q=under+water&qcat=video
http://www.nbrplaza.com/nbrplaza-legt-uit-ponyplay/
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Japanse mannen en hun virtuele liefdes? 

Japanners staan bekend als een verlegen en bescheiden 

volk. Zoals in alle andere rijke landen kampt Japan met 

een groeiende vergrijzing van zijn bevolking. Alleen is er 

een merkwaardig fenomeen dat aan de basis van dit    

probleem ligt. Steeds meer Japanse jongens daten liever 

virtuele meisjes. 

 Het aantal huwelijken van 

Japanners gaat erop        

achteruit, toch zoeken de 

meeste Japanners nog steeds 

naar liefde. Al is het dan wel 

via een computerspelletje. 

Voor velen blijft het maar een   

spelletje, maar sommigen 

zweren bij hun virtuele                 

vriendinnetjes. Lieve, zachte, 

mooie meisjes waar je niets 

voor moet doen, wie wil dat 

nu niet, argumenteren de   

fanaten van dit soort          

simulaties. 

De trend gaat zelfs zo ver dat 

Konami ook games uitbrengt 

voor virtuele boyfriends en 

het ziet er niet naar uit dat 

de trend zal afzwakken. 
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Bovenstaande afbeelding is een japanner die poseert met 

zijn virtuele vriendin waar hij al vijf jaar mee samen is en 

een appartement deelt in Tokio. 

Als hen gevraagd wordt waarom ze liever een virtueel 

meisje daten is het antwoord vaak dat ze bang zijn om te 

falen in de echte datingwereld. Anderen zijn dan weer 

overtuigd dat ze geen enkel meisje zullen vinden dat hun 

hobby’s apprecieert. Het gaat niet om het uiterlijk, vertelt 

een zekere Kosaki aan d’ Aki, een Zweedse journaliste. 

D’Aki argumenteert dat dit fenomeen een gevolg is van de 

groeiende gaming cultuur sinds de jaren ‘80. Vele         

Japanse zakenmannen werken tot ‘s avonds laat en    

hebben dan geen tijd meer om een wederhelft te vinden. 

Ze keren zich dan maar tot een virtueel e-vriendinnetje 

dat niet dezelfde verantwoordelijkheid met zich meebrengt 

als een echte relatie. 
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Liefde op het eerste gezicht? Fabel of feit? 

Zo nu en dan duikt er een verhaal op van een prille liefde dat begon met 

een kruising van elkaars ogen. Zulke verhalen doen onze harten smelten, 

maar is dit ook de realiteit? Berust deze uitspraak niet op louter fictie? Wij 

zochten het uit. 

Van Shakespeare tot hedendaagse songteksten en films, overal horen we 

over het fenomeen “liefde op het eerste gezicht”. Wat is dat nu          

eigenlijk, liefde?  Verschillende onderzoeken wijzen uit dat er maar liefst 

twaalf hersengebieden actief zijn wanneer mensen zich verliefd voelen. 

Deze gebieden geven stoffen af zoals adrenaline en dopamine, welke ons 

een euforisch gevoel geven. Sommige biologen beweren dat liefde niet 

meer is dan een verslaving aan de hormonen die je lichaam aanmaakt 

wanneer je je verliefd voelt. 

Wat zegt dit nu over liefde op het eerste gezicht? Er zijn verschillende 

resultaten. Het ene onderzoek beweert dat liefde op het eerste gezicht 

mogelijk is en welgeteld 1/5 van een seconde duurt vooraleer je verliefd 

bent. Zij argumenteren dan ook dat dit komt doordat alle mensen el-

kaar beoordelen in de eerste paar seconden van een ontmoeting. Toch 

beweren andere onderzoeken dat liefde op het eerste gezicht niet echt 

bestaat. Slechts 11% van de relaties ontstaan uit een liefde op het eerste 

gezicht.  

Wat met relaties die na een tijdje minder liefdevol aanvoelen? Was dit 

dan toch liefde op het eerste gezicht in plaats van een diepere connectie? 

Om dit uit te leggen, maken onderzoekers het onderscheid tussen     

verliefdheid en liefde. Verliefdheid is voor hen meer een aantrekkings-

kracht en liefde is dan weer een algemeen beeld en gevoel dat niet altijd 

louter door hormonen wordt veroorzaakt.  
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Het blijkt dus moeilijk te zijn wat ‘liefde op het eerste gezicht’ nu 

precies inhoudt. Er is veel over onderzocht, maar niemand kan er 

echt iets over bewijzen. Er is onderscheid te maken tussen liefde 

en verliefdheid, maar of er naast ‘aantrekkingskracht op het eerste 

gezicht’ ook ‘liefde op het eerste gezicht’ bestaat, is niet te zeggen. 

Iedereen moet voor zichzelf bepalen of hij erin gelooft, of gewoon 

wachten tot hij zelf door cupido geraakt wordt. Zolang je in zijn 

macht bent kun je toch niet helder nadenken en het tegendeel 

beweren. 
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De liefdeshoroscoop 

Waterman 21 /01 –18/02 

Deze maand draait alles rond communicatie. Wil je je geliefde aan 

de haak slaan dan zal je toch uit je pijp moeten kruipen deze 

maand. 

Vissen 19/02-20/03 

Deze maand zal het niks worden op vlak van liefde voor de vis. 

Wel voorspellen de sterren  een  plotse stijging van inkomsten. 

Hou je ogen dus goed open voor een sugardaddy of mommy. 

Ram 21/03-20/04 

Ram gaat een stomende maand tegemoet. Mars (passie) sluit zich 

aan bij Venus (liefde), dus leg alvast je durex klaar. 

Stier 21/04-21/05 

De sterren voorspellen deze maand een dolgedraaide stier. Stieren 

zijn deze maand op zoek naar een vluggertje in de Overpoort. Of 

dat plan ook lukt is een andere vraag. 

Tweelingen 22/05-21/06 

Tweelingen hebben deze maand niet zo veel geluk in de liefde. 

Omring je daarom met vrienden en trek je vooral niet te veel aan 

van al dat Valentijnsgedoe  

Kreeft 22/06-23/07  

Ook de kreeft mag deze maand niet veel verwachten van zijn/

haar liefdesleven. De Sterren voorspellen dat de kreeft eerder 

geluk zal hebben op studeervlak. Ook al is het nog maar net be-

gonnen misschien toch eens je boeken openslaan i.p.v. te hopen 

op de ware. 
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Leeuw 24/07-23/08 

Deze maand staat in vuur en vlam voor de leeuw. Februari is      

bedoeld om onvergetelijke avonturen te beleven.                               

Hoe wilder, hoe beter. 

Maagd 24/08-23/09 

Deze maand is alles behalve een maand vol zedig gedrag voor de 

maagd. De maagd laat zich dan ook eens lekker gaan na een avond 

stappen in de Overpoort, maar liefde zal er niet makkelijk te vinden 

zijn voor de maagd. 

Weegschaal 24/09-23/10 

De balans van de weegschaal slaat behoorlijk op hol deze maand.    

Het is daarom beter om je niet te veel te laten meeslepen door     

emotie, anders dreig je wel eens je kans op ware liefde te verliezen. 

Schorpioen 24/10-22/11 

Pas op dat je deze maand niet te veel met de mantel der liefde 

bedekt. Jij kan dan misschien wel tot over je oren verliefd zijn, 

maar dat betekent niet dat dit wederzijds is. 

Boogschutter 23/11-22/12 

Goed nieuws voor de boogschutter! Deze maand heeft cupido zijn 

pijl en boog al in de aanslag. Hou je daarom vooral niet in en stap 

vol goede moed op je crush af. De sterren staan aan jouw kant. 

Steenbok 23-12-20/01 

Het wordt een rustige maand voor de steenbok. Een gezellig 

avondje thuis voor de tv is dan ook de boodschap als het op dates 

aankomt.  
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Liefde is? 

Liefde is mooi en liefde is fijn, 

Liefde verdraagt verdriet en pijn. 

Liefde kun je geven aan velen. 

Liefde is er om te delen. 

Liefde is er om te krijgen, 

Liefde daarvan val je in         

stilzwijgen. 

Liefde is soms ongrijpbaar, 

Liefde, het is soms onafwend-

baar. 

Liefde, soms zo bijzonder, 

Liefde, het grootste wonder. 

Liefde, kan er nog iets mooiers 

dan liefde zijn? 

 

Anoniem 
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Already 

I'm a cat lady 

Now all I need are cats, and 

A battery friend 

 

Maria  Cordero 

http://hellopoetry.com/poem/1225426/already/
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BON  

taizé  

+ 

spaghetti 

Elke dinsdagavond tijdens het schooljaar zijn stu-

denten en jonge werkenden welkom voor een tai-

zé-gebed in ons St.-Michielshuis. Aansluitend is 

er altijd spaghetti à volonté, dit aan studentikoze 

prijs. 

 

Met de start van het academiejaar willen we stu-

denten een gezonde en mentale duwtje onder de 

rug geven. Geef daarom bij het binnenkomen de-

ze bon af en geniet van 1x gratis spaghetti! 

 

Wanneer: Iedere dinsdag 

Plaats: Lange Violettestraat 277 

Uur: 19.30u 
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Puzzeltijd 
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Dit was alweer de portie leesvoer vanuit VPPK voor de-

ze maand. Hopelijk hebben jullie enorm genoten van 

deze editie. Sidenote, ik ben geen astroloog, gelieve de 

horoscopen dus met een korreltje zout te nemen.  

Ook wil ik Philippe Sterkens bedanken, voormalig 

scriptor, die me hielp met inspiratie.  

Ik wens jullie alvast veel succes met het volgende     

semester en een fijne Valentijn.  

Kusjes –xxx-  

Emily 
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