L I FE ST Y L E S E K S

Neuken tot je niet meer kan op
Nympho Night, compleet met warm
buffet. Daar moest onze seksexpert
het fijne van weten.
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All you
can fuck
‘Dat eten
is hard
nodig
hoor,
want
van zoveel seks
wordt
een mens
hongerig’
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en bevriende fotograaf geeft me de tip de
site dutchgangbang.nl eens te bezoeken. Dat
hoef je mij geen twee keer te zeggen. Geïntrigeerd lees ik dat mannen op de zogenaamde
Nympho Night zoveel seks kunnen hebben als ze
willen. Een soort all you can eat-concept: neuken
tot je niet meer kan, voor een vaste prijs (95 euro).
Máár, zo lees ik even verderop, de seks zelf is gratis. Je betaalt voor het warme buffet, de drank
(ook sterke), condooms en de faciliteiten (douches), maar niet voor de aanwezige dames. Dit
zijn namelijk geen prostituees, maar meiden die
ervan genieten ‘afgeneukt te worden door groepen mannen’. Ook zíj betalen een entreeprijs,
een kleiner bedrag dan de heren. Organisator
Monique noemt deze vrouwen haar ‘nymfomane vriendinnen’. ‘Op een Nympho Night komen
rond de vijfentwintig tot dertig hete girlfriends
af,’ staat op de site. De meiden variëren qua
leeftijd en uiterlijk. ‘Ze hebben slechts één ding
gemeen: ze zijn onverzadigbaar.’
Ik bel Monique. Het lijkt me geweldig om een
avond fly on the wall-stijl mee te kijken. Ik heb
eerder vrouwen ontmoet die het geil vinden om
seks te hebben met hordes mannen, maar blijf
dit fascinerend vinden. Ik wil Moniques vriendinnen graag ontmoeten. ‘Geen denken aan,’
zegt Monique. Ze krijgt vaak verzoeken van stellen die eens ‘een avond willen kijken’. Ook tegen
hen zegt ze nee.

Bloedgeil en makkelijk
Monique runt alweer bijna twintig jaar een seksclub, samen met haar partner. Ze organiseren
verschillende thema-avonden: de biseksuele, de
bdsm of ‘normale’ swingers-night. Dáár kunnen
mensen rustig eens rondneuzen. Op de Nympho
Night ben je alleen welkom als je zéker weet dat
je wilt participeren. ‘Dus tenzij dit je wat lijkt,
moet ik je teleurstellen.’
Nou, mwah, nee. Dat dacht Monique al. ‘Kijk, ik
pretendeer dat alle vrouwen die deze avond
bezoeken bloedgeil en makkelijk zijn, dan kan
ik niet verkopen dat jij hier wel rondloopt, maar
niet meedoet.’
Gemiddeld is een op de vijf aanwezigen op de
gangbangnight vrouw. ‘Zijn dat allemaal nymfomanen?’ vraag ik. Monique: ‘Nee. Sommigen
gaat het vooral om de aandacht. Ze worden op

een voetstuk geplaatst door de aanwezige mannen, en dat is misschien nog wel belangrijker
dan de seks, hoeveel ze daarvan ook houden.’
En dan zijn er de échte nymfomanen, volgens
Monique. ‘Dit zijn vrouwen die zó onverzadigbaar zijn dat hun partners of scharrels hen op
seksueel gebied niet kunnen bijbenen. Dit soort
avonden zijn nodig om aan hun trekken te
komen. Ze hebben maar één doel: zoveel mogelijk heren afwerken.’
Monique creëert een veilige omgeving voor hen.
Op de gangbangnight kunnen de nympho’s zich
met een gerust hart laten gaan. Met vijftien
vreemde mannen afspreken op een hotelkamer
kan verkeerd af lopen. Als vrouw alleen ben je
kwetsbaar. ‘In de club houdt mijn personeel een
oogje in het zeil.’
Aan de mannelijke bezoekers worden maar twee
eisen gesteld: je moet boven de 20 jaar en hygiënisch zijn. Een maximumleeftijd is er niet. Als
je 80-plusser bent en nog zin hebt, ben je bij
Monique welkom. Zo nu en dan krijgt ze een
mail van een vrouw die een gangbang wel ziet
zitten, maar alleen op bepaalde types valt. ‘Nou,
dan ben je geen geschikte kandidaat voor de
Nympho Night. Tijdens een gangbang gaat alles
zo snel dat je geen tijd hebt om te beoordelen
wie wel of niet aantrekkelijk is.’

Warm buffet
‘Nympho Night-meiden’ moeten niet kritisch
zijn wat uiterlijk betreft. ‘Mijn vaste vriendinnen boeit het niet hoe een man eruitziet, of hoe
groot zijn penis is. Zolang je maar een piemel
bezit, weten zij er raad mee.’
Zo nu en dan staat Monique toe dat een vrouw
die fantaseert over groepsseks, maar geen ervaring heeft op dit gebied, meedoet. ‘Ik gun het die
meiden natuurlijk wel.’
Meestal raadt ze aan haar club eerst tijdens een
‘normale avond’ te bezoeken, en het in de darkroom met verschillende mannen te doen. ‘Dan
weet je wel of het wat voor je is.’ Héél af en toe
mag een groentje de Nympho Night bezoeken.
Monique is over één ding dan wel heel duidelijk:
‘Probeer het lekker, maar als je het niks vindt,
neem je nog een borrel en dan ga je weg.’ Ze heeft
er geen zin in dat zo’n meid dan aan de bar blijft
hangen.
‘En hoe zit het met dat warme buffet?’ vraag ik,
hoewel dat niet het eerste is waaraan ik denk bij
een gangbangnight. Ja, dat verzorgt Monique.
‘Eet iedereen dan vooraf samen of zo?’ Lijkt mij
ongemakkelijk. ‘Nee, natuurlijk niet. Het eten
staat er de hele avond.’ Als je even bent uitgeneukt, kan je een hapje en een drankje doen. ‘Dat
eten is hard nodig hoor, want van zoveel seks
wordt een mens hongerig.’ ✖
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