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Helemaal niet
van toepassing
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Helemaal wel
van toepassing

[Versie voor mannen]
Geef voor onderstaande stellingen aan in hoeverre ze op jou van toepassing zijn door het
antwoord van je keuze te omcirkelen. Ga hierbij zoveel mogelijk af op je eerste ingeving.
1. Ik kan er slecht tegen wanneer ik een andere man tegenkom die knapper is dan ik
2. Ik kan het niet uitstaan wanneer vrouwen meer aandacht besteden aan een vriend met wie
ik uit ga dan aan mij
3. Ik heb de neiging bij mannen die er leuk uitzien na te gaan wat er mis is met ze
4. Ik geniet ervan wanneer ik op een feestje meer aandacht van vrouwen krijg dan andere
mannen
5. Ik zou niet gauw een heel aantrekkelijke man aannemen als collega
6. Ik heb wat tegen ambitieuze mannen
7. Ik heb de neiging bij mannen die heel succesvol zijn na te gaan wat er mis is met ze
8. Ik zou niet gauw een heel competente man aannemen als collega
9. Ik wil het liefste grappiger en meer ad rem zijn dan andere mannen
10. Ik wil gewoon net wat beter zijn dan andere mannen
11. Ik wil altijd winnen van andere mannen
12. Ik kan er niet goed tegen wanneer ik zie dat andere mannen een mooier huis of
mooiere auto hebben dan ik
[Versie voor vrouwen]

Geef voor onderstaande stellingen aan in hoeverre ze op jou van toepassing zijn door het
antwoord van je keuze te omcirkelen. Ga hierbij zoveel mogelijk af op je eerste ingeving.
1. Ik kan er slecht tegen wanneer ik een andere vrouw tegenkom die knapper is dan ik
2. Ik kan het niet uitstaan wanneer mannen meer aandacht besteden aan een vriendin met wie
ik uit ga dan aan mij
3. Ik heb de neiging bij vrouwen die er leuk uitzien na te gaan wat er mis is met ze
4. Ik geniet ervan wanneer ik op een feestje meer aandacht van mannen krijg dan andere
vrouwen
5. Ik zou niet gauw een heel aantrekkelijke vrouw aannemen als collega
6. Ik heb wat tegen ambitieuze vrouwen
7. Ik heb de neiging bij vrouwen die heel succesvol zijn na te gaan wat er mis is met ze
8. Ik zou niet gauw een heel competente vrouw aannemen als collega
9. Ik wil het liefste grappiger en meer ad rem zijn dan andere vrouwen
10. Ik wil gewoon net wat beter zijn dan andere vrouwen
11. Ik wil altijd winnen van andere vrouwen
12. Ik kan er niet goed tegen wanneer ik zie dat andere vrouwen een mooier huis of
mooiere auto hebben dan ik

