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l'm too sexy for my car
Dat zingt Right Said Fred. Hij overdrijft nogal, want hij vindt
zichzelf ook te sexy voor zijnland, zijn kat en zijn shirt. Maar
hoe zit datl Vinden mannen zichzelf eigenlijk een beetje
sexy) Marktonderzoeksbureau Synovate ondervroeg wereld-
wijd 54oo mannen. De uitslag: gemiddeld genomen vindt
ile helft zichzelf wel een lekker ding. Opmerkelijker is dat de
verschillen in zelfvertrouwen per land groot waren.
ne Griekse man vindt ztch:zelf het gfewe).^
,l iqst. 8r%oYan de mannen mndtzichzelf een Adonis. Ook
Ce Russen (8o%) en Zuid-Afrikanen (78%) ziin tevreden.
Minder teweden zijn de Maleisische mannen, van hen zegt
zzlo zichzelf sexy te vinden. In hun gezelschap bevinden zich
le Chinese man en de Franse man (beide 34%).
En onze eigen jongensl Vp r r d"e .Nederlandse ma,n-
[].en virrdt, slechts 29o/o z,tcYszelf sexy.

Top 5
meest, sexvmannen"

I. Johnny Depp
2. George Clooney
5. Ja,ke (.)yltenIaa,l

4. Da,niel Craig
5. Brad Pitt

Bron: Cosmopolitan

,Lvlarlrlen ge OrulKen OaqelltKs
7 O C C c onírirurric atiewoórde n,

Sex sells
IMaar Schaars gekle-
de stoeipoezen op auto's
zijn inder daad b evorder-
lijk voor de verkoop. Bel-
gisch onderzoek heeft
het pas weer bevestigd:
manneli jke proefperso-
nen bleken slechter in
staat om financiële keu-
zes te maken na het zien
van plaatjes van dames
in bikini. Maar waarom
eigenlijk) Volgens de
onderzoekers is het de

schuld van de nucleus
accumbens, een gebied-
je in de hersens dat - zo-
dra het geprikkeld wordt
door geld, seks ofandere
lekkere dingen - direct
bevrediging zoekt.

(Br on: P sy ch ol o g i e M ag o zi n e)

vaders 
"W"{2S,Ë?58ffi \tVaar of niet waar?

Niet V\Iaaf Zorgzamevaders hebben, in
tegenstelling tot de meeste mannelijke zoogdie-
Íen, een biologische oorsprong. Dat is heel ver-

klaarbaar: in vergelijking met andere zoogdieren
hebben mensenkinderen veel meer en langer

zorgnodig om te kunnen overleven. Dus zelfs in
de oertifd gold al: hoe liefhebbender en sterker de
vaderlijke gevoelens, hoe groter de kans dat paps

zijn genetische nageslacht zag floreren.

(Bron: De Naokte Man, Desmond Morris)

VIaryen gebruiken dagelijks ongeveer
\rTOllWEN

§eroruiken er geroid"Celd. 2O.C0C
Niet \Maaf Verbaasd? Deze cijfers komen uit een boek uit zoo6, The Female Bra.in.
TaalwetenschappeÍs kwamen er al snel achter dat de cijfers helemaal niet gebaseedzijn
op degelijk wetenschappelijk onderzoek. De auteur heeft dit toegegeven, maar toen was
het al te laat: de mythe was geboren. Wat is dan wel de waarheidt Die ligt vooralsnog in
het midden, want er zijnnog steeds geen betrouwbare woord-tel-onderzoeken. Er is zelfs
geen bewijs dat vrouwen meer praten dan mannen. Sterker nog: sommige onderzoeken
bewerenhettegenovergestelde. (BÍoniDeMythevanMorsenVenus,DeborahCameron)

KaIe mannen zlJn mannel[jker
ECht \/\raaf Hoe kaler de man, hoe meer testosteron hij heeft.

lManrren denken
ieCere 7 secon Cerr
aan seks
Niet Waar Uittalvan onderzoe-
ken komen steeds weer verschillende
cijfers naar voren, variërend van r keer
per 52 seconden tot r of 7 keer per dag.
(Bron: Psy ch ol og i e M o g ozi n e)
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Wat wil De Man?

ï1lat mannen wiIlen
Heelbelangrijk:

. wederzijdse aantrekkingskracht & liefde
. betrouwbaar karakter
. emotionele stabiliteit

Best belangrijk:
. opleiding & intelligentie

. uiterlijk
. ambitie

Beetje belangrijk:
. fi nanciele vooruitzichten

. huishoudelijke kwaliteiten
Onbelangrijk:

. politieke achtergrond
. kuisheid

Maar een man rnas niet huilen
Nou ja, hii míghet misschien wel, maar hijYoet het niet. Niet zo vaak

als een vïouv/, tenminste. Volwassen vrouwen huilen 25 tot 50 keer per

iaar, mannen 5 tot 20 keer. In de kindertiid is dat verschil er nog niet.

fongensbaby's huilen zelfs iets meer dan meisjesbaby's. Maar na het
twaalfde levensjaar beginnen jongens en meisies zich ook wat betreft

huilgedrag sterk van elkaar te onderscheiden.
Verderhuilenmannen vaker van ontroering of vreuEide,

vïouwen juist van woede, angst en teleurstelling, zo blijkt uit een
landelijk onderzoek van Psychologie Magazine. Waarschijnlijk uiten

mannen hun frustratie of onmacht eerder in agressie.

Top lO
SeksonzékerTted-en

van rrl-annen
Mtjn piemel staat krom.

Heb ik te weinigi sperma?
Hoe werken penisverlen§ende

apparaten?
heb een te strakke voorhuid.
heb moeite met klaarkomen.

Ik kom te snel klaar.
Kan ik mijn piemel operatief

verlen§en?
MUn vrouw komt niet klaar.
Heeft seks invloed op mfin

sportprestaties?
Ik ben seksueel uitgekeken op

mfin partner.
(Bron: wwumenshealth.nl)

De vreemdsaande
man m protenten
t+ 8o/o Gaat vreelmd uit seksuele ontevre-
denheid.
t+ 48o/o Gaat weemd omdat hif sociaal-

emotioneel onteweden is. Een tekort aan
bevestiging en affectie is de belangrijkste
reden dat mannen hun partner bedriegen.
t» 660/o Van de weemdgaande mannen
voelt zich schuldi§!.
tt 680/o Had nooit §iedacht ooit over-

spel te plegen.
rr Bijna lOOo/o \Menste dat hif het nooit
had gedaan.
t+ 77o/o Van weemdgaande mannen heeft
een 5loede vriend die weemdgaat.
t» 4Oo/o Van de weemdgaande mannen
pleegt overspel met iemand op het Wefk
t» 60/o Van de weemdgaande mannen gaat
al weemd op eerste dag dat hij zifn nieu-
we minnares (of minnaar) ontmoet.
t+ 73o/o Van de vreemdgaande mannen
kent zijn nieuwe minnares (of minnaar) al
langer dan een maand voordat hij weemd-
gaat.
(Bron: www.dokter.nl)
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willen
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.GOD HEEFT ONS EEN PENIS EN HERSENS
GEGEVEN, MAAR HELAAS NIET GENOEG
BTOEDTOEVOER OM BEIDE TEGELIIKTE

KUNNEN GEBRUIKEN'
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9tol 5
Mannen en vrouwen
mogen economisch

dan gelijk zijn, man-
nen zijn nog altijd

de kostwinners. Dat
komt grotendeels

doordat ze nu een-

maal geen kinderen
kunnen baren. Het

grote verschil met
vroeger is dat mannen

nu wel een baan met
voldoening willen.

lleallh &
beauly

Ifdell Ben jij gek! Een man
kijkt wel uit dat hij toegeeft
te smeren met crèmes en
biologisch te eten. Wij we-
ten beter: health & beauty
zijn voor de Nederlandse
man het belangrijkst van
alle mannen in Europa.

IMinkeIen
ela, de mancJa, Oe man Van nU nOUOt, Van SnOppen! Ulaar VOOTaI
op internet. Daar kan hij z{jn jaag- en verzameldrang

houdt shoppen! Maar vooral

k\Mjjt, door producten en prijzen te vergelljken.

Vaderschap
Nederlandse mannen hebben de kleinste kinder-
wens van alle Europeanen. Het gezin is niet langer
een plicht, maar een keuze. fonge mannen stellen
het vaderschap uit, omdat ze naast de prakische,
financiële kant meer betrokken willen zijn bij hun
kinderen. Toch investeren ze uiteindelijk van alle
elementen in hun leven, de minste tijd in hun gezin.

Vrienden
Nu traditionele netwerken als de kerk en buurt nog nauwelijks bestaan, vinden mannen hun
wienden belangrijker dan ooit. Bij hen zoeken ze steun en herkenning: een veilige schuil-
plaats. Vriendschappen met vïouwen vinden de meeste mannen trouwens heel normaal.

Love & rnarriage
De gemiddelde trouwleeftfd in Nederland ligt rond de
dertig jaar. Van alle Europeanen heeft de Nederlandse
man de minste nestdrang. Ook blijft hij het langst finan-
cieel afhankelijk van z'rjn ouders. Hij weet wel wat hij
zoekt, hoor: een lonende, gelijkwaardige en harmoni-
euze relatie, vol wederzijds begrip...

FIome sweet
hrorne
Mannen vinden het leuker
dan vroeger om thuis te zUn.

Dat komt vooral door het
bezitten van technologische
snufes.

www.discoveryspecies.com

Vrije tUd
Druk kan de Nederlandse
man niet heelgoed han-
delen. Hij heeft daardoor
recht op plezier, vindt hij.
Va nwege tijdgebrek wordt
minder aan teamsport ge-

daan, individuele sporten
zijn de trend. Reizen is be-
langrijker dan ooit. Mannen
houden ook langer vast
aan jeugdactiviteiten, zoals

muziekfestivals bezoeken.

Waarom gaan mannen vreemd?
Ongeveer r op de 3 mannen gaat vreemd. De exacte cijfers variëren van onderzoek tot onderzoek, maar zijn nooit
rooskleurig, hoe ie ze ook bekijh. Aiaiai. Maar waarom is dat eigenlijk zol Heel simpel, zo ziin ze niet geprogram-
meerd. Manne[jke ontrouw is evolutionair Elezien noodzakelijk gieweest voor het
voortbestaan Van de mens. Aandeenekantisdeman eenfornilyrnoneninprincipeopzoeknaareen
vaste partner. Paarvorming is namelijk het meest effectieve voortplantingssysteem voor de mens. Maar aan de an-

dere kant is hij niet uitgerust voor monogamie. Heel efficiënt eigenlifk, want in het vaste-relatiesysteem, met een

babydraagtijd van negen maanden en een hoog sterftecijfea kon er vïoeger veel mis gaan.

Maar goed, wat heel nutti§! was in de oertijd, is nu mooi een probleem. Mannen zijn niet
eens meer nodig voor de voorrplanting - tenminste, niet inzdn enonn aantal. Moeten we dan maar wachten tot de

natuur op de resetknop druktl Tot het mogelijk is de man genetisch te herprogrammeren tot trouw - of de vrouw
tot ontrouw?
Tja. Ondertussen zit er gewoon niets anders op dan er samen uit te komen. A1s mannen mogen toegeven dat ze

zich seksueel aangetrokken voelen tot een ander, maken ze meer kans om er niet aan toe te geven.

Overigens blijkt uit verschillende onderzoeken dat mannen niet in de eerste plaats vreemd gaan vailMege de seks.

Mannen plegen vaak overspel als ze een gebrek aan verbondenheid, spanning en liefcle in hun relatie ervaren.
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Funny facts
D) Waarom zwierf Mozes 4o jaar door de woestijn? Hij
vertikte het om de weg te vïagen.
Dr Hoeveel mannen zijnnodigom een nieuwe wc-rol op te
hangen? Dat is niet bekend. Het is nog nooit voorgekomen.
» In de hemel van de man heeft hij drie
afstandsbedieningen en blijft de wc-bril omhoog staan.

(Bron:Waorom mannen niet luisteren, Allan & Barbara Pease € 17,95 Uitgeverij Het
Spectrum)

arbeidspsychologie. Hij combineert zorgtaken door vier dagen per week
te werken en de vijfde dag voor zijn drie kinderen te zorgen.
- Categorie Baanbrekende Organisatie: Papa Plus, dat lobbyt bU politiek
en werkgevers om vaders serieus te nemen als zorgende ouder en
vaders oproepen een papadag te claimen.
- Categorie Baanbrekende Werkgever: &Samhoud, dat mannelijke
werknemers twee maanden betaald vaderschapsverlof geeft.
Is dat nodig? Ja, vooral het bedrijfsleven moet nog een
inhaalslag maken. Zo neemt bijvoorbeeld maar I0olo van de vaders
ouderschapsverlof op, al is dat bij de overheid al 500/o.

<,. L,rII(IUI' (II't,tJÍ §tilirllLtU JÍU§trWlIIIIgI' .-_ .- J '"'::::::::
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' '' Top 5 *

voorinËïïfrtË"ïl{ïf';ïà:"f;ffiy,íià,. 
., verzorgrngsproducten *

Hij heeft een moderne kijk op rolpatronen .- i iGeen 1i,jn verzorgingsproducten groeit i 1.

tussen man en vrouv/ en is in staat verschillende i i i zo nai'O als die-voor mannen. Meer i t

Deze man stelt zichzelf boven relaties en is niet www.modernemanprijs.nl
zo familiegericht. Komt gemiddeld z6%ovoor www.womeninc.nl

34%"voor in Europa en is het meest voorkomend i i '1, Ze. De faVOfieten i;
L Europa en is het meest voorkomend i i ,. ?e. Ue laVOnef,en: 

iin Zweden (57"/o) en Frankrijk (+z%1. i i i f . Deodorant 87o/o j
4. OngeÉondeà i t,, ir 2. Aftershave/eau de toilette 8ïo/o4. Ongebonden i i, i, 2. Aftershave/eau de toilette 8ïo/o i ,-

Vermijdt serieuze u"rpÉhtirrg"r, ", i t,. 
...., !._Haarspray/-gel/-mous se 38o/o il i

verantwoordelijkheden. KomtgemiddeLd4% '\ \, r'Moisturizer voor het Efezicht 29o/o
voorin Europa. '., 'i. ,^ 5..pod;zlotion 28o/o

i. .i (Bron: Marktonderzoeksbureau Svnovate)

gerniddeld,4%" '\ ', r'Moisturizer voor het §fezicht 29o/o . ,i
voorinEuropa. 1., 'i _ 5. Bodylotion 28o/o -." ,,'

..WE KUNNEN
GEEN ICNDEREN

BAREN, MAAR
WE I(UNNEN WEt

ZELF POTIES Moderne Man Priis
o P E N MAK_EN', fl:J:*ïff:J;,ï: iil:,':,'-i jjlïï :il:ffi'::':J"ïJ"ï,:il:ï"

Ac"rnun Bnucr wrrrrs emancipatie. Het oobt: laten zien d.at het'goeó mogeluk
is om werk en zorg op een evenredige manier te

M a n n e n ra sse n l.ï$'"',9"ï3,ïiff: i,i,ïï|:ï:ffíflï:: 3,ïïffiffi;
De druk op de man in de zrste eeuw is groot.

Hij heeft het moeilijker dan ooit om zijn rol te
bepalen. Dat blijkt uit onderzoek van Discovery

Channel, dat twaalfcluizend mannen interviewde
in vijftien Europese landen, over alle aspecten van

het 'man zijn.ln Nederland werden aanvullend
nogwifduizend mannen uit een speciaal

Discovery-panel onderwaagd.
Er bleken vier typen man te zijn:

I. Het draait om mU

voorin Europa. ri r,., ,. ,r,.S;*ï*?"*#'13J*1p#.Íffy:,") .-" r_ ,i ' 

".,,. 
.., .,r,:."' ,"

Al die w$^ell l,g'SaApreÍ1::va FGII' ::,,,,"' 
:-' ;:'""

moelen mannen met.biaarden ziin" .-,,,,,::: . -. --
Scheren is een hoop gedoe, maar toch scheren 8 van de 1O mannen ziëïi netpr.iedere da"g; liï zijn boek De Nookte man rekent

sen man en vrouv/ en is in staat verschillende i i i zO nafd aIS CLie VOOf mannen. Meef i ii
verplichtingennatekomen. Komtgemiddeld i i dan de helft van aIle mannen gebruikt i :i
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Desmond Morris uit dat een man die zich iedere dag scheert, gemiddeld 152 dagen van z'rjn leven aan scheren besteedt.


