
worden o~k:;condoomste ko~p 
aangeboden wdarvan het andUi;, 
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Benelwic,e is v:erkijgbaar in ver. 
pakkingen yan 12 e~ 144 stuks.' 

De uitvindin'g .van: goecle.voorbe'
hoedmiddelen 'heeft,' niet' aHeen: 
hoeren maar alIe vrouwenbevrijd 
van de eeuwige angst "voor ' ' 
zwangerschgp. 
-Het condoonl heeft'dotJ.rbovennog 
het voordeel ddt het bescher-rot 
t~ge~ al,I~Il1Qge.Iiik,e, g,e,~la(;hts~. 
ziekten. ' ' ,'" 

Hoe worClt'het condoom ge
maakt? ' 

In het begin van deze eeuw werd 
latex ontdekt. Latex,het' hars van 
de rubberboom is nu de grondstof 
voor condooms. tn de boombast 
wordteen flinke snede aange
bracht zodat de latex afgetapt kan 
worden:Een g~Qot bad w()rdt met 
latex gevuld en vervolgens wordt 
een lange,rij glazen y6rinen ( je 
snapt wet w~t ;;;'o~rvorme~Y'door 
het mengsel gevoerd. Zo yormt 
zich een via: een ingewikkeid pro
cede het·condoom. 
Een late'X, c~ndoom is dun, zonder 
naad, sterl<. ~lastisch en duur
zaam.ogenschijnlijk is het ,con
doom een'uiterst simpel produkt. 
Die eenvoud is er echter aIleen 
voor de·gel:m:J.'ikeI:.~n zeker'uiet 
vom de 'produce,ntwaht dEt~l.sen 
die aan condooms worden ge
steldzijn in Nederlctnd haag: De 
wetgeving regelt dan ook precies 
aan welke kwaliteitsnormencon
dooms m~~ten voldoen. 

De kwaliteitseisen. 

In de wet Besluit Rubbercondo
men (Staa1courant 1979) staan die 
wetfelijke kwaliteitseisen. 
De belangrijkste zijn: 

• Het condoom moet minimaal 20 
liter lucht kunnen bevatten. 

• De treksterkte moet ten minste 
250 kg per cm2,zijn. 

• Het condoom moet ten minste 5 
jaur te bewaren zijn. 

• Op de verpakking dient een 
uitersle gebruiksdatum te stoan 
en moet bovendien voorzien zijn 
van een Nederlandse gebru-iks
aanwijzin!:1' 

ladera partlj van maximaal 
200.000 condoorns' dient steek
proefsgewijsop aIle kwaliteits
eisen getei>tworden.Alleen goed
gekeu'rde condooms mogen ver
kocht worden.Eehler in Nederland 

clelijk isof ze w efgl3test ~ijn:, 
Omdat ze ~iet testen' kl.1~rien de 
fabrikopten ~een.,hoop kost19n P&-, 
sparen,en doardoor'de condobms' 
yoordeliger aanbi19den.be kans 
op "klappe:(s"'is ~~t,uurli:jk ee:o 

q 

stuk grot~r en dot i~in deze Hjd" 
behoorlijk gevdar!ijk," 

Mensen die gEiwoon:Clan sex doen 
voor de ibl ohaarhet gela kUi;lnen" 
tegenw.ooraig €Ond09mskop~nIn, 
bijvooI-b~eld:aarbeieri-q(ba,Q.a~ 
nensmaak, iil je lieveling~kleur,' 
met o~ zo.nder pretribbels p,f:inet' 
een Ruud GullitpruikJ.e." " .:, " 
De fabrikctnt DUREX br~ngt een 
uitgekiendassortim'ent ' 
goedgekeurde condooms 'opde 
markt.Nieuw. is de DurexI3eneF 
uxe ~int. HeU~'~en'pijpe6ndootP': 
,zonderglijmiddel met een lichte 
mjntsnladkNan, ~e q10m be:\c~nde 
Durex Beneluxe isbnlangs de vet~ 
pak'king" vernieuwd . en het 
reservoif ve'Ibeterd 'wal,dektxns 
op' "klapperg ll nog kleiner maakt.' 


