Bijles van Marith Iedema
NATUURLIJK, U BENT EEN ECHTE MAN VAN
DE WERELD. MAAR EEN BEETJE BIJSCHAVEN
KAN NOOIT KWAAD. ZEKER NIET OP HET
GEBIED VAN SEKS EN LIFESTYLE.

SPUIT
S E KS

Een trucje dat

squirten heet
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Porno Bob is een van die mannen
die alle – ja álle – vrouwen spuitend
kan laten klaarkomen. Tenminste, als je
de talloze squirtfilms waarin hij de
hoofdrol speelt moet geloven. Ik had
de eer de beste man in levende lijve te
ontmoeten, jaren geleden op Koninginnedag. Hij – middelbare leeftijd, tattoos,
kind op de schouders, joint in de mond
– intrigeerde me direct. Om voor de
hand liggende reden: het was hem
gelukt een heel arsenaal vrouwen tot
het ultieme hoogtepunt te brengen. Iets
wat de gemiddelde man in heel zijn
leven nog niet één keer lukt. Oké, het
is Bobs werk. Maar desondanks bewonderenswaardig. ‘Veel mensen denken
dat de filmpjes nep zijn,’ vertelde de
pornoacteur schouderophalend. ‘Hun
probleem, ik weet wel beter.’
Ik stond eveneens ietwat sceptisch tegenover zijn beweringen. Geloven dat
het hem ontelbare keren was gelukt
dames te laten squirten, wilde ik best.
Maar dat hij bij iedere meid succes
boekt? Dat ging er bij mij moeilijk in.
Porno Bob moet dit van mijn gezicht
hebben gelezen. Want hij zei: ‘Moppie,
het is echt waar. Niet elke vrouw produceert liters. Soms komen er alleen
wat druppels. Lukken doet het echter
altijd.’
Hij pauzeerde even en keek me aan
van opzij. ‘Geloof je me niet op mijn
woord, dan is er maar één manier om
erachter te komen, hè.’ Vette knipoog.
Mijn nieuwsgierigheid wist ons leeftijdsverschil niet te overtreffen en ik
bedankte vriendelijk. Wel bleef het me
boeien. Om die reden speurde ik het
internet af, op zoek naar beelden van
Porno Bob in actie. Op Poldertube.nl
stuitte ik op een filmpje met pornoactrice Wenneke, die Bobs statement
eveneens met een korreltje zout nam.
Niemand liet haar spuiten, dus ook hij
niet, daarvan was ze overtuigd.
Wat ranzige shots later – je moet ook

geen pareltjes verwachten op een site
die Poldertube heet – ging de squirtman met haar aan de slag. Bob knielde naast haar neer, penetreerde haar
met zijn grote vingers en ja hoor, daar
kwam het na een tijdje: de grote vloed.
Nu zou je ook over dit filmpje kunnen
zeggen dat het nep is, ware het niet dat
– pas op: van wat nu komt heb ik nog
steeds nachtmerries – haar darm via
haar anus een stukje naar buiten kwam.
Als er gesleuteld was
aan het filmpje mag je
toch hopen dat ze dit
meteen even hadden
weggepoetst. (Dat had
ik erg gewaardeerd.)

TRUKENDOOS

inmiddels. Dat komt vooral omdat ik
een tijd na die desbetreffende Koninginnedag een scharrel kreeg die hetzelfde riep en waarmaakte. Ik besluit
hem op te bellen om te vragen hoe hij
dit eigenlijk voor elkaar
kreeg. ‘Veel oefenen.
Heel veel,’ vertelt hij.
‘Uiteindelijk is het een
trucje, dat bij negen van
de tien vrouwen werkt.
Behalve als ze zich niet
durven of willen overgeven.’
Grote kans dat de
vrouw in kwestie namelijk op enig moment het
gevoel krijgt te moeten
plassen. Dit is voor
sommigen een reden
– geheel onnodig – te
vechten tegen het gevoel.
Het fijne van het trucverhaal: als deze
jonge man en Porno Bob het kunnen,
kan jij het ook. Hoe? Zo: zorg dat ze
haar benen in haar nek legt. Dé houding als jij een vrouw wil laten squirten. Laat je middel- en ringvinger in
haar vagina glijden. Niet te diep – eerder een centimeter of vijf – en hou ze
gekromd. Begin rustige bewegingen te
maken richting de buikwand van: kom
eens hier jij. Bouw dit op, ga steeds
sneller en sneller. Een tip van Porno
Bob: laat je sekspartner zo nu en dan
persen, zo schijnt ze sneller en harder
te komen. Tijdens het vingeren roept
Bob dan: ‘Nu, pers,’ waarop de vrouwen zich schrap zetten en er in sommige gevallen dus een stukje darm uit de
anus floept. Dat moet je dan maar voor
lief nemen. Veel plezier.

‘Moppie, het
is echt waar.
Niet elke vrouw
produceert liters.
Soms komen
er alleen wat
druppels. Lukken
doet het echter
altijd’

Squirting is de achtste meest gebruikte
zoekterm bij pornosite
PornHub, nog voor
anaal en lesbisch. Mannen kicken er blijkbaar
op vrouwen hevig te
zien klaarkomen. Leuk
voor jou, geweldig voor haar. Redenen
zat om dit kunstje onder de knie te
krijgen, lijkt mij. Iets gelezen over dat
squirtvocht urine is? Dat kan kloppen.
Een groep Franse wetenschappers deed
in 2014 onderzoek naar het spuitend
orgasme. Hun conclusie: het vocht dat
vrijkomt bij het spuitend orgasme bestaat voornamelijk uit plas. Nu kan ik
me voorstellen dat jouw hart niet direct
sneller gaat kloppen van een potje ondergepist worden (of juist wel, natuurlijk). Geen zorgen. Het onderzoek werd
vanuit alle hoeken fel bekritiseerd. Ook
volgens Porno Bob is dit klinkklare
onzin. ‘De squirtvloeistof is doorzichtig,
geurloos en smaakt heel lekker. Een
beetje zoetig,’ aldus Bob.
Dat het de pornoacteur lukt alle – of
in ieder geval bizar veel – vrouwen
spuitend te laten klaarkomen, geloof ik
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