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‘Ga maar! Ik heb geen idee wat ik aan je heb. 
Jij en ik bouwen niets op! 
Al drie jaar zie ik je alleen maar één zaterdagavond en nacht, in de 
ochtend als je wakker bent weet je niet hoe snel je weer weg moet 
gaan.
Of, wanneer ik eindelijk eens bij jou mag slapen, zet je mij aan het 
begin van de middag de deur alweer uit of je nu een vrije dag hebt of 
niet.
Ik hou van je, maar kan dit niet langer!
Ik zet er een punt achter!
Ik wil verder met mijn leven!’

Terwijl ze dit tegen hem zegt staan er tranen in haar ogen.
Ergens voelt hij zich wel schuldig, ze had zeker een punt en hij wil 
haar echt geen pijn doen. Ze is altijd ontzettend lief voor hem 
geweest, maar hij was toch duidelijk genoeg?
Geen, relatie, alleen seks! Hoe duidelijk kun je nog meer zijn!
Het is dan toch haar verwachting? Hier kan hij toch niets aan doen?
Lastig die vrouwen, waarom begrepen ze niet dat hij geen relatie 
wilde, zich niet wilde binden.

Hij haalt zijn schouders op en loopt de deur uit.
Ja, sorry hoor dit is toch niet zijn verantwoordelijkheid?
In de auto kijkt hij even zijn berichtjes na.
Mmmm, een zeer uitnodigende foto op zijn Whatsapp van één van 
zijn andere vriendinnen met als tekst; ‘Hé liefie, zin in een lekker 
avondje? Ik mis je.’

En weer verschijnt er een foto in beeld, nu met sexy zwarte kousen 
en jarretels, iets waarvan ze wist dat het hem ten zeerste opwond.
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‘Zal ik vanavond even bij je langs komen?’
Shit, hij had vanavond eigenlijk afgesproken met zijn andere al wat 
oudere vriendin, ze had hem bericht dat ze speciaal voor hem nieuwe 
sexy lingerie had gekocht.
Hij hield van hele rijpe vrouwen, ze waren gewillig en dankbaar als hij 
ze tot een hoogtepunt kon brengen en bereid er alles voor te doen.
Het gaf hem voldoening en het wond hem op om te zien hoe hij ze 
kon laten genieten en de macht die hij hierover had wond hem nog 
eens extra op.
Weer kwam er een berichtje binnen, van weer een andere vriendin.   
‘Hé mop ik ga zo naar huis, zullen jij en ik er vanavond even een 
dolle boel van maken? Ik heb wel zin in je!’
Ook met deze dame had hij net als met de andere dames al meer 
dan drie jaar een seksuele relatie. 
Anders wilde hij dit ook niet zien, het waren zijn seksspeeltjes! 
Ze wisten waar hij van hield en waren maar al te bereid, gewillig hier 
gehoor aan te geven door hem op te winden met hun sexy selfies en 
geile voorstellen.
Hij voelde zich oppermachtig, dit was zijn gewillige harem.
Oké, wie nam hij eerst? 
Opnieuw een ping, die aangeeft dat er weer een berichtje 
binnenkomt. Wow!! Een foto met een geile vochtige geopende kut!
Dat gaf de doorslag, zijn eigen lul was intussen voldoende groot om 
hier ook even snel een selfie van te maken en terug te sturen.
Terwijl hij na de foto zijn broek weer dicht trekt, komt er als reactie op 
zijn foto een langgerekte mmmmmmm en wat geile icoontjes om het 
te versterken.
Voor hij de auto start, stuurt hij nog even naar de andere dames een 
paar oude foto’s van zijn werk. Zo die zijn ook weer zoet, en zo kraait 
er geen haan naar. Toch wel handig als je een baan hebt die zo nu 
en dan ook de avonduren in beslag neemt. Gelukkig heeft hij aardig 
wat foto’s genomen van zijn werk, zodat het niemand opvalt dat het 
geen recente foto’s zijn.
Hij start zijn auto en draait hem de parkeerplaats af, op weg naar een 
ander seksavontuur.
De dame waar hij net met toch wel een beetje een schuldig geweten, 
vanwege haar tranen, was weggelopen is hij alweer vergeten.
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Toen hij na zijn wip weer thuiskwam, drong het tot hem door dat hij 
de vriendin waar hij nu al drie jaar min of meer een wop-relatie mee 
had hem had laten vallen.
Dat kwam toch wel even binnen, hij werd er toch wel wat onrustig 
van. Ze leek het vrij serieus te menen, zoals ze daar had gestaan. 
Ze had ondanks de tranen in haar ogen een behoorlijk vastberaden 
houding gehad die hem nu toch wel verontrustte.
Even een klein appje haar kant op ook al was het vrij laat, een 
welterusten en een paar hartstochtelijke vlammetjes erbij met de 
bijbehorende likjes, zouden haar wel weer tot andere gedachten 
brengen.
Hij wist heel goed hoe hij de dames kon bespelen.
Even het berichtje kopiëren en ook nog even naar de andere 
vriendinnetjes sturen, dan waren die ook weer tevreden.
Hij maakte nooit gebruik van hun eigen naam, maar altijd lieverd, 
schatje, liefie en andersoortige koosnaampjes, dat verkleinde het 
risico van een fout tijdens het vrijen of appen en het maakte het 
kopiëren een stuk gemakkelijker.
Verdorie, wat is dat nou?
Ze had hem geblokkeerd!
Dan maar op de Messenger. Shit, ook hier was hij geblokkeerd en 
Facebook was ook niet langer voor hem toegankelijk.
Dit kon toch niet waar zijn?
Dit was iets waar hij absoluut niet tegen kon, zijn hart kneep samen 
bij het idee dat hij haar nu echt kwijt was.
Dit kon ze toch niet menen! Natuurlijk had hij al voldoende signalen 
van haar gehad, maar dit had hij tot nu toe altijd met een paar 
simpele standaardzinnen tussen haar verontwaardigde mail tot rust 
kunnen brengen.
Zijn vaste zin bij alle dames was, dat ze zeker een punt hadden, dat 
ze veel te lief voor hem waren, en absoluut beter verdienden.
Meestal trokken ze dan wel weer bij en kreeg hij na een paar 
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uitbranders weer toegang tot hun huis en hun kut.
Tja, kutten, dat was een obsessie voor hem en de verpakking erom 
heen. Met sexy lingerie kregen ze hem helemaal plat, het was bijna 
een vereiste voor hem om, voordat hij een lijfelijk datecontact 
maakte, hij eerst een aantal pikante foto’s van de desbetreffende 
dame in zijn collectie had. 
Het zat hem nu dus helemaal niet lekker dat deze vriendin alle 
toegangen had geblokkeerd.
Tot zijn verbazing merkte hij dat het hem oprecht verdriet deed, 
verdriet omdat hij nu één van zijn kostbare speeltjes kwijt was. Want 
laten we eerlijk zijn, zij was het ook die zijn vakantie betaalde en de 
weekendjes weg.
Ja, hij had hier niet om gevraagd? Natuurlijk niet, zoiets vraag je niet. 
Maar ze had het hem aangeboden, omdat ze toch wel graag iets 
meer met hem wilde dan alleen maar een zaterdagavondwip. Iets 
waar ze nu weer op terug was gekomen.
Ja, sorry hoor hij was hier vanaf het begin helemaal duidelijk in 
geweest. Geen relatie! Hij was een vrije jongen en wilde dat ook 
blijven. Seks samen prima, zo nu en dan blijven slapen ook, maar 
bijna nooit in zijn eigen bed. Als dat gebeurde was het een 
uitzondering. 
Hij had nog zo’n rare obsessie, niet één van zijn vriendinnen mocht 
vrienden zijn op Facebook. Niemand begreep dit en het koste hem 
elke keer weer moeite om ze te overtuigen dat dit vanuit zakelijk 
oogpunt was en zijn tweede pagina was uitsluitend voor de mensen 
die eenzelfde hobby beoefenden als hijzelf.
Oh man, en moeilijk dat ze daarover konden doen! Hoe vaak had hij 
niet moeten zeggen, als hij weer een nieuwe vlam had gescoord die 
op dat moment tot over haar oren verliefd op hem werd, om geen 
persoonlijke mededelingen van verliefdheid op zijn pagina te zetten 
en ook geen foto’s van hem in hun huis op hun eigen Facebook te 
plaatsen. Wat hij dan niet allemaal over zich heen kreeg vanuit 
gekwetste trots. Dat hij hen pijn had gedaan met deze opmerking. 
Dat ze trots op hem waren en blij dat ze samen iets hadden en dit 
ook graag wereldkundig wilden maken, wat was daar in godsnaam 
verkeerd aan? Het koste weer de nodige uitleg en vrijpartijen voor ze 
weer tot rust waren gekomen. Maar, hij kwam er elke keer weer mee 
weg, zonder dat ze in de gaten hadden, dat dit ook was om geen 
gedonder met de andere liefies te krijgen.
Soms vroeg hij zich weleens af wat hij zich in godsnaam allemaal op 
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de nek haalde. Maar wanneer hij weer op één van zijn datingsite’s 
keek en weer iets lekkers had gevonden, kon hij het toch niet laten.
Even voor de goede orde, hij zat wel op datingsite’s waar je niet voor 
hoefde te betalen. Want dat had hij er nu ook weer niet voorover.
Het was tijd om zijn bed op te zoeken, maar de blokkering zat hem 
nog behoorlijk dwars, vooral het feit dat hij de controle kwijt was! 
Dat zat hem nog het meeste dwars, hij kon niet loslaten, ook al zou 
hij er niets meer mee doen maar het gevoel dat ze nog altijd binnen 
handbereik waren, was al voldoende. En juist dat was hij bij haar nu 
dus kwijt! Ze had de deur echt dichtgeslagen en dat deed pijn. 
Dat deed verrotte pijn!
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Het viel mee, hij had behoorlijk goed geslapen ondanks zijn 
frustraties over die blokkades van gisteravond.
Eerst maar eens koffie maken en daarna aan zijn ontbijt.
Hij nestelde zich comfortabel, in zijn badjas en koffie binnen 
handbereik, op de bank. Zo, nu eerst maar eens even kijken of er nog 
iets te beleven viel op de datingsite.
Hé, een berichtje binnen, even kijken. Zó, dat is een leuk smoeltje, 
kijken wat ze schrijft; ‘Leuke kop en interessante dingen die je doet.’ 
Umm, ze woont niet direct naast de deur, dat is wel een kolere-eind 
rijden voor een wip en dan weer terug. Aha ze is online, even een 
reactie geven: ‘Vanwaar de interesse? Alleen een leuke kop? Dat 
hoor ik vaker. We wonen niet direct bij elkaar in de buurt om even 
langs te komen!?’
Hé, ze reageert terug, even zien wat ze zegt: ‘Ik heb toch niet gezegd 
dat je meteen weer naar huis moet?’
Ha, ze heeft humor leuk. Oeps ze is alweer offline, geen tijd voor een 
wat meer uitgebreide chat. Dan maar eens al haar foto’s bekijken, 
mmm sexy dame, een beetje mysterieus. Oké ze was zeven jaar 
ouder dan hij, ook al zag ze daar helemaal niet naar uit. Dat was een 
pluspunt, hij viel op rijpere dames, altijd al gedaan. Al vanaf dat hij 
jong was, hadden oudere dames hem altijd seksueel geprikkeld.
Hij klikt nog even door naar een paar andere berichten en neemt nog 
even een kijkje op de fotogalerij van de datingsite, maar wordt toch 
weer teruggetrokken naar haar berichtje en de foto’s. Er is iets met 
deze dame, een dame die hij wel beter wil leren kennen.
Hij zag dat ze haar echte naam onder het berichtje aan hem had 
gezet. Mooi even kijken of het iets oplevert als hij haar voornaam en 
woonplaats op Google zet.
Bingo! Zó, de dame schrijft boeken, niet dat hij een lezer is, hij heeft 
daar absoluut het geduld niet voor, maar het is wel interessant om 
iemand die schrijft, te ontmoeten. Aha ook nog een website 



9

gevonden, kijk aan deze dame heeft ook nog een eigen onderneming 
en zo te lezen op de website is het wel iemand die haar werk met 
passie en compassie doet.
Mmmmm ze wordt steeds interessanter, alhoewel ze een behoorlijk 
aantal kilometertjes van hem weg zit. 
Kijk, ook nog een telefoonnummer erbij, mooi dan kunnen we gelijk 
van deze datingsite af.
Even een Whatsappje sturen.


