
HET SCHEIKUNDIG ELEMENT “VROUW” 
 
Een spoedcursus voor mannen, om de vrouw beter te leren kennen. 
 
Element:  vrouw 
Symbool:  Vr 
Ontdekker: Adam 
 
Atoomgewicht: gemiddeld 53,6 kg, maar alle variaties tussen de 4 en 200 kg zijn 
mogelijk. 
 
Fysieke eigenschappen: 

1. Het oppervlak is normaal gesproken bedekt met verf of andere kunststoffen. 
2. Bereikt kookpunt razendsnel, maar bevriest op onvoorspelbare momenten. 
3. Smelt bij de juiste hoeveelheid aandacht. 
4. Wordt bitter indien onjuist gebruikt. 
5. Kneedbaar indien er druk wordt toegepast op de juiste punten. Maakt dan 

ondefinieerbare geluiden. 
6. Kenmerkend is het voortdurend stemgebruik waarbij de klanken doe-di en 

doe-da overheersen. 
 
Chemische eigenschappen: 

1. Grote affiniteit met goud, zilver en diverse waardevolle stenen. 
2. Absorbeert enorme hoeveelheden waardevolle substanties en goederen. 
3. Kan zonder waarschuwing of aanleiding exploderen. 
4. Is niet oplosbaar in water, maar gedrenkt in alcohol wordt het aantal nuttige 

toepassingen vergroot. 
5. Is duur in aanschaf en onderhoud, bij Westerse elementen is het rendement 

laag. Aanzienlijk hoger rendement en lage aanschafkosten zijn haalbaar bij 
bepaalde elementen uit Azië of Oost-Europa. 

 
Algemeen gebruik:  

1. Is uitermate decoratief, met name in en op dure sportwagens. 
2. Is een effectief ontspanningsmiddel. 
3. Kan een uitermate effectief reinigingsmiddel zijn. 

 
Testgegevens: 

1. Wordt rood indien men het element ontdekt in natuurlijke staat. 
2. Wordt groen indien geplaatst naast een beter uitziend specimen. 
3. Het jonge specimen oefent een aanzienlijke aantrekkingskracht uit, die met 

de leeftijd vermindert. 
4. Claimt aangetrokken te zijn tot het tegenpoolelement Man. Dit geldt echter 

alleen indien het element Man in het bezit is van de juiste eigenschappen te 
weten: 1) geld 2) good looking (het element Vr ontkend dit meestal in alle 
toonaarden). 
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Risico’s 
1. Is uitermate gevaarlijk behalve in ervaren handen. 
2. Het is illegaal om meer specimen tegelijk te bezitten. Het is echter wel 

mogelijk om dit te doen, indien de verschillende specimens dit niet van elkaar 
te weten komen.  

3. Het element Vr neigt naar reproductie. Dit kan voorkomen worden door ze 
allen met rubberen beschermingsmiddelen te behandelen. 

4. Indien het element uit uw beheer verdwijnt, kan dit gepaard gaan met 
aanzienlijke kosten. 

 
Tegengif bij besmetting: 
Een mengsel van veel sporten, alcohol en Websurfen brengt tijdelijk verlichting. 
Permanente resistentie wordt slechts opgebouwd door homoseksualiteit of het 
bezitten van meerdere exemplaren.  
 
Meer humor op www.hmvgerritsen.nl  
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