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EEE EEEEEEEEL ELLEELLE EET Hosste ruathiens fl I6.D5 |||
Rosie verschijnt maandelijks wan— Special, fotoserie 5

ROSIE is een uitgave van Het verbluffende liefdesleven van een 23 jarige jongeman die
uitgeverij Rosie zijn bed deelt met uitsluitend jonge meisjes. Een utzonderlijk
postadres: gelukkig sexleven

BOX 10055, 3004 AB Rotterdam

Giro: 17 56 192 tnv uitgeverij Rosie

tel: commerciële advertenties,
reakties, klachten & info

010 - 437 38 93

Zo de ouden zongen 12
Een gescheiden vrouw, woont met haar zoontje in een nieuwe

buurt. Ze voelt zich vrij en zo geil als een loopse puber. Er is

een verschil, zij weet hoe ze de mannen moet verleiden

BIZAR 26
Weer zo'n ongelofelijk verhaal. lees en verwonder U

Horoscoop 28 & 29
Wederom vertellen de sterren U wat U deze maand te wachten

staat op sexueel gebied. Wordt het saai of wordt het dol

IK HEB JE LIEF 88
Hoe reageren nederlandse vrouwen op bizarre telefoontjes? Een
brutale verslaggever van Rosie belde op. Wanneer een man

opnam zei hij: Oh sorry, ik ben verkeerd verbonden. Maar zodra

 

freelance medewerkers:

Joop &Joe Strings
 

vormgeving:
JPS, Ako, Peter

foto’s en dia’s
Jerry Pasternak, Bernd Mueller,
Mario da Costa, Claus Vogel,

Sue Caron, Alan Sass, Eric Bent,
Caren D. & ROSIE

Lithografie: er een vrouw opnam kwam hij met voorstellen op de proppen.

CLG, Verona Hoe de Nederlandse vrouw reageert kunt U lezen in deze ver-

. bluffende reportage. Een item dat nog nergens ter wereld werd
vragen & problemen Natasja Doe 6 ners B ki

Ee ° : uitgevoerd. Speciaal voor Rosie ontworpen!
administratie Vicky
 

NATASJA 92

Private Collection 100
Een Zweeds stel in Amsterdam rekent af met het vooroordeel

dat vrouwen hebben over grote penissen. Een reporter en een
fotograaf zagen het voor U

distributie sexshops Intex Ned. bv
Nieuwe Uilenburgerstraat 3,

1011 LM Amsterdam

distributie boekhandel: Phofil

 

Patricia 107
Een beeldschone vrouw met rare ideeën

HOTEL 108
Twee paren gaan een weekend naar Parijs. De hotels zitten vol,
na lang zoeken vinden ze een hotel, er is nog 1 kamer beschik-

baar. Ze maken afspraken, geen gekkigheid. Gewoon slapen.

Verderniets. Hoe dat afloopt verneemt U in “Hotel”

BullShitt 126 & 127

Reakties, klachten & informatie:

BOX 10055 - 3004 AB Rotterdam

 

niets uit deze uitgave mag gepubliceerd
worden zonder de uitdrukkelijke toestem-

ming van de uitgeverij.
Het is niet toegestaan dit blad in een lees-

portefeuille op te nemen!  
Vaste Verkoopprijs:
NederlandHfl. 6.95, België Bfrs. 150, De schrijver zonder naam, ofliever gezegd de schrijver zonder

verstand, denkt U een vroege zomerte bezorgen. Hij wordt met

de maand gekker…
Abonnement Hfl. 75.00 per12 nrs.

Buitenland, behalve België, Hfl. 75,00
plus verzendkosten. Rosie 204 verschijnt 3 november 1986
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Zestien lentes jong. Een beeld van een meid. Het jeugdig optimisme,
vermengd met de nieuwsgierigheid naar de diepere kontakten tussen
mannen en vrouwen. Bea heet ze. Ze zit in de derde klas van de mavo
en heeft een vaste vriend. De zeven jaar ouder Jurgen.
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Ja!t! Ik wil ook een abonnement
op het beste sexblad

Als je een abonnement neemt dan hebje de Rosie altijd een paar dagen eerder
in huis dan dat ie in de winkel ligt, dat betekent dat je dan ook eerder op de
advertenties kunt reageren. Maar dat niet alleen… je bent ook stukken voor-
deliger uit, je betaalt dan geen 6.95 voor een Rosie, maar 6,25 en wij nemen de
verzendkosten voor onze rekening. Bovendien kun je uit een van de schitterende
welkomstkado's kiezen. Vul dan wel het nummer op de onderstaande bon in. 
 

 

een supergeil zo'n lekkere full colour

GEITEN OOG VIBRATOR PORNO
KAARTSPEL

een “must” makkelijk” gegarandeerd
voor kenners voor op reis | “nat”

de échte gratis DRIE
ä deense h het beste GRATIS

PORNO SEXBLAD ADVERTENTIES
MAGAZINES 1 x gratis

dus 13 Rosies t.w.v. fl. 30,-
3 stuks Lp.v. 12 [Cin 4 X opsturen)  
 

%X … of maak gebruik van het aanbod van de ROSIE om GRATIS de ROSIE
videoband te ontvangen. Verwen jezelf of een goede vriend(in). …
DAN EEN ABONNEMENT OP DE ROSIE VOOR DRIE (3) JAAR EN WIJ
STUREN DE BAND. KIES VOOR:

VHS BETAMAX VCC (bijhet VCC systeem moeten wij helaas fl. 15,-extra
berekenen, omdat die banden een stuk duurder zijn)!!!  hier knippen:
 

 

NAAM:

ADRES: .

POSTCODE: —_____________ PLAATS:

 

ik wacht opuw acceptgirokaart

ik sluit fl. 80,- (fl. 240,-) hierbij in (aantekenen)

ik heb fl. 80,- (fl. 240,-) overgemaakt op bankrekening 50.36.34.034

1

1

Ll ikhebfl. 80,- (fl. 240,-) overgemaakt op giro 17.56.192 t.n.v. Uitgevrij Rosie

m

[] en ik kies kado nummer:
 

* bij een abonnement voor 3 jaar ontvang ik graag het volgende systeem:
[]:VHS DO BETAMAX DO VCC (15,- bijbetalen)   
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ouw alleen is zo gek nog niet.

r en voelde me eindelijk vrij. Ik

werk en ik genoot van mijn lijf.

weer jong. lk was weer geil.

geslapen echtgenote te zijn

u weer op mannenjacht als een

loopse lolita.

verschil. Ik was dan wel net zo

pse lolita, maar IK kende alle

truuken

annen te verleiden.  



“Wat dacht je van
Backgammon?” vroeg ik
met een gemene grijns om

mijn mond. Hij keek me aan
met een gezicht dat bijna op
instorten stond.
Waarschijnlijk had hij
gehoopt dat ik een ander
spelletje in gedachten had.
Maar hij bleef netjes. Hij
probeerde zijn gezicht glad
te strijken en een
vriendelijke glimlach te
voorschijn te toveren,
hetgeen maar half lukte en
loog: “Ja, leuk.’ Wat hij op
dat moment nog niet wist,
was dat ik voor
Backgammon mijn eigen
spelregels hanteerde. Hij
wist ook niet dat ik, toen ik
me even daarvoor had
teruggetrokken in de
badkamer, mijn slipje had
uitgetrokken en mijn nylons
met jarretelgordeltje had
aangetrokken. Ik wist dus al
dat hij mij zou neuken, lang
voordat hij zelf maar het
geringste vermoeden kon
hebben. Dat is nu wat ik
emancipatie noem.

Ik had hem een dag of drie
geleden ontmoet. Ik was na
mijn scheiding met mijn
zoontje in zijn buurt komen
wonen. Toen ik een
vuilniszak buiten zette,
scheurde de zak open en het
huisvuil donderde op mijn
stoep. Hij kwam toen juist
aangelopen en hielp me een
handje met de troep in een
nieuwe zak te scheppen.
Behalve dat ik blij was met
zijn hulp vond ik hem

 

onmiddellijk een kanjer. Een
stuk van een vent!
Het geval met de vuilniszak
was natuurlijk snel
vergeten, maar de volgende
dag ontmoette ik hem weer.
Ik kwam juist van mijn werk
en wilde naar binnen gaan.
We bleven wat staan praten.
Het gewone huis-tuin en
keuken geouwehoer. Zoals
iemand wel vaker doet. En
twee uur geleden ontmoette
ik hem voor de derde keer.
Ik meen dat driemaal
scheepsrecht is, wat dat dan
ook mag betekenen, maar ik
wist zeker dat ik deze kans
niet voorbij mocht laten
gaan. Ik was de ruiten aan
het zemen, hij liep langs en
we begonnen weer een
praatje. Ik vanuit mijn
slaapkamerraam en hij
vanaf de straat. “Kopje
koffie, glazenwasser?’
schoot het door me heen,
denkend aan die geile
Wanda en haar
glazenwasser Harry, uit
Pisa. Maar dat vond ik ietsje
te direkt dus hield ik het
netjes op: ‘Heb je zin in r
kopje koffie? Ik ben het net
aan het zetten.’ Mooi vond
ik dat klinken, wat een
smoes. Ik was helemaal
geen koffie aan het zetten, ik
stond al een tijdje die ruiten
te zemen, zodat als men
daar behoefte aan had er
prima doorheen gekeken
kon worden. Maar goed, dat
kon hij dus niet weten.
“Nou, ik lust wel ‘n bakkie.’
antwoordde hij met een

 



 



SS

SE
N

SE
O
O

 
 



verrukkelijke glimlach. Zijn
snorretje klom daarbij
omhoog en een rij blinkend
witte tanden straalden me
met een ring van zelf
vertrouwen tegemoet. En zo

zette ik snel even koffie en
daarna, nog sneller, schonk
ik een wijntje in. Ja, hij
mocht zich eens bedenken.

Ik had mij niet vergist. Het
was een stuk. Hij droeg
strakke jeans en als ik goed
keek dacht ik de contouren
van zijn pik te zien.
Het was leuk. We lachten
samen. Ík vertelde hem die

mop van die twee
gyneacologen, waarbij de
ene tegen de ander zei:
Collegae, ik had gisteren
toch een patiënte, nee
vreselijk, die had een
clitoris, dat leek wel een
augurk! Meen je dat nou?
vraagt zijn collega, zo
groot? Nee, zo zuur!
antwoordde de ander.
Ik vond dat zelf wel een
leuke mop, maar op een of
andere manier had ik er niet
aangedacht dat je zulk soort
moppen niet als vrouw aan
een vreemde man behoort te
vertellen. Hij reageerde
prompt met een lach en
vroeg: “Was jij misschien
die patiënte 7’ Een ogenblik
kruisten onze blikken elkaar
op een vragende manier.
"De mijn is niet zuur. Die
smaakt lekker!’ antwoordde
ik ietsje te snel, want dit
lokte zijn vraag van hoe
weet je dat uit. Ik hield mijn
mond, maar zag onder-

tussen toch duidelijk die
bobbel in zijn broek groter
worden. Ik wist het zeker.
Mijn hart ging sneller
kloppen terwijl ik er aan
dacht hoe het zou zijn om
hem in zijn nakie te zien
staan met dat stijve geval
vooruit priemend, zijn eikel
glanzend van het geil, dater
uit droop. Ik schonk zijn
glas bij. Want alcohol neemt
de remmingen weg, mocht
hij die überhaupt hebben.
daar mijn slipje uit te
trekken, gelijk even mijn
kutje te wassen en mijn
nylons met jarretelgordeltje
aan te trekken.

“Ik moet even, uh.…”’ Hij
begreep het en hief zijn glas,
als ‘n proostgebaar.
Hij moest eens weten, dacht
ik en verdween richting
badkamer om datgene te
doen wat ik me
voorgenomen had. Ik wist
dat het jarretelgordeltje al
menig man nog geiler had
gemaakt. Laat staan, zonder
slipje. Vlug nog wat parfum
spuitend, zodat het daar wel
erg lekker zou ruiken keek
ik in de spiegel. “Geile del’,
verweet ik mijn
spiegelbeeld. Mijn
evenbeeld knikte geil terug.
Nog even een likje
lippenstift zag ik en ik was
perfect. Terug in de kamer
vroeg ik hem of hij wel eens
spelletjes deed. “Het ligt er
aan, wat voor spelletjes.”
Ha, hij was allert. Die liet
zich het spek niet van zijn
bordje vreten. “Nou kaarten
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of zo.’ zei ik ’n beetje
zoetsappig. Oh, ja,
klaverjassen vind ik wel

leuk.’ kwam als zijn

antwoord. Ja, ja, typisch 'n
spel voor met zijn tweetjes,
maar dat zei ik maar niet.
“Nou eh... wat dacht je van
Backgammon?’ vroeg ik
hem. Ik had daar mijn eigen
spelregels voor ontworpen.
Wie een zes gooide met een

dobbelsteen trok een
kleding stuk uit. Dus met
twee dobbelstenen

verhoogde dat de kansen
aanmerkelijk. En wanneer je
een steen van de

tegenstander van het bord
sloeg, kon die kiezen: steen
weg of een opdracht
uitvoeren.

Kinderlijk eenvoudig en
heel opwindend. Want ik
wist goeie opdrachten te
bedenken hoor. Strippoker
had me nooit zo
aangetrokken, van alleen
uitkleden werd ik niet zo
verschrikkelijk geil. Zeker
niet omdat ik meestal reeds
in mijn blote kont zat, terwijl
de anderen nog helemaal
aangekleed waren. Nee, dan
Backgammon met mijn
spelregels.

“Ja, leuk.” loog hij. Ik
haalde het bord uit de kast.
“Zullen we dan op de grond
gaan zitten?’ Ik zat al. Hij
moest wel. Zo stuurde ik
hem naar die situatie, die ik
al helemaal uitgedacht had.
Ik zat zo dat mijn rok een
heel klein beetje
opgeschoven was en genoeg

liet zien van mijn

jarretelgordeltje. Zijn door
teleurstelling geslonken bult
begon weer op te zwellen.
“Ik heb de spelregels wat
aangepast.’ zei ik, lief naar
hem glimlachend. "Maar
dat merk je zo dadelijk wel."
We begonnen en na een
paar worpen was zijn bult
alweer geslonken en gooide
ik een steen van hem eraf.
“Kijk, zei ik, hier zijn we dus
bij mijn speciale spelregels
aangekomen.” En
glimlachte nu echt geil naar
hem, terwijl mijn hart in
mijn keel klopte. "Ik kan
jouw steen er afgooien, of je
moet een kleine opdracht
van mij uitvoeren, dan
verzet ik niet deze, maar een
andere steen van mezelf."
t Klonk logisch, hoopte ik.
“Ik kies voor de opdracht.”
lachte hij. “Goed, dan moet
je mijn rok weer netjes
leggen.’ Die was
ondertussen ietsje hoger
opgeschoven en bood nu
een ruimer uitzicht op mijn
gordeltje. “Ik kies voor de
steen.’ veranderde hij snel
van gedachte. “Nee, dat kan
niet meer, je moet nu de
opdracht uitvoeren.’

Hij schoof met zijn vingers
onder mijn rok en trok de
stof glad. Ik zag hem
denken. Bij de volgende
gooi had hij een zes. "Je
moet nu een kledingstuk
uittrekken.” legde ik hem
uit. “Leuke spelregels.’
mompelde hij, maar trok
braaf zijn overhemd uit.  
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Mijn God wat had hij een
heerlijk behaarde borst. Ik
voelde mijn schaamlipjes
opzwellen en verschoof n
beetje. Zo zat ik beter en
gooide dubbel zes. Twaalf’
gilde ik. Hij had het spel wel
erg snel door, want hij
schreeuwde nog harder als
ik: “Twee kledingstukken!’
Ik trok mijn rok en blouse
uit. “Allemachtig, kreunde
hij, naar adem snakkend.
“Verdorie, wie gooit er nou
dubbel zes’, zei ik kwaad,
“ik zit hier nu in mijn
blootje.” Ja, dat had hij ook
wel gezien, hij zag

waarschijnlijk alleen maar
mn nylons met m'n
jarretelgordeltje en alles wat
daar bloot in zat.

Naarmate het spel vorderde
zat ook hij naakt en werden
de opdrachten brutaler. Zijn
pik stond strak omhoog,
klaar om toe te slaan.
“Stop mijn vibrator in mijn
kutje’ was mijn volgende
opdracht. Terwijl ik uit de
lade een vibrator pakte zag
ik zijn pik steigeren. Hij
zette de vibrator pas aan
nadat hij hem in mijn kutje
gestoken had. Hij boog zich
naar voren en begon aan
mijn tepel te zuigen. Een
opdracht tegelijk, hoor’
hijgde ik terwijl ik mijn been
wat omhoog trok, zodat de
vibrator wat beter tegen
mijn kietelaar aan trilde. Hij
wierp de dobbelstenen, ‘Ik
mag je kutje likken!"
juichde hij. “Ho, ho, je
speelt vals’ meende ik te

zeggen. Maar hij wierp
tegen dat hij nu zijn eigen
spelregels hanteerde en dat
die door de jury als enige
echte waren aangemerkt.
Welwillend stak ik mijn
onderbuik naar voren en
spreidde mijn benen, zodat
hij op een makkelijke
manier mijn schaamlipjes
kon likken en alles wat er
omheen zat mee nam.
Volgens hem had hij ook
een steen van mij eraf
gegooid maar ik wist bijna
zeker dat juist ik hém er af
had gegooid en begon aan
een moeilijke opdracht. “Je
moet me nu neuken’, zei ik.

Ik voelde hoe zijn harde
lans in mijn kutje werd
geduwd. Met lange halen
pompte hij zijn pik in mijn
onderbuik. En werd gek van
geilheid. “Jouw beurt’,
hijgde hij en ik gooide de
stenen. Wat was het? Moest
ik wat verschuiven? Mijn
kont dan maar, die deed
tenslotte ook mee. Nu ik”,
kraaide hij. “Ja, raak!’ Dat
dacht ik ook, maar hij zei
dat zijn volgende opdracht
was dat ik mijn jurk weer
aan moest trekken. “Mijn
jurk?, maar die heb ik net
uit.’ sprak ik tegen. “Geen
gelul, zei hij, ik wil je met je
jurk aan neuken.” Ik trok
mijn jurk aan. “Kom over
me heen zitten, met je geile
kutje.” zei hij gebiedend.
Om te pesten zei ik
“Helemaal niet. Ik ben aan
de beurt voor een
opdracht.’ Weer wierp ik de  



stenen en ging over hem
heen zitten met gespreide
benen en drukte mijn natte
kut op zijn mond. Ik
wiegelde zo met mijn gatje
dat ik zijn snor over mijn
pretknobbeltje voelde
kietelen. Zijn tong likte als
een razende mijn spleet.
Ik voelde hoe ik in een snel
tempo naar een orgasme

schoot. “Stop, gilde ik,
stop… ik kom!’
“Arghh, gromde hij, kom
met je kut, kom dan lik ik je
klaar. Ik zocht naar zijn
harde staaf en riep dat ik
hem wilde pijpen terwijl ik
klaar kwam en dat ik anders
niet klaar wilde komen. Hij
bleef doorgaan. Tegen mijn
wil in! Was dit nu wat je
noemt ongewenste
intimiteiten’, of viel dit
onder het hoofdstuk
aanranding”?

Ik stond op en maakte zo op
mijn manier een einde aan
zijn klaarlikken. “Ik wil nog
niet klaarkomen, zei ik, het
spel is nog niet afgelopen!’
“Het spel is wel uit’ zei hij
en gooide het Backgammon
spel omver.'Ik heb
gewonnen.’

“Gemene hufter, viel ik uit,
je speelt vals, daar zul je
voor boeten” en deed een
uitval naar zijn pik. Zijn
staaf zo ver mogelijk in mijn
mond nemend begon ik te
zuigen. Onderwijl trok ik
met mijn handen aan zijn
ballen. Ik voelde hoe hij zijn
vingers in mijn natte kut
stak. Jezus, hij probeert zijn

 

hele hand er in te steken, net
als de gyneacoloog schoot
het door me heen en deed
mijn benen zo wijd mogelijk
uit elkaar. Ik zoog me nog
vaster aan zijn pik,

probeerde net als in Deep
Throat zijn pik in mijn
keelgat te krijgen. Wat die
Linda kon, waarom zou ik
dat niet kunnen?

“Geile teef.’ gromde hij en
trok zijn hand weer uit mijn
kut. Op de een of andere
manier kreeg hij het
voorelkaar om zijn hoofd
weer tussen mijn benen te
krijgen. Hij leek wel een
tovenaar. Ik werd zo geil dat
ik bijna over hem heen
moest plassen, maar kon me
nog net inhouden. Zo goed
kende ik hem nu ook weer
niet om dit bij de eerste keer
te doen. Later dan maar.
Ons spel, nou spel. werd
vuriger, harder, geiler. In
ieder geval ging ik naar een
hoogtepunt toe waar ik
jaren niet meer was geweest.

Oh, God, hoe voelt dat aan?
Waar kom ik terecht?
Hemel? Hel? Water? Vuur?
Dit moest het zijn.
Het echte klaarkomen!
Ik voelde zijn pik groter
worden. Kon dat? Ja,
verdomd hij werd groter en
hij begon te spuiten. Diep in
mijn keel kwam hij klaar. In
korte stoten golfde zijn witte
sperma mijn keelgat in en
zocht zich een weg naar
mijn buikje. Gelukkig de
goeie weg. Zo kwamen we
alletwee klaar. Ik ietsje

 

 



 

  



 



  

eerder in de hemel en ook
wat later dan hij terug op de
aarde. Wat is het zalig om
een vrouw te zijn, dacht ik

nog voordat ik ‘n beetje
wegdoezelde.
We bleven even samen zo
nagenieten en toen stond hij
op drukte voorzichtig een
kusje op mijn lippen en ging
zich wassen en aankleden.
Hij ging weg al belovend
dat hij morgen terug zou
komen. Morgen? Vanavond,
eiste ik. Nee, dat ging niet.
Echt morgen kwam hij
terug. Kusje, kusje.
Ik bleef nog geruime tijd
liggen doezelen. De
straatgeluiden drongen
nauwelijks tot me door,
totdat ik klaarwakker schrok
omdat ik de deur meende te
horen. De deur? Hij was
toch al weg? Of kwam er
iemand binnen? Een
insluiper? Aanrander, leek
me een beetje te voorbarig.
Zachtjes liep ik naar het
raam toe en keek naar
buiten. Een jongetje van een
jaar of twaalf liep op zijn
tenen weg van de voordeur
naar de plek waar nog twee
jongetjes en twee meisjes

stonden.
"Deed ze het echt?’ hoorde
ik een van die meisjes
vragen. “Nee, zei het
jongetje, ze speelden
Backgammon.’ Voorzichtig
stak ik mijn hoofd een
eindje uit het raam. Mijn
naakte borsten priemden
aan de binnenkant tegen de
vensterbank. Ik voelde het

 
hout tegen mijn opgezette
en nog gevoelige tepels
schuren.Waar hebben
jullie het over?’ vroeg ik.
"Oh, niks mam’, riep het
jongetje terug. “Dan is het
goed, zei ik, om half zes eten
hè?” Ik schuurde
voorzichtig met mijn tepels
over de vensterbank. Lekker
gevoel, toch wel.
“Mag ik dan na het eten met
Elsje Backgammon spelen,
mam? vroeg hij met een,
dacht ik, ondeugende blik in
zijn ogen. Wie was Elsje?
Oh, ja die met die blauwe
ogen en dat blonde haar. Ze
had al borstjes, zag ik.
"Welja,zei ik. Want zoals
de ouden zongen piepen
hun jongen.

 

 

 

 



LZ uit de serie
eedt Zonderlinge Verhalen

Ik had mijn dochter niet meer gezien sinds haar huwelijk. Ze was
verhuisd naar Amerika waar haar man een goede betrekking had.
Het was drie jaar geleden. Toen als bij toeval, moest er voor mijn
werkgever een spoedklus worden uitgevoerd. Juist in de stad waar

mijn dochter woont.

Zo kwam het dat ik op een middag onaangekondigd voor haar deur
stond. Uiteraard was het een verrassing die er niet om loog.
Onder een drankje werd mij duidelijk dat haar huwelijk niet je dât
was. Haar man werkte hard en bracht een goed loon mee naar huis
maar hij werd door zijn werk opgeslorpt en verwaarloosde haar.
Op sexueel gebied. We zijn altijd erg open tegen elkaar geweest en
daarom viel het haar niet zwaar om deze intieme problemen uit te

leggen.
‘Weet U paps’ zei ze midden in het gesprek. ‘Zelfs van het praten
met U word ik vreselijk opgewonden. Ik heb al in geen jaar meer
een sexuele gemeenschap gehad. En voordat ik het wist, was ze
naast mij op de bank komen zitten, had mijn hand in de hare
genomen en die op haar borst gelegd. Haar andere hand steunde
op mijn geslacht. Ik streelde haar. Kuste haar op de mond om haar
te troosten, maar ze beantwoordde mijn vriendschappelijke kus

met een heuze tongzoen.

Het hek was van de dam. Wij werden een kluwen menselijke
geilheid. Mijn dochter plukte aan mijn broek tot die uit was. Toen
boog ze haar hoofd in mijn schoot en nam mijn vechter in haar
mond. Ik sidderde van opwinding, kuste haar borsten, zoog de
tepels in mijn mond en woelde met mijn handen in haar kletsnatte poesje.
Toen drukten wij ons tegen elkaar en werden eén. Ik paarde mijn
eigen vlees en bloed. Ze wipte wild heen en weer, steeds trachtend
nog meer van mijn penis in haar onderbuik op te slorpen. Het was

een wellustige hereniging.
Ze kon er maar niet genoeg van krijgen. Dan weer zoog ze harts-
tochtelijk aan mijn pik, dan weer drukte ze haar natte spleet over
mijn mond zodat ik haar likte en dan weer perste ze haar hete kier
om mijn speer. Toen kwamen we beiden klaar. Ik en mijn dochter.
Waar een ongelukkig huwelijk al niet goed voor kan zijn. 
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Zo leest U de Unieke Rosie,

ULTRA INFORMATIEVE SEXHOROSCOOP 555% 
 

  
 

 

  
  

seus: De cijfers in de kolom onder Uw sterrenbeeld zijn voor U van toepassing. In at
8 22: de vakjes die corresponderen met de diverse sexmogelijkheden vindt U dan 7%,“%,%
Wikis een cijfer of getal. B
sie: Dit zijn waarderingscijfers op een schaal van 1 tot 10. inSa

Heins De Ultra Informatieve Sexhoroscoop komt tot stand nasamenwerkingmet “#7
Bee! drie astrologen. De door hen gevonden resultaten worden door een com- sE.
Rede puter verwerkt tot waarderingscijfers. Deze sterrenbeeldgroepen en de nT
bete coördinaten met de diverse opgegeven mogelijkheden. EE

En Dit zijn de waarderingsniveaus 0

En 10 zekerheid 5 beneden normaal niveau j

Rn, 9 zeer goede mogelijkheden / kansen 4 nauwelijks te verwachten
BEEREnne! 8 goede mogelijkheden / kansen 3 bijna ondenkbaar
Zere: 7 ruim voldoende mogelijkheden / kansen 2 ondenkbaar se Ee
rein! 6 voldoende mogelijkheden / kansen 1 bijna onmogelijk Ze SE

en De jarige Weegschaal ze

aatttidik Een gelukkige maand voor de jarige weegschalen. Jeugdigen B
siiitteriik vallen voor Uw charmes. Mogelijk heeft U al eerder sexueel kon- ze
LRRRTTRRRE takt met hen gehad of de weg daarvoor reeds geëffend. Maar ook Ee

zeirvertkees _OUderen hebben behoefte aan uw (kortstondige) liefde. Dat zal En
ERAvoornamelijk tot uiting komen in een perverse, mogelijk zelfs
zERERREt:t _Sadomasochistisch gebeuren. Het kan niet op, anaal kontakt,
RATE maar ook het verrukkelijke kussen van de genitalieën staan deze
Benevens maand in een gunstig teken. Let echter op met wie U de nieuwe |
tEidtirsike  Kontakten aan gaat. 7
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normaal sexueel kontakt
 

triosex
 

groepssex
 

partnerruil
 

kans op aids
 

kans op syffilus
 

kans op druiper
 

kans op platluis
 

kans op bevruchting
 

anale kontakten
 

orale sex
 

homosexuele kontakten
 

kontakten met minderjarigen
 

sex kontakt na cafebezoek
 

BEsex kontakt in vervoermiddelen
 

sex kontakt in de buitenlucht
 

sexkontakt tijdens werk
 

sexkontakt in de vrije tijd
 

vreemdgaan met ouderen
 

vreemdgaan met jongeren
 

bespied worden/zelf bespieden
 

erotisch telefoongesprek
 

erotisch mondeling gesprek
 

erotische briefwisseling
 

wederzijdse masturbatie
 

opwindend dansen
 

kontakt met hoeren/gigolo's
 

sadomasochistisch kontakt
 

onbevredigde sexkontakten
 

sexkontakt met buitenlanders
 

perverse sexkontakten
 

vluggertjes in de buitenlucht
 

vluggertjes tijdens werk
 

sex met collega's
 

sex met buurtbewoners
  
    

Zi Een sex met jeugdigen
 

  
RAolseleoteoleoteete

eere eee
es! vo' vote

e’e.te,"e,°

             

s
o
l
n
l
o
l
s
l
a
l
a
l
o
e
l
e
l
a
l
o
l
e
l
o
l
l
a
l
n
l
s
l
a
l
a
j
a
l
n
l
o
l
a
l
=
|
s
l
e

|=
[
N
[
o

|A
[N
n
[
n
o
o
|
©

u
ra

m

s
f
o
l
o
l
n
|
=
l
a
l
a
f
o
l
n
i
j
p
j
e
l
e
f
=
[
n
p
|
e
l
e
l
=
j
o
l
f
o
f
j
w
l
a
l
o
l
w
j
w
j
=
j
o
j
n
j
o
l
n
|
i
a
j
e
l
d
j
|
j
d
|
d
|
©

|

b
o
o
g
s
c
h
u
t
t
e
r
o
n

s
t
a
l
o
l
s
l
o
l
o
l
o
l
a
l
o
l
o
l
w
l
o
l
=
s
i
o
l
a
l
a
l
a
l
s
l
o
l
a
l
o
l
a
l
o
l
a
l
s
l
o
l
w
l
o
l
N
l
P
l
N
l
E
l
o
i

s
l
o
l
o
l
s
i
n
l
e
l
s
l
a
l
f
=
s
j
e
l
a
j
a
j
w
l
o
l
a
j
n
j
e
l
a
j
a
j
e
l
d
|
e
o
f
o
l
f
o
l
d
)
|
|
|

|
[N
o

[N
o

|
|
o
o

|o
o

[o
o

|—
Í

st
ie

r

s
t
a
l
o
l
n
l
s
l
a
l
o
l
o
l
o
l
a
l
o
l
a
l
e
i
n
l
o
l
=
l
e
o
l
a
A
l
e
l
=
|
a
j
a
l
s
j
a
f
o
l
o
j
a
j
j
n
l
e
l
i
n
f
e
o
e
l
o
l
n
i
|
=
|

le
eu
w

sl
=
l
o
o
f
o
l
a
l
s
l
o
l
e
l
=
l
o
f
=
s
|
o
l
a
f
a
l
s
|
d
l
|
o
l
l
o
l
a
l
s
l
o
l
o
l
i
p
j
a
f
w
l
e
l
e
l
o
|
s
|
|
|
|
|

m
a
a
g
d

S
l
o
l
o
l
s
f
w
l
o
l
=
f
o
l
e
i
n
j
e
a
l
s
j
w
l
o
f
e
l
=
P
l
e
l
o
j
o
f
e
|
o
l
a
j
a
l
}

f
o
f
a
l
o
|
|
o
o

fn
|
o
o

|o
o

|

N
N

f

we
eg

sc
ha

al

S
j
o
l
o
l
w
l
a
l
s
l
a
j
o
l
a
f
o
l
n
j
e
j
o
l
o
j
=
s
l
o
l
=
j
o
l
e
l
s
|
a
j
=
j
a
j
a
j
o
f
w
|
o
l
a
j
o
l
e
|
s
|
=
|
o
l
|

|
w
|
u
f

s
c
h
o
r
p
i
o
e
n

s
i
a
l
o
l
w
l
a
l
o
l
=
s
l
s
i
n
|
e
s
l
o
l
=
s
j
a
l
=
i
e
l
=
|
w
l
a
l
o
j
A
l
s

f
d

n
r

|
a

fo
o

fv
}
o
f

[o
o

|

|
o
o
|

|o
o

|

|
|
|

0
0

|

s
t
e
e
n
b
o
k

Ld ,Celtose
„ete



AnHe
en

 



    

 

m
n
g
e
n

  



E ROSIE ROSIE ROSIEROSIE ROSIE ROSIE ROSIEROSIE ROSIE ROSIE ROSIE ROSIE ROSIE ROSIE ROSIE ROSIE ROSIE ROSIE
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- ROSIE ROSIE ROSIE ROSIE ROSIE ROSIE ROSIE ROSIE ROSIE ROSIE ROSIE ROSIE ROSIE ROSIE ROSIE ROSIE ROSIE ROSIE ROSIE
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EROS IE ROSIE ROSIE
_ROSI SIE ROSIE ROSI
de Fotografie en met name de erotische fotografie is SE ROSIEKe
EROS de fijnste en leukste, zo niet de allerleukste hobby IE ROSIE ROSIE
ROS 8 SIE ROSIE ROSÉRoe die er te bedenken valt. Je hoeft er echt geen SIEROSIE ROSIE

: ROS beroepsfotograaf voor te zijn. En zelfs met de IE ROSIE ROSIE

Ee goedkoopste camera kun je tot de hoogste toppen EE
- ROS van genot komen. Je moet alleen even weten hoe je SIE ROSIE ROSIE
-ROS î its IE ROSIE ROSIERost hetmoet aanpakken. Maar dat is een koud kunstje IEROSIEROSIE

ROSIE als je (buur)vrouw-vriendin-nichtje of het geeft niet SIE ROSIE ROS
- ROSI î sale 1 î : SIE ROSIE ROSIEERO wie, als het maar vrouwelijk is, niet te beroerd isom EROSIERo

EROS model voor je te staan. Eén of twee mannelijke IEROSIE ROSIE
en modellen erbij zijn ook zo gevonden. Zovele ROSIE SE EEEKe
: ROSI lezer(es)s(en) maken al gebruik van hun fotohobby. SIE ROSIE ROSIE
EROS IEROSIE ROSIE
ROS SIE ROSIE ROSIÉ

- ROSI SIE ROSIE ROSIE
: ROSI SIE ROSIE ROSIE
ERO IE ROSIE ROSIE
ROS SIE ROSIE ROSIE

- ROSI SIE ROSIE ROSIE
: ROSI SIE ROSIE ROSIE
ERO IE ROSIE ROSIE
ROSI SIE ROSIE ROSIE

: ROSI SIE ROSIE ROSIE
: ROSI SIE ROSIE ROSIE
EROS IE ROSIE ROSIE
ROSI SIE ROSIE ROSIE

- ROSI SIE ROSIE ROSIE
: ROSI SIE ROSIE ROSIE
EROS IE ROSIE ROSIE
ROSI SIE ROSIE ROSIE

- ROSI SIE ROSIE ROSIE
: ROSI SIE ROSIE ROSIE
EROS IE ROSIE ROSIE
ROS SIE ROSIE ROSIÉ

- ROSI IE ROSIE ROSIE
: ROSI SIE ROSIE ROSIE
EROS IE ROSIE ROSIE
ROS SIE ROSIE ROS

- ROSI SIE ROSIE ROSIE
: ROSI SIE ROSIE ROSIE
EROS IE ROSIE ROSIE
ROS _ SIE ROSIE ROSI
ROS Kijk maar naar de advertentie-rubriek: duo, trio, EN

EROS kwartet, bi of lesbische foto’s, je komt ze allemaal IE ROSIEROSIE

kool tegen. Zo ook het stel op deze foto: Ellie, 30 jaar en SIE ROSIE ROSI
_:ROSI d f D IE ROSIE ROSIE: ROSI e vrouw van de amateurfotograaf, met Peter een SIE ROSIE ROSIE
Ee 32 jarige jongeman die gereageerd had op hun PEROSIEROM
ROSI advertentie. Met z’n allen beleven ze zo te zien veel IE ROSIE ROSIE
: ROSI plezier aan hun hobby: de erotische fotografie. SIE ROSIE ROSIE
EROS IE ROSIE ROSIE
ROS SIE en Be

- ROSI î î î D SIE ROSIE ROSIEDs Misschien ook iets voor ut BIEROSTEGN

EROS BIE ROSIE ROSIE
ROS SIE ROSIE ROSIÉ

: ROSIE ROSIE ROSIE ROSIE ROSIE ROSIE ROSIE ROSIE ROSIE ROSIE ROSIE ROSIE ROSIE ROSIE ROSIE ROSIE ROSIE ROSIE ROSIE
: ROSIE ROSIE ROSIE ROSIE ROSIE ROSIE ROSIE ROSIE ROSIE ROSIE ROSIE ROSIE ROSIE ROSIE ROSIE ROSIE ROSIE ROSIE ROSIE
EROSIE ROSIE ROSIE ROSIE ROSIE ROSIE ROSIE ROSIE ROSIE ROSIE ROSIE ROSIE ROSIE ROSIE ROSIE ROSIE ROSIE ROSIE
ROSIE ROSIE ROSIE ROSIE ROSIE ROSIE ROSIE ROSIE ROSIE ROSIE ROSIE ROSIE ROSIE ROSIE ROSIE ROSIE ROSIE ROSIE ROSIE

- ROSIE ROSIE ROSIE ROSIE ROSIE ROSIE ROSIE ROSIE ROSIE ROSIE ROSIE ROSIE ROSIE ROSIE ROSIE ROSIE ROSIE ROSIE ROSIE
: ROSIE ROSIE ROSIE ROSIE ROSIE ROSIE ROSIE ROSIE ROSIE ROSIE ROSIE ROSIE ROSIE ROSIE ROSIE ROSIE ROSIE ROSIE ROSIE
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ARTIKELEN
PER POST!!!
KONDOOMS - ZELFBEVREDI-
GERS - POTENTIEDRAGEE'S -
VIBRATORS - KUNSTPENIS-
SEN - MASSAGE-APP. - VER-
LENGINGS- EN VERDIKKINGS-
KONDOOMS - GEIÏTENOGEN -
KUNSTVAGINA'S - GUMMI-
DAMES - PORNOBLADEN -
STANDENBOEKEN - FILMS -
VIDEOBANDEN - MUZIEK-
CASSETTES - HERENSLIPS -
DAMESLINGERIE - RUBBER-
KLEDING - NYLON KOUSEN

JL
480 ANDERE

SEXARTIKELEN
 

 

(EONSENKATALOGUS
85/86 IS UIT
RERNV
TT

500 Verschillende sex-
artikelen, van vibrator
tot erotische lingerie.

 

 

   
THUIS UITZOEKEN

JA, nu gezellig thuis uitzoeken. De
nieuwe Blue & White katalogus is
uit. Samen met onze gratis lingerie-
katalogus bevatdeze1 62 pagina's
en meerdan 500 foto's. leder artikel
staat duidelijk omschreven hoe het
werkten hoe u hetmoet gebruiken.

Ceintuurbaan 248
1072 GG Amsterdam 

  

dhet

VUL IN DIE BON
Natuurlijk wilt u weten wat er alle-

maal op sexgebied wel te koop is.
Vraag vandaag dan nog de nieuwe
Blue & White katalogus aan (met
de gratis lingerie-katalogus). Vul
onderstaande bon in voeg f 3,50
aan postzegels bij of stort dit bedrag
opgiro2210396 tn.v. Blue& White
Amsterdam.
 

 

   

 

  NEDERLANDS
Ot

 

Zend mij uw rijk geïllustreerde katalogus 85/86
met gratis lingerie-katalogus) in gesloten omslag en

JA.zonder enige verplichting toe. f 3,50 aan postzegels of
cheque gaat hierbij. (Voor België 100 Frank).

Naam:

| Straat:
‘mmm mn mn eneen emme mene nee vm mame rm vm ene ane van vm nm

| Code :__Plaats:

 

POSTBUS 74
1000 ABAMSTERDAM
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ADVERTENTIE TARIEVEN

ADVERTENTIE REGELS

A Een advertentie van 'n (echt)paar met naaktfoto van de vrouw is tot f. 10.00 GRATIS
mits de foto van GOEDE KWALITEIT en de foto NIET KLEINER 6 x 6 cm is. Ga svo NIET ZELF
KNIPPEN, maar laat even weten dat je niet herkent wilt worden.

B pe overige (dus niet commerciële) advertenties kosten f. 10.00 voor de eerste 2 regels,
daarna f. 5.00 extra per 2 volgende regels.

C Het bedrag vooruit storten op giro 17.56.192 t.n. van uitgeverij ROSIE, Rotterdam met
duidelijke vermelding van je naam en adres.

D voor commerciële advertenties (als je ergens geld voor vraagt) gelden andere
tarieven. Prijsopgaaf via telefoon: 010 - 437.38.93

HOE KRIJG JE JE FOTO TERUG
DIE BĲ JE ADVERTENTIE HOORT?

%* Doe bij je advertentie een lege envelop met daarop je eigen naam en adres. Frankeer
de envelop (NIET VERGETEN) en wij sturen de foto na gebruik retour.
Als je van tevoren wilt weten in welke ROSIE je advertentie (zonder foto) geplaatst zal
worden, dan moet je hetzelfde doen als beschreven onder *

HOE REAGEER JE OP EEN ADVERTENTIE?
1 Doe Uw reaktie in een blanko envelop en plak deze dicht!!!

2 Op de voorzijde rechtsboven (!) nummer van de betreffende
advertentie zetten.

3 Doe deze brief, met 2 losse postzegels van ’t geldende tarief ( 75 cent)
in een andere, grotere envelop

4 DICHTPLAKKEN, genoeg postzegel(s) erop!
zenden aan:

POSTBUS 10055 - 3004 AB Rotterdam

ASAA
ALS JE DE TEKST VAN JE ADVERTENTIES

VET GEDRUKT
WILT HEBBEN (VALT MEER OP)

DIT KOST PER ADVERTENTIE fl. 10.- EXTRA

kruis dit aan op de advertentie-opdracht linksboven

 

  

SPOED
Als je je brief met SPOED (dezelfde dag dat je brief bij ons aan-
komt) doorgezonden wilt hebben naar de adverteerder/ster zelf:
dan behalve het adv. nummer ook spoed op die envelop en sluit
f. 10.00 bij per door te sturen brief. NIETS op de aan ons gerichte
envelop vermelden svp!   
 

 
 



ADVERTENTIE OPDRACHT
 

  

 

VET

fl. 10,-

extra

 

       
          
 

indien gewenst aankruisen s.v.p.

 

 

 

 

 

 

 

                            
 

Wij zouden het op prijs stellen als je je advertentie op bovenstaande bon

doorgeeft. In ieder hokje 1 letter. Voor elke komma, punt of woordspatie

geldt ook 1 hokje. De eerste 2 regels (50 tekens) kosten f. 10,00 (200

Bfrs). Voor iedere 2 volgende regels of gedeelten hiervan f. 5,00 extra. Je 4

kunt zelf het bedrag uitrekenen. 

 

NAAM:

ADRES:

P.CL ||| |IpLAATs:

TEL.: / LAND:

 

 

 

  
 

adv. van (echt)paar met naaktfoto van vrouw t/mf 10,- gratis  

ik sluit het bedrag bij d.m.v. geld (aantekenen) bank-/girocheque

ik heb het bedrag zelf al overgemaakt op giro 17.56.192

ik wacht op jullie acceptgiro (f 1,50 extra voor adm./ porto)

ikheb er bezwaartegen dat mijn woonplaats GRATISvermeld wordtD
O
D
O

 aankruisen welke betalingsmogelijkheid je gebruikt s.v.p.
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de enige echte!

 
N1-Winterswijk- Slank geil stel 23 en 33 jr.
zoekt lieve slanke bi vrouw voor vriendschap
en sex. Kunnen goed ontvangen. Evt. inwoning
mogelijk. Br.m.f.o.e.r. zie foto

 
 

N4-Omg. Nijmegen/Boxmeer- Hoge verdien-
sten! Mesje of vrouw zeer diskr. Reag. snel.
 

N5-Nijmegen- J. man van 22jr. z.k.m. echtpr.
voor vriendschap en trio of bisexrelatie. Liefst
omg. Nijmegen. zie foto

NEDERLANDSE
kontaktadvertenties

  

    

  

) |

EN,
EN\/
IS) 

 

 
N2-Amsterdam- Knappe j. man van 27 jr. geilt
enorm op perverse sex, ben zelf onderdanig
ingesteld z.k.m. beslist goedogende, diskrete
msje/vrw tot + 40 jr. die ook in is voor perverse
sex. (o.a. veel plassex) met als bedoeling samen
te kunnen adverteren of te reageren op adv.
voor perverse sex. Je ontvangt hiervoor per
keer een hoge vergoeding (moet zelf echter ook
wel liefhebberzijn). Br. m. f. of telfnr. alt. antw.
 
N3-West-Babant- Leuk sport. echtpr. it goed m.
knap uit. pr. vn. lich. zkt. allang nr. stel vr. bis.
mag, voor lange tijd. Wij hebben goed huwelijk
maat vinden met ander vrijen heel prettig. Wij
zijn 41 en 4 4jr. en (h)eerlijk. zie foto

 
 

SLUIT F. 10,- IN ALS U UW
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N6-R'dam/Zeeland- Echtpr. 40+a1 vrw. mollig
z.k.m. echtpr. of bisex vrouw. Bis. echtpr. ook
welkom.
 

N7-Drunen- Hoi zijn jullie een leuk stel tot 40 jr.
die na wederzijdse sympathie houden van
p.ruil, reageer dan, jullie krijgen altijd antw.

zie foto

 
 

N8-Maastricht- J. man verwent msje 10/39,
schrijf gauw brief met foto.
 

N9-Amsterdam- Aantrekkelijk stel 23 en 39 jr.
z.k.m. dito voor gez. avonden met p.ruil. Wij
houden van borreltje, lingerie, hoge hakken en
sexfilms. Jonge vrouw alleen ook welkom. iskr.
en hyg. zeer belangrijk. Onnodig te reageren
zonder foto. Br.m.f.o.e.r. zie foto

 

N10-Omg Utrecht- Echtpr. 29 en 30 jr. zkt. j.man
20 jr. bisex. GFB. Br.m.f.o.e.r.

 

N11-Ommen- Echtpr. hij 42 jr. zij 41 jr. zoekt
echtpr. tot 45 jr. voor vriendschap en p.ruil.
Houden van gezellige avonden met een hapje,
drankje. Bovendien van naaktrekreatie. Wij
staan op naturistencamping, uw reakties graag
met foto en telefnr. alt. retour. zie foto

 
 

N12--Nrd.v.h.Land- Man 31 jr. zoekt msje of
vrouw tot 60 jr. voor vuistneuken.
 

N13-Amsterdam- Man van 35 jr. halfbl. ned.
/sur. zoekt een sexvriendin om 1, 7 of meer
uren te neuken. Bel 020 - 11 77 54 van 10-11 u.

zie foto

 



 

N14-Amsterdam- Slank stel zoekt idem voor
sexkontakten.
 

N15-Drenthe en omg.- Stel 31 jr. zoekt idem
voor p.ruil. Brief met foto hoeft niet naakt o.e.r.

zie foto

 
N18-Leiden en omg.- Wij zoeken een stel dat
net als wij wil ruilen van partner tot + 45 jr!!!
 
N19-A'dam/Utrecht- Man, 40er houdt ervan
om in een goede huis.sfeer een vrouw teder,
langdurig en diep te neuken met z'n grote lul.
Kan ontv. hygiene en diskretie vanzelfspre-
kend. Brief en/of foto's op e.r. zie foto

 
 

N16-Veluwezoom- J. man van 35 jr. bisex zoekt
geile mensen voor opwindende sexavonden.
 

N17-Den Haag- Telesexclub, GRAITS, ts.
v.m.vr. en p.r. info. Brief met zegel. zie foto

 

N20-Amsterdam- 26 jarige man zoekt al. mog.
sex m. vr. msje. 15 - 55 jr. geen vr. pl. of fin. bed.
Kan ontv. Heel ned./belg. Alt. antw.
 
N21-Utrecht- J. man 29 jr. z.k.m. leuk msje of j.
vrouw. Ontv. en overnachten mog. GFB.

zie foto

 

 



 
N22-Ned. /Belg.- Gewone nette j. man van 35
pls. HBO, zr. gd. net. mil. z.k.m. Iv. hartelijke huis
elk. HOOGZW. vrw. & ZOG MOEDER vr. ’n
HOPELIJK duurz. rel. uiterl. kl. lich. handik. on
bel. Prettig, vrolijk karakter 100% diskr. Br. m. f.
en telfnr.
 
N23-Rotterdam- Geil echtpr. 38 en 40 jr. zoekt
aansluiting bij gezellig sexclubje van paren
voor geile avonden, zij houdt van veel mannen,
hij van langdurig neuken. ALLE BRIEVEN liefst
met foto, hoeft niet naakt, worden beantw. TOT
ZIENS. zie foto

 

 

 

N24-Amsterdam- Kna. j.man 27 jr. blond, slank
en zeer onderdanig z.k.m. met beslist zeer per-
vers dominant/stel of groepje. Indien hygiëne
en diskretie en enigszins goodlookng ook bij
jullie hoog in het vaandel staat, laat ik me graag
goed gebruiken voor de meest perverse
opdrachten. Gelieve alleen te reageren indien u
aan bovenstaande eisen voldoet. Br. met foto of.
telfnr. alt. antw.
 

N25-Rotterdam- Geil stel 21/30 jr. zij bisex
z.k.m. dito of bi msje/vrw. alleen. zie foto

 

N26-Nieuwendijk- Lieve j. man z.k.m. v. of echt/-
paar voor vr.schap en sex. Liefhebbers van
tedere sex. GEEN SM) licht bi geen bezw.
Alleen eerlijke reakties met foto krijgen antw. G.
p.bus houder Br.m.f.o.e.r. Schrijf snel. dit is een
eerlijke advertentie. Omg. Gorkum/Breda
 

N27-Limburg- Geile meis van 29 jr. 200% bi,
zoekt leuke vriendfin. Brief met foto entelfnr. alt.
antwoord. Dit is een ser. adv. zie foto

 
 
N28-Doetinchem- J. man zoekt vriendschap,
afstand geen bezwaar.
 
N29-Enschede- Wij leuk stel 35 en 36 jr. slank
goed mil. zoeken fijn stel voor p.ruil. lekker
vrijen met z'n vieren en fijn genieten in een
goede sfeer. Hyg. en nivo belangr. Br.m.f.o.e.r.

zie foto

 



 
 

N30-Haarlem en omg.- Echtpr. van 45 en 50 jr.
zoekt dito of jongen voor vriendsch. & p.ruil in
aparte kamers. Br.m.f.o.e.r.

 

N31-Amsterdam e.mo.- Lief paar 35 jr. zij bisex
z.k.m. slank stel. zie foto

 
 

N32-Delft- J. man van 26 jr. z.k.m. m of vr. tot 26
jr. Br.m.f.o.e.r.

 

N33-Rotterdam- In een sfeer van gezelligheid
hebben wij 1 x per maand een sexparty thuis.
Echtparen zijn van harte welkom diskretie verz.
Geen com. bed. Den Haag centr. zie foto

 

N34-Utrecht- Man van 50 jr. zoekt vrouw tot 40
jr. voor sex.

 

N35-Rotterdam e.oVlot echtpr. van 25 jr.
zoekt gezelligheid fotogr. sex in 1 kamer vrouw
bi oke. Zonder p.ruil. Alleen br. met foto o.e.r.

zie foto

 
 

N36-Dordrecht- J. geile fotograaf zoekt geile
vrouw of msje voor geile opnames o.a. Hoge
hakken, jarretels. Br.m.f.o.e.r. en telfnr.
 

N37-Omg. Groningen- Knap stel zoekt dito
voor vriendschap & sex. Brief met foto. zie foto

 

 



 

N38-Alkmaar e.o.- Man van 38 jr. wil graag
msje verwennen met vriendschap en veel fijne
sexspelletjes. Moeder met dochter ook wel-
kom. Alles mag, niets moet, SEX DOET GOED!!
 

N39-Rotterdam- Stel zoekt msje voor trio, zij is
18 hij is 25 jaar. brief met foto. zie foto

 
 

N40-Groningen- Jongeman van 36 jr. erg geil
zkt. vrouw, leeftijd niet belangrijk, alleen voor
sexrelatie, kan ontvangen, graag serieuse reak-
tis. Brieven graag met telefoonnummer.
 

N41-Haarlem- J. man bisex en 33 jr. zoekt
m.m.v. vrouw bisex man/stel voor sex. Brief met
foto s.v.p. zie foto

 

 

N42-Maassluis- Welke jonge vrouw tot 40 jr. of
msje wil iedere week 100 guldn hebben voor
sex bij niet onknappe jongen van 22 jr. plus
reiskosten vergoeding ook 60 sexboekjes ruil
voor sex. Ook heb ik pornofilms. VHS en beta te
ruil voor 1 uur sex. Brief met foto.

 

N43-Tilburg- Wij echtpr. 47/49 jr. zoeken een
echtpr. voor gez. avonden in sfeer. vr. bisex.

zie foto

 
 
N44-Achterhoek- Welke studente 18 - 15 jr. van
niveau wil bijvedienen, j. man 30 jr. kan ont-
vangen. Diskr. en hyg. gevr. Brief met pasf. o.e.r.
 
N45-Eindhoven- Echtpr. van 40 jr. zoekt leuke
vrouw/msje voor sex maar ook voor vriend-
schap. Wij houden van uit eten gaan een goed
glas wijn en leuke avonden in een romatische
sfeer. Vrw./vrw. verhouding primair. Welke
vrouw of msje of echtpr. schrijft ons. Nivo en
diskr. gev. en geb. Br.m.f.o.e.r. zie foto

 



 

N46-Rldderkerk- Heer 45 jr. diskr. en op stand
wonend zoekt een stel dat in mijn app. sex wil
bedrijvn terlijk ik toekijk. Leeftijd en uiterlijk
nieet belangrijk. Diskretie wel.

 

N47-Roosendaal- Stel zoekt p.ruil, trio, hoerige
sex tot 40 jr. Bel/Ned. Br.m.f.o.e.r. zie foto

 

N50-Den Haag- J. man zoekt zonder medewe-
ten van zijn vrouw kontakt met een andere
vrouw voor een sexrelatie overdag. 100% dis-
kretie gewenst en geboden ben zelf 29 jr. alle
ser. br. krijgen van mij antw.

 

N51-Omg. Boxtel- Leuk stel van 27 en 30 jr.
z.k.m. stel tot 35 jr. voor vriendsch. en p.ruil.
Vrouw bisex zou leuk zijn. Br.m.f.o.e.r. zie foto

 
 

N48-Eindhoven- Aardige jongeman van 28 jr.
zoekt vrouw(en) echtpr. voor ser. relatie, nivo en
diskr. geb. Br. met foto en evt. tel.nr. o.e.r. Wie
reageert voor mij 1ste keer.

 

N49-Almelo- Goeduitziende sexy bi vrouw zkt.
lieve (besl. kleurling) vriend tot 45 voor intieme
vr.schap en liefst beetje bi vr. trio en groepssex.
Hyg. en diskr. vereist. Gr. pers. br. met foto en
telfnr. o.e.r. Omg. Overijssel. zie foto

 

N52-Amsterdam- Zakenman van 40 jr. geb.
z.k.m. vrouw, donkere huidskl. voor regelmatig
kontakt. Liefst geschoren. Hyg. en diskr. gevr.
en geb. KI. financ. verg. mog.

 

N53-Heerenveen- Geil bi stel zoekt knappe
jongeman van 20 - 30 jr. liefst black powers.
ldem msjes. Br.m.f.o.e.r. en alt. antw. zie foto

 



 

N54-Breda/en + 50 km.- Gew. metep. zijn vols-
lank 42 jr. hij slank 50 jr. zkn. ep of (geh.) vr. all.
voor sexrel. op basis wederz. respect en geh.
houding. Lengte vr. +1m70 of kleine. KIl. ook
welk. Wij zijn ser. en diskr. en antw. ieder en alt.
grg. tt wderhrs.
 

N55-Midden Nederl.- Wij zijn stel van 39 jr,
man is gesteril. vrouw is 100% bi. Wij zoeken
vrouw of stel waarbij vrw./ vrw. belangrijk is. Wij
bieden bi, trio, p.ruil, vr.schap. Kunnen ontv. en
ook verpl. Overnachten is mogelijk. Lftd./uiterl.
onbelangr. zie foto

 
 

N56-Rotterdam- Wij zijn een slank en jong
echtpr., zij 32 en hij 35 jr., we zoeken een jon-
geman voor trio tot 35 jr. maar moet góêd
geschapen zijn, 20 cm. of meer en lekker dik is
en die het lang uithoud voor dat hij klaarkomt,
moet veel spuiten als hij diep in haar lichaam
klaarkomt en nog lekker kan doorgaan zij vindt
dat lekker. Reageer met telefnr. alt. antw. de
sfeer is bij ons goed. Tot gauw.
 

N57-Oosten v.h. Land- Leuk knap stel topnivo
zoekt slank stel tot 35 jr. voor erotische
avonden en alleen reakties met foto's van
beiden. Goed nivo ook gevraagd.

 

 

N58-Twente- Echtpr. 32 en 38 jr. zoekt ander
echtpr. voor vr.schap en p.ruil. Man meot ges-
ter. zijn brief met foto en antwzegel o.e.r. Zonder
foto onnodig te reageren. Telef.nr. voor snel
kontakt. voor ons 1ste keer. Dit is eerlijke adv.
 

N59-Midden Nederl.- Lief aantr. stel 25 jr. zoekt
een bi-vrouw tot 35 jr. is er in Nederl. niet één
vrouw die houdt van een rom. sfeer? Kaarslicht,
borrel, dans? Verzorgt uiterlijk en eerlijk. Als jij
het wilt ’'s nachts blijven. Schrijf s.v.p.!?
Br.m.f.o.e.r. zie foto

OD 
 

N60-Uden- Man 34 jr. zoekt kleurlinge voor
fijne sex. Liefst mollig GFB discr. verz. en alt.
antw. Iftd. onbelangr.

 

N61-Moordrecht- Wij, 34 jr. z.k.m. echtpr. voor
vr.schap en p.ruil in 1 kamer. zie foto

 



 

N62-Den Bosch- Jong echtpr. z.k.m. msje/-
vrouwen om samen een leuke langdurige rela-
tie mee op te bouwen. Serieuze brieven met of
zonder foto en tel. alt. antw.

 

N63-Schijndel- Echtpr. zoekt man of vrouw
voor trio en sex. Altijd bericht terug. zie foto

 
 

N64-Den Haag- Stel 30-34 jr. z.k.m. ander stel
voor gezellige avonden met bv. sexspel.
Br.m.o.z.f.o.e.r. Voor ons 1ste keer. Diskr. verz.
en hyg.. Reakties met telfnr. Kn. ontv. en verpl.

 

N65-Leiden e.o.- Geh. vrouw wil gr. bisex. pro-
beren, welke geile meid schrijft? zie foto

 

N66-Amsterdam- Onderdanige j. man van 29 jr.
z.k.m. vrouw die mij wil domineren en d.m.v.
bondage compleet machteloos maakt. Ook
word ik graag’in deze toest. opgegeild. Fin.
verg. mog.

 

N67-Breda- Leuk stel van 29 jr. zoekt lieve
vrouw ver trio en lieve sex. Br.m.f.o.e.r.

zie foto

 

T
N

 

   s
a
r
v
e
d

 

N68-Heerlen- Voor wat gezelligheid zowel uit
als thuis, zoekt alleenst. heer van 50 jr., goed
mil, k.m.m. vriendelijk echtpr. Kan in gez. sfeer
vrij ontvangen, overnachten mog. vele moge-
lijkheden. Diskretiel!—!

 

N69-Rotterdam e.o.- Wij, leuk echtpr. midden
30 jr. z.k.m. leuk stel voor gezellige avonden met
p.ruil in aparte kamers. Alleen brieven met foto
van beiden krijgen antw. en niet bi. zie foto

 



 

N70-Groningen- Knappe am. fotograaf (25 ir.
acad.) zoekt jonge msjes met lang haar voor
naaktfoto's (geen porno) voor privé verz. Aar-
dige bijverdienste mogelijk & reiskosten verg.
 

N71-Maastricht e.o. Leuk stel zij bi maakt zeer
diskreet uw gew. foto rep. 100%eerlijk.zie foto

 
 

N72-Randstad- Aantr. j. man van 24 jr. lang,
slank, stevig postuur z.k.m. lieve (vol)slanke
dame van middelbare leeftijd +55 jr. liefst hoog
nivo en charmant en hyg. en diskr. geb. Kan
alleen bezoeken. Elke br. wordt beantw. Dit is
eerlijke adv.
 

N73-Nrd. Holland- Slank echtpr. z.k.m. dito tot
+ 35 jr. voor gez. avonden met p.ruil in 1 kamer.
Bisex mag. Alle Br.m.f.o.e.r. zie foto

 

 

N74-Nijmegen- Jongeman van 23 jr. slank
1m85 z.k.m. vrouw liefst blnd of donker, doch
huidskleur en Iftd. onbelangr. Houd van sex, lin
en urologie. Alle Br.m.o.z.f.o.e.r. (foto hft. niet
naakt). Liefst omg. Nijmegen/Arnhem. doch
afstand geen bezw.

 

N75-Den Haag- Geil j. echtpr. met kind zoekt
idem voor vriendschap, gez. avonden met veel
sex, maar geen voll. p.ruil. Bi geen bezw. Niet
reageren zonder foto's liefst in de omg.zie foto

 
 

N76-Stadskanaal- Welke vrouw kennism. met
(B)aardige jongeman van 34 jr. om samen aan
p.ruil te gaan doen. Reakties met foto o.e.r.
 

N77-Amsterdam e.o.- Echtpr. van 38 jr. zoekt
vlot stel voor p.ruil. Brief liefst met foto.

zie foto

 



 

 

N78-Helmond- Jongeman van 22 jaar wil
zonder enige kosten dames verwennen tussen
23en 35jr. 100% diskreet en hygiënisch. Wel in
bezit van vervoer maar kan niet ontvangen.
Omg. Eindhoven.
 

N79-Omg. Utrecht- Knap sexy stel 20+, zkt.
een ander, beslist aantr. j stel waarvan vrouw
liefst bi, die net als wij een avond wensen in de
juiste sfeer. Lingerie, diskr. en hyg. Alleen reag.
met foto o.e.r. zie foto
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N80-Utrecht- Vlot echtpr. van 40 en 42 jr. uit
goed mill. Zij bi. Zoeken dito stel voor vriendsch.
& p.ruil in een kamer.

 

N81-Utrecht- Wij echtpr. 26 en 34 jr. 1 kind
z.k.m. echtpr. tot 40 jr. voor vr.schap en fotoruil
en geile correspondentie. brief met nkt.foto’s.

zie foto

 

N82-Hoorn en omg.- J. man begin 30 wil sexre-
latie met msje of vrouw tot + 38 jr.
 

N83-Zwolle en omg.- Ser. echtpr. 30 en 37 jr.
zoekt een fijn stel om vanuit vr.schap. basis een
fijne p.ruil relatie op te bouwen. Schrijf ons eens
Foto's meesturen hoeft niet. zie foto

 
 

N84-Nistelrode- J.man z.k.m. msje of echtpr. tot
30 jr. Br.m.f.o.e.r.
 

N85-Den Bosch- Modern echtpr. zonder kinde-
ren beide 37 jr. en bi, zkn. zoekt mensen die net
als wij houden van gez. avonden en vriend-
schap, vrije sex. brief met foto alt. antw. Liefst
omg. Den Bosch zie foto

 



 

N86-'s-Gravenhage- Echtpr 48 en 47 jr. zoekt
andere paren voor open eerlijke omg. gesprek,
schouwb. kaartavonden, geen sex of part-
nerruil.

 

N87-Gelderland/Twente- Stel van 27 en 31 jr.
z.k.m. msje of vrouw voor trio. Ook weekends.
Br.m.f.o.e.r. alt. antw. zie foto

 

N90-Volendam- Petra, je hebt gereageerd op
K22 Hier een adv. terug. Schrijf je mij??? Ik wil
met je doorgaan.
 

N91-Nijmegen- Wij zoeken een bisex jongen

die ons wil verwennen en verw. wil worden.

Br.m.f.o.e.r. zie foto

 
 

N88-Friesland- Jonge man van 31 jaar zoekt
mooie sensuele vriendin, hobby's zon, strand,
sauna en uitgaan. Ik kan ontvangen en ver-
plaatsen voor een echte vrouw is afstand geen
bezwaar. Alt. antw.
 

N89-Omg. Arnhem- Wij, echtpr. van 27 en 36 jr.
zoeken een leuk stel met nivo voor gezellige en
intieme avonden met p.ruil in 1 kamer. Hyg. en
diskr. gevr. en geb. Brieven met foto en telfnr.
o.e. altijd retour. zie foto

 

N92-Helmond- Leuke bisex jongeman z.k.m.
leuke bou'’s die ik langdurig mag zuigen, likken
en pijpen en daarna wil ik graag geneukt
worden. Liefst langdurig 'n lekkere pik in me te
voelen, maakt me geil, wie schrijft me spoedig
100% diskr.
 

N93-Maaseik-Weert- Sl. p. midden 40 z.k.m.
paar vr. vr.schap en p.ruil. Man is gesteril. Kn.
ontv. en verpl. zie foto

 



 

N94-Randstad- Slanke j. man z.k.m. jong stel of
echtpr. voor vriendschap en fijne sex-uurtjes
(toekijken, evt. meedoen, triosex. Hou van lin-
gerie, foto en fil. Bi geen bezw. 100% diskretie,
hygiëne en eerlijkheid geb. en gevr. Afst. geen
bezw. Alle brieven alt. antw.
 

N95-Twente- Paar 30+ z.k.m. stel voor p.ruil.
Man gesteriliseerd. Must. zie foto

 
 

N96-Midden Nederl.- Echtpr. 35+ beh. tot de
upper ten zoeken samen een dito stel, ten
einde hun sexleven een extra dimensie te
geven. Diskr. zal voor jullie en ons een MUST!
zijn. Br.m.f.o.e.r.
 

N97-Oudenbosch- Echtpr. 34 jr. z.k.m. ander
paar tot 40 jr. voor avonden met partnerruil. gr.
telfnr. zie foto

 

N98-Bussum- Wij voelen ons prima bij elkaar
toch zou het volgens ons heerlijk zijn een lieve
vrouw als vriendin te hebben (licht) bisexueel?
Voor ons (35/32 jr. & 3 kndrtjes, hij gesteril.)
nieuw! Zullen we het samen ontdekken? Welke
vrouw schrijft ons?
 

N99-Amsterdam- Jong stel 26 - 29 jr. zij bisex,
hij hetero, beiden zeer aantrekkelijk zoeken
dito voor p.ruil en diverse leuke spelletjes. Rea-
geer met foto ieder krijgt antw. Meisje alleen
ook welkom. zie foto

 
 

N100-Den Haag- J. man 22 jr. z.k.m. 2 bi msjes
of vriendinnen voor trio. Moeder en dochter ook
welkom. Br.m.f.o.e.r.

 

N101-Nijmegen- Jonge, ind. wenst kont. met
koppels, veel sex. Br.m.f.o.e.r. zie foto

 



 

N102-Rotterdam- Echtpr. 30 jr. z.k.m. dito voor
vriendsch. & p.ruil. Liefhebbers van lingerie,
hoe hakken e.d.
 

N103-Arnhem en omg.- Man slank, bi 54 jr.
zoekt stel vrouw of man voor gezelligh. en sex.
GFB. zie foto

 
 

N104-Westland e.o.- J. man 37 jr. zoekt leuk
stel of j. vrouw tot 45 jr. om gezelligheid samen
te delen. Hou van darts, klaverjassen, wandelen
en strand (zon) evt. nat. Geen SM. Kan niet ontv.
wel verpl. Hyg. gevr. en geb. Br. met foto o.e.r. of
telfnr.
 

N105-Ede/Wageningen- Wij vlot stel, niet
onknap met kind vr. 30 jr. mollig, man 34 jr. slank
z.k.m. dito echtpr. voor leuke avonden metp.ruil
en triosex. Wij houden van lingerie en gezel-
ligheid. Niet bi. Br.m.f.o.e.r. en telfnr. zie foto

 

 

N106-Venlo/ Weert- Vlot stel 35 jr. z.k.m. ander
stel of sexclubje. voor ons 1ste keer. Br.m.f.o.e.r.
 

N107-Rotterdam- Aantr. bisex vrouw 34 jr.
z.k.m. dito vrouw voor vaste vriendschap. Br.
gr. met foto. zie foto
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N108-Putten/Veluwe- Knappe j.man van 33 jr.
z.k.m. vrouw of paar voor leuke spelletjes geen
taboes. Meerdere voor clubje welkom.
 

N109-Zuid-Holland- Wij 23 & 30 jr. sportief en
slank stel zoeken voor vriendsch. & p.ruil eve-
neens leuk stel, zij bisex mag. Br. liefst met foto
alt. antw. zie foto

 



 

N110-Deventer e.o.- Echtpr. 35 z.k.m. dito stel
waarvan man gesteril. is. voor gezelligheid en
p.ruil.

 

N111-Zeeland- Slank echtpr. eind 30 jr. 2
kndrn. zkt. dito tot 45 jr. voor sex met z'n vieren.
Later, als ‘t klikt p.ruil. Br.m.f.o.e.r. Voor ons 1ste
keer. zie foto

 
 

N112-Haarlem- Slanke ser. j. man 33 jr.
middelb. opleiding z.k.m. slanke j. vrouw van
nivo 25 - 35 jr. voor vriendschappelijke relatie
op basis van wedez. respekt. Kan verpl. en
overn. Alleen ser. br. worden beantwoord. Hyg.
en diskr. gevr. en geb. Br.mf.o.e.r. Géén
postbushouders!

 

N113-Amsterdam- Stel 38 - 43 jr. zoekt dito vr.
intieme vr.schap. Brief met foto alt. antw.

zie foto

 

N114-Omg. Dordrecht- Echtpaar 34 en 37 jr.
zoekt dito voor vriendschap en als ’t klikt p.ruil.
in één kamer. Diskr. gevr. en geb. Hyg. erg
belangrijk. Br.m.o.z.f.o.e.r.

 

N115-Goes e.o.- Stel 22 jr. z.k.m. dito tot 35 jr. of
kn. msje vr. gez. avon. zie foto

 
 

N116-Rotterdam- Jong stel 22 en 32 jr. goed
mil. z.k.m. stel tot 35 jr. voor gez. avonden en
p.ruil. Zij bisex. Br. liefst met foto.

 

N117-Randstad- Wij, bi stel 30-ers z.k.m. idm
stel. Wij zijn voor erg veel in. Geen SM wel
foto's, video. brief liefst met foto. zie foto

 



 

N118-Hengelo e.o.- Nette ned. man 48 jr. z.k.m.
msje, j. vrouw of huisvrouw, die zakgeld te kort
komt. Kan dit aanvullen in ruil voor sex 2x per
maand 18 tot 40 jr. hyg. en diskretie gevr. en
geb. Kan ontvangen schrijf met telfnr. voor snel
kont.
 

N119-Zwolle- Jong stel 30 jr. zonder kinderen
z.k.m. dito slank stel tot 35 jr. voor gez. avonden,
vriendsch. & p.ruil. Vrouw of msje alleen ook
welkom. Br.m.o.z.f.o.e.r. zie foto

 
 
N120-Terneuzen en omg.- Slanke boy 22 jr.
zoekt nog steeds naar jullie, niet bi echtpr…
Trefwoorden: lingerie, lakkledij, eerlijk en be-
trouwbaar en geil! Enigo nivo gewenst. HBO.
Br.g r. met foto (hoeft niet naakt) alles ret!!!
 
N121-Oosterhout N.Br.- Geil stel 35 jr. zkt. paar
voor p.ruil, sex en vr.schap. Brief met foto alt.
antw. Man of vrouw alleen ook welkom.

zie foto

 

N122-Omg. Haarlem- J. man van 31 jr. z.k.m.
vrouw, msje of slavin tot 40 jr. moet slank zijn.
Moet van pijpen houden. Ps. ik ben slank 1m92
en weeg 70 kg. Kn. ontv. en verpl. Doen hoor,
kusjes, slavin wordt gekeurd.
 
N123-Midden Ned. en omg.- Echtpr. z.k.m.
ander paar of stel voor vriendsch. & p.ruil wij
zijn + 35 jr. Diskr. verz. en foto's retour.

zie foto

 
 
N124-Omg. Rotterdam- Echtpr. 30 jr. zoekt
echtpr. voor vriendsch. & p.ruil
 
N125-Arnhem- Man 33 jr. gesteril. hyg. net mil.
zkt. echtpr. vrouw of msje, vergoeding ids mog.
Leeftijd uiterl. onbelangr. elke reaktie kr. antw.
Diskretie beloofd. zie foto

 



 

N126-Nijmegen- Onderdanige bi- 26 jr. j. man
zoekt man/vrouw echtpr. die hem verder tot
een goede slaaf wil africhten, afst. gn. bezw. alle
br. kr. antw. Dit is een ser. adv.
 

N127-Hoorn/A'dam- Echtpr. +40 jr. z.k.m.
ander paar(en) voor gez. avonden met sex
zonder voll. p.ruil. zie foto

 
 
N128-Rotterdam- Man 30 jr. z.k.m. vrouw voor
sex ook om evt. te reagren op advert.
 
N129-Alkmaar- Slank echtpr. + 35 jr. zoekt
neger met grote lul, voor haar liefst slank en
sportief. Brieven alt. antw. dit is ser. zie foto

 

 

N130-Goes- Wij jong stel 35 ir. z.k.m. ander stel
voor gezellige avonden met p.ruil. Br. met foto of
telfnr. alt. antw.
 

N131-Amsterdam- Stel van 30-35 jr. zoekt dito
voor vriendsch. & p.ruil zie foto

 
 

N132-Omg. Den Haag- Gespierde indo-
jongen, 29 jr. zoekt in omg. Z'meer/Den Haag
aant. vrouw tot 35 jr. voor 1x per maand cq. 2
mnd. die van hoerig gedrag en kleding houdt.
Jarretel, naadkousen, naaldhakken, brief met
foto alt. antw.
 

N133-Leiden- Aardige sport. man met mooi lijf
zoekt vr.schap met jong slank paar voor eroti-
sche nachten bij mij of jullie. Brief met foto van
beiden & telf. alt. antw. geen mannen alleen wel
leuke (geb) vrouw. Tot gauw. zie foto

 



 

N134-Rotterdam- Ik ben Peter en op zoek naar
(echt)paar voor een eerlijke trio-relatie. Hyg. en
diskr. gevr. en geboden. Alle Br.m.o.z.f.o.e.r. en
eerlijk antw. Géén avonturiers of eendagsvlin-
ders 100%serieus.
 

N135-Apeldoorn- Vlot echtpr. 36 en 33 jr. 1 kind
z.k.m. leuk stel voor vriendschap en als 't klikt
voor p.ruil. Diskr. gevr. en geboden. Uitgebr.
reakties met telfnr. en/of (alt. retour) worden
beantw. zie foto

 
 

N136-Stadskanaal/Emmen- Aantr. paar zkt.
slanke geil vrouw tot 35 jr. voor tio. Hyg. en liefst
alle Br.m.f.o.e.r. overnachten mog.
 

N137-Den Haag- J. man z.k.m. bisex echtpr. of
vrouw alleen. Ben 22 jr. en kan 4 x achter elkaar
klaarkomen. Ben voor alles in. zie foto

 

 

N138-R'dam- Man van 30 jr. z.k.m. stel of
vrouw, kan ontvangen.
 

N139-Zoetermeer- Slank stel +40 jr. zkt. ander
lief slank stel voor vriendsch. & p.ruil in aparte
kames. Liefhebbers van naaktrekreatie, foto-
grafie, sauna, lingerie en natuurlijk ook vrijen.
Elke reaktie liefst met foto antw. zie foto

 
 

N140-R'dam-Holland- Voor Mirella, hart. dank
voor je reaktie od. Adv. L 78. Wil graag kont.
diskr. verz.
 

N141-Tilburg- Welk slank msje/vrouw wil mij
man van bijna 50 jr. regelmatig komen ver-
wennen, evt. tegen verg. Lftd. en huidskl. niet zo
belangr. wel gr. nivo, stijl e.d. Geen “probleem-
mens” Uitv. br. gr. met foto o.e.r. zie foto
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N142-Breda- Heer van 40 jr. wil worden geïn-
formeerd over triosex.
 

N143-Omg. Amersfoort- J. stel zonder kinderen
z.k.m. stel of msje tot 35 jr. voor vr.schap en later
sex. Brief met foto op erewoord ret. zie foto

 

N146-Den Haag omg.- Man goed nivo, geb. 45
jr. zkt. msjer of vrouw voor plassex. Hyg. en
diskr. geb. Liefst overd. Kan niet ontv.
 

N147-Weert/Elndhoven- Slank echtpr. begin
40 jr. zoekt vriendsch. & p.ruil met leuk stel.

zie foto

 
 
N144-Nijmegen- In Nijmegen wordt een klubje
opgericht voor heel gezellige sexavonden,
zowel echtpr. als alleenst. boven 35 jr. Kunnen
brief sturen met foto en telfnr. alt. antw.
 
N145-Weert- Echtpr. 40 jr. zonder kinderen niet
rokers zkt. vriendsch. & p.ruil met dito. zie foto

 

 

N148-Rotterdam- Man van 30 jr. z.k.m. vrouw of
stel. Ben niet bi.
 

N149-Leiden- J. man 28 jr. zoekt een leuke j.
vrouw of een paar, voor een geile relatie. Ben
slank, groot geschapen (20 cm.) en kan ont-
vangen. Wie schrijft er eens? Alt. antw. zie foto

 



 

N150-Den Bosch- Echtpr. 43 en 46 jr. z.k.m.
bi-vrouw voor vriendsch. en trio.

 

N151-Alphen a/d Rijn- Wij echtpr. 34 en 35 jr.
met 2 knrn., z.k.m. dito echtpr. voor (hechte
vriendschap en gezellige avonden. Liefhebbers
van uitdagende lingerie. sp., sex en sexfil en
drankje Géén partnerruil. Hyg. primair. Brief
m.f.o.e.r. zie foto

 
 

N152-Vaals/Roermond- Aantr. slank gest. man
34 jr. van zr. gd. nivo zoekt charmante dame of
echtpr. doch hoerig type besl. liefh. van kous,
gordeltje, hoge hakken voor sex in bos of bios
en thuis beslist antw!!! Foto gewenst doch niet
noodz.
 

N153-Zwijndrecht- Zr. knap echtpr. 30 jr. zkt.
idem voor gez. romantische avonden metlin-
gerie films sex met z'n vieren, ruilen Géén must
Hij kijkt graag terwijl z'n vr. met ander stel mee
doet. Zij vindt het met 2 mannen leuk. Diskr. en
hyg. br. met foto. zie foto

 

 

N154-Groningen- Aard. zeker niet onk. j.man
26 jr. niet bi zoekt een leuk echt/ paar voor gez.
avonden en trio. Br.o.e.r.
 
N155-Dordrecht- J. stel zkt. leuk stel voor p.ruil
en gez. avondjes. zie foto

 
 

N156-Breda en omg.- Knappe slanke j. man 30
jr. z.k.m. met geil echtpr. dame voor intiem kont.
Br.m.f.o.e.r. Tot ziens!
 
N157-Omg. Dordrecht- Leuk stel, zij bisex, zkt.
idem voor vr.schap en p.ruil. zie foto

 



 
N158-Enschede- J. man van 30 jr. van goede
huize z.k.m. bijstandsmoeder & tienerdochte
voor sex tegen een red. verg. Br.m.o.z.f.o.e.r.
en telfnr. o.e.r. Hyg. en geheimh. vez.
 
N159-Omg. Tilburg- Knappe vrouw 100%bisex
30 jr. z.k.m. lieve vriendin (lesb. - bi) voor
vr.schap en sex. alt. antw. en foto ret. Tot ziens

zie foto

 
N162-Zuid-Holland- Kontakt met jonge slanke
neger mogelijk voor dame of paar. Brief met foto
en telfnr.
 
N163-Schijndel- Echtpr. 43/42 jr. z.k.m. dito
voor avonden met p.ruil. Altijd bericht thuis.

zie foto

 
 

N160-Rotterdam- J. man van 29 jr. z.k.m. vrou-
wen en echtpren voor vr.schap en geile
avonden. Alleen br. met foto krijgen antw. s.v.p.
Telfnr. vermelden voor snel kontakt. Lftd. tot 35
jr.

 

 

N161-Omg. Almere- J. man 31 jr. z.k.m. stel/-
vrouw voorintieme geile sexrelatie. Kn. ontv. en
verpl. Br.m.f.o.e.r. Wie wil met mij genieten?
100% (heerlijk en diskreet. zie foto

N164-Twente- Serieuze ongebonden jonge-
man 32 jr. academ. nivo, zoekt ongebonden
dame tot 40 jr. voor sexrelatie (+ 1 x per week)
tegen redelijke vergoeding. Alle ser br. liefst
met foto en telfnr. worden beantw. (geen
beroeps).
 
N165-Midden Nederl.- Stel 30 jr. z.k.m. met stel
tot 40 jr. voor sex zonder voll. p.ruil. Br. met foto
leuke jongen, zwaar geschapen ook welkom.
Tegen verg. Brief met foto zie foto

 



 

N166-Eindhoven e.o.- Heer, sportief, 49 jr.
zoekt kennism. met vrouw of echtpaar (trio)
voor fijne sexrelatie.
 

N167-Apeldoorn- Bisex geh. vrouw zoekt
vrouw of stel evt. met mijn man die gesteril. is. Ik
ben 35 jr. brief met foto van vrouw alt. antw.

zie foto
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N168-Gouda- Sportieve man, geh. 40 jr. 76 kg.
en 1m74 z.k.m. een vriendin voor vriendschap-
pelijk kontakt, laat ons eens vrijblijvend
kennismaken.
 

N169-Nijmegen- Echtpr. 45 en 47 jr, z.k.m. j.
man (bisex) met grote dikke lul voor trio. Omg.
Arnhem/Nijmegen. Br.m.f.o.e.r. tot 50 jr.

zie foto

 

 

N170-Omg. Maastricht- Zeer aantr. ma van 29
jr. z.k.m. aantr. vrouw leeftijd onbelangr. Kan
niet ontv. Hyg. en diskr. gew. 1ste keer.
Br.m.f.o.e.r.
 

N171-Den Haag- Ik, geile neger jonge man, niet
bisex, wil in kontakt komen met vrouw of echtpr.
voortrio en vr.schap. Ik zelf ben 26 jr. en kan zelf
ontvangen. zie foto

 
 

N172-Randstad- Aantr. bi-man, 35 jr. wil jon-
gens leegpijpen en kont. likken. Kn. ontv. en
verpl.
 

N173-Rotterdam- Wij geven thuis een sexparty.
hete knullen met grote lullen zijn van harte wel-
kom. Diskretie verz. Brief met antw.zegel inslui-
ten. Geen comm. bed. zie foto

 



 

N174-Amsterdam- Jongeman van 26 jr. zoekt
jonge, slanke vrouw tot30 jr. voor vriendschap
en sex. Kan ontv. brief liefst met foto.
 

N175-Zuid Limburg- Ik zoek ’n lief slank
vrouwtje 100% aktief bi, tot plm. 40 jr. om
elkaars poesje heerlijk te verwennen. Stel met
bi vrouw ook welkom. Voor sex met z'n 4ren,
vrw/vrw is primair. Uitsl. reakties met foto 100%
antw. en foto ret. Omg. Limburg zie foto

 
 

N176-Nijmegen- Echtpr. 40+ zoekt modern stel
voor vriendschap waar p.ruil een aanvulling bij
is. Bis. geen bezw. Graag serieuze reakties met
telfnr. Brief met foto o.e.r.

 

N178-Den Haag- J. man van 42 jr. zoekt echtp.
(niet bis.) voor langd. vriendschap.
 

N179-Amsterdam- Wij doen onze grillen, jij
hebt niks te willen, gewoon doen wat je wordt
gezegd. Dan komt alles terecht. zie foto

 
 

 

N177-Utrecht- Wij, 28 - 24 jr., zoeken een leuk
stel voor p.ruil in 1 kamer. leuk msje/jongen
ook welkom. Brief liefst met foto. zie foto

 

N180-Den Helder- Jonge knappe man wil
dames die sexueel te kort komen te hulp schie-
ten. Liefst overdag. Kan verpl. GFB. Deze adv.is
ser. brieven met evt. foto o.e.r. Hyg. en diskreet.
Kom en schrijf je zult er geen spijt van krijgen.

 

N181-Maastricht- Leuk stel z.k.m. leuke meid
voor trio. zie foto

 



 

N182-Rotterdam- SI. echtpr. 2 hind. st. 1 ned. j.
man zkt. (21-23) msjes of vrouwen. Lftd. en
huidskl. onbelangr. voor vr.schap en sex.
 

N183-Omg. Assen- Stel midden 20 zoekt bi
vr.din of stel. Br.m.f.o.e.r. zie foto

 

N186-Amstelveen- J. man van 24 jr. gevoelig
type z.k.m. gevoelig msje tot 28 jr. Br.m.f.o.e.r.
Alleen ser. schrijfsters a.u.b.
 

N187-Den Haag- J. vrw. met vriend bd. geh.
zkn. vr./msje tot 35 jr. voor trio. Br.m.f.o.e.r.

zie foto

 
 

N184-Zuid Limburg- Leuke jongeman 40 ir. zkt.
een dito sex vriendin schrijf snel. 100%
betrouwbaar.

 

N185-Den Haag- Slank echtpr. 24 en 27 jr.
z.k.m. leuk stel of bi-msje voor vriendschap en
sex. Br.m.f.o.e.r. zie foto

 

 

N188-Utrecht- Welke heer nodigt ons, echtpr.
van 37 jr., eens uit voor eeng ezellig avondje om
samen met mij m'n vrouw te verl. tot trio. Voor
ons 1ste keer. Br. besl. met foto.
 

N189-Drenthe- Stel 31 jr. zkt. idem voor p.ruil.
Br. met foto hft. niet naakt o.e.r. zie foto

#



 

N190-Den Haag- Aantr. jongeman z.k.m. msje
of vrouw, evt. gehuwd voor sexkontakt. Kn.
ontv. en verpl. Br.m.o.z.f.o.e.r. en evt. telfnr.
o.e.r.
 
N191-Hoorn/Purmerend- Echtpr. 38 - 40 jr.
z.k.m. ser. paar voor vr.schap en gez. avonden
Géén p.ruil. Alle brieven worden beantw.

zie foto

 
 
N192-Den Bosch- Man van 35 jaar zoekt een
andere heer. Graag brief met foto.
 
N193-Voorburg- Wij 24 en 26 jr. zoeken een
stel voor erotische avond, die kan eindigen in
sex met elkaar. Verwachten nivo, lingerie, con-
versatie, gaarne reaktie met foto, hoeft niet
naakt voor ons eerste keer. Afst. geen bezw.

zie foto

 

 

N194-Utrecht- Knappe jongeman van 30 jr.
slank en sportief figuur, zoekt schoolmsjes, 2
vriendinnen of bis. echtpr. voor fijne lekkere
sexavonden, ik hou van pijpen en likken, ieder
goed kontakt. krijgt fl. 1000,- Brief met foto alt.
antw. Tot ziens.
 

N195-Tilburg- Wij 23 en 35 jr. zoeken een lie
aantr. stel voor p.ruil in ontspannen en intieme
sfeer. Br.m.f.o.e.r. zie foto

 
 

N196-Heerlen- Het lijkt me leuk om me voor een
man of vrouw naakt uit te kleden en me te laten.
bekijken en bevoelen. Ik ben een nette onge-
bonden man van 36 jr.
 

N197-'t Gooi- Echtpr. van 34 jr. z.k.m. dito vr.
p.ruil in 1 kamer. Br.m.f.o.e.r. zie foto

 



 
N198-Leidschendam- geb. j. man zoekt vrou-
wen en echtpr. die zich onderd. voelen en die
door mij gebruikt wil worden. Vr. amateur-
hoertjes, sex buitenshuis ook met meerdere
mannen. Je moet kunnen ontv. GFB. Br. met
een zegel alt. antw. Omg. Z.H.
 
N199-Limburg- Welke vrouwtje wil dit met mij
delen, terwijl onze mannetjes toekijken? En
daarna! zie foto

 

 

N200-Omg. Nijmegen- Jong stel zoekt echtpr.
of stel voor vriendsch. & p.ruil.

 
N201-Omg. Breda- Echtpr. 30 jr. z.k.m. man,
vrouw of echtpr. liefhebbers van soft SM en
bond. vrouw :s ond. man is domin. Vrw. bis. en
hdt. van hoerig gedr. Uitsl. br. met foto en telfnr.
kr. antw. zie foto

 

 
N202-Den Helder- | & K brief op L 14 Rosie 201
graag adres en telfnr. anders onvindbr.

 

N203-Maastricht e.o. Ik z.k.m. bi-vrouw om fijn
te vr. terw. de mannen kijken. Bmft besl. antw.
sexy lingerie, naaldhsakken, make-up en
vleugje exh. tev. fotogr. kom schrijf mij eens met
foto o.e.r. zie foto
 

 
 

N204-Hoogland- Jong echtpr. met 1 kind z.k.m.
echtpr. voor vriendschap en p.ruil of vrouw voor
trio. Hyg. en diskr. geb. Br.m.f.o.e.r.
 
N205-Zaandstad- Stel eind 30 z.k.m. stel tot 45
jr. voor partnerruil. zie foto

 



 

N206-Nijmegen/Arnhem- Jonge man van 23
jaar slank, z.k.m. blonde of donkere vrouw of
echtpr. vcoor sex. Hou van sex-lingerie en een
beetje pervers. Br.m.o.z.f.o.e.r., foto hft. niet
naakt. Lftd. en handic. geen bezwaar.
 

N207-Gorinchem- Vlot stel, zij 23 en bi hij 30
zoekt kontakt met idem stel tot 35 jr. Br.m.f.o.e.r.
Kan ontvangen verpl. zie foto

 
 

N208-Oosterhout- Stel van 40 en 37 jr. zoekt
paar voor gezellige avonden. Na vriendschap
partnerruil. Alle br. alt. antw.
 

N209-Eindhoven- Man van 38 jr. zoekt 'n msje
of vrouw voor vaste relatie. Heb zelf een huis,
kan inwonen na verloop van tijd. Heb vast werk.
Wel graag ruimdenkend. Brief met foto 100%
diskr. zie foto

 

N210-Omg. Venray- Echtpr. 38 en 39 jr. met
kndrn. zkt. dito paar voor vr.schap en p.ruil. Man
moet gesteril. zijn. Liefst gewone mensen brief
met foto en telfnr. alt. antw.
 

N211-Meppel- Wij echtpr. 30+ zkn leuk spon-
taan stel voor langd. vriendschap en p.ruil. Alle
br. met foto en zegel antw. retour. zie foto

 
 

N212-Spijkenisse- J. man z.k.m. dames voor
fijne sexavonden.
 

N213-Apeldoorn- Echtpr. zoekt dito zonder
p.ruil of vriendin, bi voor trio. zie foto

 



 

N214-Breda- J. man wil kale lul, welke vrouw
durft hem te scheren. Bij voorkeur met kale kut.
Beloning orale sex.
 

N215-Roosendaal- Echtpr. z.k.m. paar voor
vriendsch. en p.ruil in 1 kamer. Wij zijn 55 jr. Br.
graag met foto o.e.r. en alt. antw. zie foto
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N216-Arnhem- J. man 26 jr. slank, gespierd en
knap z.k.m. leuk stel of vrouw alleen voor sex
zonder taboes. Br.m.f.o.e.r. Schrijf gerust, 100%
diskr.
 

N217-Doetinchem- Vrw. wil vriend van 33 jr.
uitlenen, doet alles, ook overdag. zie foto

 

 

N218-Amersfoort- Welke geile bisex vrouw die
zich af en toe wil laten gaan en houdt van span-
nend geheime 2de leven schrijft naar aantr.
vent van 46 jr. Eerlijk, br. gez. afspr. verz.
 

N219-Brunssum- Leuk stel 37 jr. zkt. dito vr. gez.
avonden evt. p.ruil. Br met zegel antw. zie foto

 
 

N220-Amsterdam- J. man van 32 jr. negerl zkt.
vr. tot 50 jr. heb eigen woning. Je kan zelfs
inwonen. Brief met of zonder foto antw. Ik ben
ae it.
 

N221-Rotterdam- Deze j. man van 34 jr. zou
graag liefde willen delen met een zeer geile
jonge vrouw liefst fors en mollig tiep. zie foto

 

 



 

N222-Eindhoven e.o.- J.man van 27 jr. zw.
geschapen z.k.m. vrouw boven de 50 jr. moet
zeer geil zijn. Brief met foto en zegel alt.antw. Ik
woon alleen en ben zeer geil.

 

 

N223-Omg. Rotterdam- Knap stel zoekt goed
uitz. stel tot 40 jr. vrouw bi geen probleem.
Onnodig te reageren zonder foto's.

 
 

N224-Utrecht/’t Gooi- Gezocht: Leuke geile
stellen aktieve bisex vrouwen (evt. nog enkele
man.) v. ca. 30 - 45 jr. voor beslist niet comm.
gezell. sexclubje + 8 - 16 pers. Goed mill.
essent. Uitv. ser. br. o.e.r. en antwoord.
 

N225-Utrecht- Kleru 28 j. lul 23 cm. zoekt geil
echtpr. of vrouw voor opwindende sex. Diskr.
en hyg. grg. bisex en afst. geen bezw. Br.m.0.z.-
f.o.e.r. en alt. antw.

y jj Zij GGa

OG

 

N226-Dordrecht e.o. Zakenman van 38 jr.
zoekt geile vrouw voorfijne sex. Brief met foto
en telfnr. alt. antw.
 

N227-Zwolle e.o.- Echtpr. 36/33 jr. zoekt een
leuke meid of vrouw voor trio. zie foto  
 

N228-Europoort- Jonge vrouw van 38 jr. zoekt
een gez. en lieve vriendin. Br.m.f.o.e.r. zie foto

 
 

N229-Roermond- Betrouwbare j. man van 32
jr. z.k.m. leuk msje of vrouw voor vaste, fanta-
sievolle int. relatie. Diskr. gevr. en geb. Alle br.
met foto alt. antw. en o.e.r. zie foto

 



 

 

N230-Rotterdam e.o.- Jong stel van 26 jr. z.k.m. N233-Loon op Zand- Stel 30 jr. zoekt dito voor

jong slank stel voor vriendschap en sex zonder langdurige vriendschap en sex. zie foto

p.ruil. Br.m.f.o.e.r. zie foto ee

  
 

N231-Sittard- Echtpr. zoekt echtpr. voor p.ruil
in 1 kamer. Leeftijd 38/41 jr. zie foto

 
 

 

N232-Gehele Land- Echtpr. van 30 jr. beide N235-Breda of omg.- J. bi vr. zkt. vrw./msje

pedof. z.k.m. jngsn, msjes, (echt)paar voor cor- ongeb. voor fijne relati. evt. geile corresp.

resp. of ontmoeting, of fotoruil. Leuke ideeen zie foto

welkom. Jongens welkom. Br. met foto ret. en
telnr. tot ziens. p.s. Paar voor hoerige sex tot 40
jr. ook welkom voor echt geile sex. zie foto

  



 
  

   
N236-Brunssum- Knap jong echtpr. zkt. 1 of

Y_ meerdere kn. jongens voor trio. Br.m.f.o.e.r.
zie foto

 
 

N237-Zuid Limburg- Echtpr. 30 en 33 jr. 2
kndrn. zkt. dito voor p.ruil. Brief met foto alt.
antw. vrw. voor trio ook welkom voor gezellige
sex. zie foto

  

 

 

N239-Dordrecht- Zeer sexy, knap echtpr., van

30 jr. zkt. leuke, knappe man tot 35 jr. met lekkr

sportlichaam en kn. gezicht. Bodybuilder zou

leuk zijn. Voor trio, niet bi. Alleen brieven met

foto (ook gezicht) & zegel antw. Hyg. en diskr.

bel. Love. zie foto

 

 

N240-Nijmegen- Met z' 2en fantastisch, met z'n
3en of 4ren het einde. Hij gesteril. Diskr.,
hygiëne verlangd en geboden. Reakties liefst
met foto o.e.r. zie foto

 
 

N238-Groningen- Bisex ruimdenkende jonge
vrouw houdt van groepssex, zoekt daarvoor
nog echtpr. & alleenstaanden voor seks op
hoog nivo in hotel of buitenhuis. Tel. moet aan-

wezig zijn.

 

UW ADVERTENTIE V ET
GEPLAATST (zoals deze tekst)
S.V.P. AANGEVEN OP HET

ADV. FORMULIER EN
FI. 10,- EXTRA INSLUITEN    

bin

 

 

N241-Rotterdam e.o.- Echtpr. zoekt een leuk
stel voor vriendscha en gezellig uitgaan met
p.ruil. tot 40 jr. Brieven met foto alt. antwoord.
Onnodig te reageren zonder foto's. Niet bisex.

zie foto

 

|



 

N242-Omg. Breda- Jong slank stel van 24 en 27
jr. waarvan vrouw 100% bisex zoekt leuk
msje/vrw. tot 30 jr. voortrio. Wij zijn voor veel in
en houden van gez.heid, lingerie en vibr. Leuk
slank stel met bi vrouw mag ook reageren
Br.m.o.z.f.o.e.r. en telfnr. alt. antw. zie foto

   
 

N243-Den Haag- Echtpr. met negervriend
z.k.m. paren voor sexavonden. Lftd. + 40 jr.

zie foto

 
 

N244-Omg. Den Haag- Lief knap echtpr. 30 jr.
zoekt echtpr. tot 35 jr. voor vriendschap en
p.ruil. Kunnen ontvangen en verpl. Hygiëne en
diskr. gew. en geb. Brief met foto alt. antw.
schrijf snel. zie foto

SOA

 

 

N245-Omg. Apeldoorn- Net msje van 30 jr.
bisex z.k.m. dito. br. gr. met foto. zie foto

    

  

hi

N246-Delft- Afspraken nakomen, dat is vriend-
schap. Met p.ruil erbij is het summum van
vriendschap, dat zoeken wij, echtpr. van 40+.
Wederzijds overnachten is ook fijn vooral bij
wat lang rijden. zie foto

 

N247-Nijmegen- Vrouw van 42 jr. zoekt 100%bi
vrouw of stel voor vr.schap en sex. Kan ontv.

zie foto

 



 

N248-Heerlen- Echtpr. van 32 en 36 jr. zkt. idem
voor vriendsch. & p.ruil. Alle brieven met foto
krijgen antw. zie foto

 
 

N249-Groningen- Alleen vrouwen reakties.
Ben 40+, foto en telfnr. alt. ret. zie foto

SM

  
 

N250-100km. rond R’dam- Romantisch, pro-
bleemloos, aantrekkel. stel, 39/1m88 33/1m70,
zndr. kndrn., beiden gesteril., niet bisex, dol op
lingerie, uitdg. kleding, hoge hakken enz. zoekt
dito voor erotische avonden en fijne, onge-
remde sex met p.ruil. Ook evt. 1ste avond. Bij
wederz. sympathie. Niveau, hygiëne & diskretie
gevraagd en geboden. Kn. ontv. en verpl. Elke
reaktie met foto en telfnr. alt. antw. zie foto

 

N251-Kerkrade- Slank bi msje 21 jr. z.k.m.
Lm./vr. waarbij vriendschap voorop staat.
Br.m.f.o.e.r. zie foto

 

 
 

N252-Den Haag- Aantr. sl. ned. kleurl. stel zkt.
dito of vr./msje bi geen bezw. Zw. gesch. man
voor trio ook welkom. zie foto

 
 

N253-Eindhoven e.o. Jong vrijdenkend stel
28/35 jr. met 1 kind (gest) z.k.m. bi-msje/vrw,
Iftd., huidskl. onbel. hdn. van lingerie, make-up,
stev. borst. (geen must). Wij zkn. al lang en ser.
nr. ’n vriendin. Jij?? Hyg. & diskr. gevr. & geb.
Br.m.o.z.f.o.e.r. zie foto

 



  

N254-Enschede- Wij #30 jr. z.k.m. paar voor N257-Eindhoven- Echtpr. z.k.m. slank stel tot

p.ruil tot 40 jr. Br.m.f.o.e.r. zie foto 33 jr. voor vriendschap gezellige avonden met
” massage, geen volledige p.ruil. Brief met telfnr.

en evt. foto. Afst. tot max. 40 km. zie foto

 
 
 

N255-Randstad- Knap geil stel (25 jr.) z.k.m. N258-Roosendaal en omg.- Aantr. stel 32 z.k.m.

(donker) stel voor gez. avonden waar alles mag bi msje of vrouw voor trio. Leuk stel waarvan

maar niets moet. Zij is 100% bisex en houdt van vrw. 100% bis is ook welkom. Brief met foto alt.

lingerie en hoge hakken. Andere ideeën oké. antw. en o.e.r. Dit is echt eerlijk en oprecht. Dus

Niet reageren zonder foto (o.e.r.) Alvast vele reageer maar. Leuk toch!?! zie foto

kusjes. zie foto | hints |

     
 
 

N256-Drachten- Wie wil onze vaste vriendin N259-Amsterdam- Vrw. (32 jr.) ruilt foto's en

worden? 1e en eerlijke advertentie. Br.m.f.o.e.r. VHS Video's. Kusjes Yvonne. zie foto

zie foto

 



 

N260-Twente- Stel 35 jr. zkt dito van p.ruil vrw.
bi geen bezw. Br.m.f.o.e.r. zie foto

 
 

N261-Dordrecht- Echtpr. 40 en 50 jr. 1 kind
z.k.m. leuk paar voor (h)echte blijv. vriendschap
en p.ruil in 1 kamer. Enig nivo gewenst, brief.
liefst met foto o.e.r. alt. antw. zie foto

 

 

 

N262-Eindhoven- Lief knap msje zoekt leuke
vriendin of leuk paar voor fijne avonden. Ik ben
19 jaar en bisex en goed verzorgd. Antw. verz.
Kusjes. zie foto

 

N263-Omg. Brunssum- Geh. vrw. 30+ z.k.m. bi
vrouw om iets moois op te bouwen. Liefh. van
lingerie. Brief met telfnr. (eerste keer). zie foto

 
 

N264-Omg. Almere- J. man 31 jr. zkt. sexvrien-
din voor opwindende avondjes. Hyg. en diskr.
verz. Br.m.f.o.e.r. Ben voor alles in. Ik hou van
sexy lingerie en hoerige sexfantasieën. Kn.
ontv. en verpl. zie foto

 

 

N265-Arnhem/Utrecht- Geil paar + 20 jaar
zoekt ander paar Ift. onbel. zij is 100% bi en
houdt veel van lingerie en sex. Reaktie's graag
met foto alle reaktie's worden beantwoord nou
misschien dan tot gauw. zie foto

5 -4 ij IJ

    

 



 

N266-Breda- Wij zkn. 1 stel tot 35 wat in is vr
sex met z'n vieren op alle denkbare manieren,
s/m of recht toe recht toe aan neuken, maar
spontane fantasievolle geile sex op een vriend-
schappelijke basis. Liefh. van sexy kleertjes en
vrw. Ifst. bi. Br.m.o.z.f.o.e.r. en telfnr. alt. antw.
omg. Z. H. Brabant-& België zie foto  
 
N267-Omg. Midden Brabant- Echtpr. ca. 34 jr.
zndr. kndrn. z.k.m. idem voor vriendschap en
gezellige avonden, sex met eigen partner later
evt. p.ruil. Vrouw is bisex vriendschap staat bij
ons voor op. Liefst omg. Tilburg/Den Bosch.
Alt. antw. en diskretie geboden. zie foto

 

 

 

N268-Breda e/o- Slank stel 32 jr. zij bi z.k.m.
msje of vrouw voor trio. Dito stel ook welkom.
Brieven met foto alt. antw. en o.e.r. zie foto

 

N269-Twente- Slank stel 42 jr, zoekt idem voor
vriendsch. & p.ruil. Man gesteril foto ret.

zie foto

 
 

N270-Dordrecht- Nette eerlijke betrouwb. do-
minante hr. van 50 jr. zkt. een onderd. vr. of pr. v.
leuke SM spel binnen of buitenshuis, ook hoe-
rige situaties en bez. sexclubs. Lft. en afst. geen
bezw. Br.m.f.o.e.r. zie foto

 
 

N271-Leersum- Welke jonge vrouw mag en wil
mijn vriend en mij, 37 jr, verw. Hij heeft sex in z'n
zak. Schrijf en hij komt. zie foto

lj ij

 
ig,



 
N272-Midd.Zd. Ned.- Aantr. stel midden 30, zij
bisex slank en liefh. van geile lingerie. Hij stevig.
Samen zoeken wij een stel voor p.r. Wij vinden
hoerige kleding en make-up erg geil staan. Een
msje/vrw. alleen ook graag reageren. Br.m.0.z.-
f.o.e.r. zie foto

en

GO
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N273-Rijswijk- Wij {40 jr.) zkn. aardig stel vr.
vr.schap en ??? zie foto

 
 

N274-'s-Gravenhage/Rdam- Stel van 29 jr. zkt.
geile sl. man(nen) vr sex. Br. m foto. zie foto

 

N275-Papendrecht- Lange hete fantasievolle
nachten dat is wat wij zoeken. Wij, echtpr. van.
24 jr. zij bisex en slank wachten vol spanning.
Denken dat velen dit zoeken. zie foto

zi  

 

N276-Zoetermeer- Zoeken jullie ook (heerlijk
stel tot 40 jr. voor vriendschap en p.ruil. Schrijf
dan vlug brief met foto alt. antw. zie foto

 
 

N277-Omg. Utrecht- Lieve geile lingerie, tra-
vestie, beetje bi. 33 Jarige z.k.m. 2 bi-dames tot
+ 50 jr. om van alles te leren. Evt. ook bisex
echtpr. Kan niet ontv. zie foto

 



 

N278-Breda- Vrouw 23 jr. geh. zou graag bisex
erv. opdoen met lieve vr. zie foto

 
 

N279-Ned.Belg.Dordt.- Jong stel van 25 jr.
z.k.m. lief en eerlijk stel voor vr.schap en leuke
spannende avonden zonder voll. p.ruil. Bi-msje
of leuke jongen ook welkom. Brief met foto en
telfnr. alt. antw. zie foto

 

 

 

N280-Midden v/h Land- Sexy paar z.k.m. leuk
dito paar of meisje/jongen voor vr.schap gez.
paren avonden zonder al te veel beperkingen.
Brief wordt zeker beantw. zie foto

ij

 

N281-Midden Nederl.- Waar is het leuke stel
van + 30 jr. hij gesteril., liefst met kl. kinderen
die net als wij, niet onknap paar begin 30,
vr.schap zoeken waarbij partnerruil een fijne
aanvulling kan zijn. Uiteraard is hygiëne belang-
rijk. zie foto

  
 
N282-M-Zd. Ned.- Geile uitd. jonge vrw. van
zeer hoog niveau zkt. kont. met uitsl. nette hr.
voor koffie en relax kan uitsl. overd. zeer diskr.
ontv. bezit mooie lingerie etc. Alle ser. br. m.
voorst. w. eerl. en diskr. beantw. Ben besl. gn.
beroeps. zie foto

 

 
N283-Midd. v.h. Land- Zeer knap meisje zoekt
bi vr.din. Leuk stel mag ook. Br.m.f.o.e.r.

zie foto

 



 

N284-Zaanstad en omg.- Wij stel van 28 en 26
jr. z.k.m. idem voor p.ruil. Tevens bi msje of vrw.
voor trio gez. Klub of leuk man ook welkom.
Kllingen ook welkom. Uitv. brieven met foto en
antwz. o.e.r. Groetjes en tot spoedig ziens.

zie foto   
 

N285-Rotterdam- Geil stel zkt. slaaf of bi-slavin
geen SM zie foto

 
 

N286-Omg. Tilburg- Jeanette, hoerig geklede
bisex travestie slet, 43 jr. ontv. of bez. 's middags
echtpr. hren dames 40 jr. voor een heerlijk geil
sexspel. Wil als hoer of als dienstmeid gebruikt
worden. Wil ook poseren voor porno, foto of
film. Heb weinig taboe's. Echter geen SM, dis-
kretie en hygiëne gevr. en geb. zie foto  

 

N287-Alkmaar- J. echtpr. met 3 kndrn. z.k.m.
echtpr. voor vriendsch. & p.ruil. Man gesteril.
Ifst. omg. Alkmaar. Br. m. foto. zie foto

 
 

N288-Amsterdam- Welke leuke geile man wil
samen met mijn man mijn kutje lekker komen
verwennen??? Liefst flink geschapen. Wie
schrijft leuke brief met gezellig voorstel! Liefst
met foto o.e.r. zie foto

 

 

N289-Utrecht- Wij zoeken voor ons clubje tot
45 jr. & foto ret. zie foto

 



 

N290-Den Haag e.o.- Echtpr. 34 en 38 jr. z.k.m.
eerl. stel voor vriendsch. en p.ruil. Brief met foto
van beiden alt. antw. zie foto

 

 

 

N292-Alkmaar- Zelf doen we al aan trio. Nu
zoek ik, ‚man die 2 dagen in de week in N.H.
vertoeft, een echtpr. voor trio. Ik ben 35 jr., ben
gesteril. Goed mil. kan ontv. en verpl. En kom uit
Drente, mijn vrouw weet hiervan. zie foto

lj

 

 

N293-Nijmegen- Net msje of stel gezocht voor
vr.schap en p.ruil. tot 35 jr. zie foto

 

  

 

N294-Rotterdam e.o. Slank echtpr. 25 en 28 jr.
z.k.m. echtpr. voor vriendsch. & p.ruil. Brief met
foto alt. antw. en retour. zie foto

 

 

 

N295-Omg. Den Bosch- Echtpr. + 32 jr. z.k.m.
leuke echtpr. voor p.ruil. Zij bi mag zie foto

Aj

 

N296-Rotterdam e.o. Echtpr. 30/25 jr. geen
kndrn. z.k.m. dito voor vr.schap en sex met z'n
vieren geen voll. p.ruil. Vrouw licht bi geen
bezw. Br.m.f.o.e.r. zie foto

 



 

N297-'s-Hertogenbosch- Vlot en sportief echt-
pr. midden 40 zkt. dito voor op de 1ste plaats
vriendschap en als het klikt p.ruil in aparte
kamers. Hyg. geb. en gvraagd. Brief liefst met
foto o.e.r. zie foto  

 

N298-Amsterdam e.o. Leuk stel z.k.m. geile
man voor trio. Moet flink gesch. zijn en potent
voor leuke avonden waar gezelligheid voorop
staat. Houden van borrel, muziek, pikante lin-
gerie, hygiene en diskr. gew. en geb. Wie heeft
leuk idee??? zie foto

 

 

N299-Utrecht- Wij 30-ers z.k.m. bi-stel. Brieven
naar Postbus 9007, 3506 GA Utrecht. zie foto

 

 

N300-Assen- Wij 29 jr. zkn. stel voor p.ruil. Zij
mag bi zijn of jong. + 18 jr. zie foto

 
 

N301-Zutphen- Slank stel, uitst. nivo zkt. p.ruil
vrienden + 40 jr. zie foto

%

 
 

N302-Amsterdam- Niwue Adam 1986. Nette
jman z.k.m. zeer geile vrouwen die goed
geneukten gelikt willen worden. Kan thuis ontv.
en daar na de hoer wil zijn. Wacht niet te lang,
overnachten kan. zie foto

 



 

N303-Goes- Echtpr. 35 jr. man gesteril. z.k.m.
dito echtpr. voor vriendsch. & p.ruil. Ook eerste
avond al. ziefoto

 

 

N304-Rotterdam- Geil echtpr. van 35 en 31 jr.
zkt. andere echtparen waarvan de mannen
gesteriliseerd zijn voor oprichten clubje. Bisex
echtpr. zeer welkom. Mijn vrouw moet veel pik
hebben en kutten om te likken. Br.m.f.o.e.r.

zie foto

 
 

 
N305-Brussel- Zij Nederl. hij Belg. 40+ van
goed niv. z.k.m. leuk bis. msje/vrw. 20 - 35 jr. vr.
tio of wel stel tot 40+ vr. gez. uitg. & intiem
avonden en weekends. Hyg. en diskr. gevr. en
geb. GFB. Kn. ontv. en verpl. Voor ons 1ste
keer. Wij zijn ser. Schrijf ons liefst met telfnr.

BELGISCHE ál
kontaktadvertenties

de enige echte!

 

N306-Omg. Lanaken- Geil stel 24 jr. z.k.m. lief
bisex msje of vrouw vr. vriendschap en trio. Kn.
ontv. en verpl. Brief met foto alt. antw. zie foto
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N307-Eindhoven- Stel zoekt paar of trio met vr. N310-Antwerpen- Wij 23/29 jr. zkn. een knap
man steriel zoekt vr. stel. zie foto paar tot 40 jr. houden van strip- en andere sex-

spell. waarbij aan alles geroken en gelikt moet
worden, man liefst stevige lul en vr. gn. borsten
en tepels, brede kont. st. geile brief & foto’s.

zie foto

 
 

 

N308-Leuven- Knap koppel 27-33 jr. zoeken N311-Antwerpen- Welke man tot 40 jr. wil mee
lief meisje 18 - 32 jr. vr. gezellige stoeipartij. Wij op vakantie met stel.
zijn zacht en lief.
 

 N312-Roosendaal- Am. hoer pr. groepssex wij
N309-Lommel- Lekk. vrouwtje 36 jr. wil met maken ook uw foto’s enkel br. met foto & adres.
medew. van echtgen. wel eens wat anders. Ned. België. zie foto
Welke (eenz.) man die seks tekort komt, voelt
hier wat v. goed voork. met flinke pik (min. 18
cm.) gewenst niet ouder dan + 40 jr. GFB en
geheimh. verz. Dus ook v. gehuwd. (maar dan
wel verm. in brief) met foto & adres. Geen p.b.

zie foto |

 
 

SLUIT F. 10,- IN ALS U UW
BRIEF DEZELFDE DAG VAN

AANKOMST DOORGESTUURD
WILT HEBBEN NAAR DE

ADVERTEERDER    



 

N313-Antwerpen- Wie wil 26 j. mooie aziati-
sche in bisex inwijden. zie foto

 
  
N314-Antwerpen-lk bied: 30.000 Brs. voor 5 à
6 ontm. per maand. Ik ben: Slanke man van 33
jr. wel begoed. Ik zoek: Slanke jonge vrouw tot
32 jr., flinke borsten en evt. geschoren kutje.
Liefst hoerig type. Ik verlang: Uitdagende,
opwindende, geile, ietsje vulgaire sex. Inbegr.
masturbatie, sex buitenhuis, fotografie, licht
s/m en evt. anaalsex. Ik beloof: De dame die
aan deze eisen kan voldoen zal er wel bij varen.
Gelieve te reageren met telefoonnr. en voll. foto
hft. niet naakt. Deze adv. is oprecht.

 

N315-Mol/Turnhout- Jong paar zoekt dito tot
45 jr. voor p.ruil. Br.m.f.o.e.r. zie foto

 

 

N316-Omg. Vlaanderen- Leuke jman z.k.m.
msje dame of j. stel voor gez. winter avonden, bi
geen bezw. Hyg. diskr. geb. Ben voor alles in gn.
SM. overn. mog. al. br. kr. antw. besch. eigen
sauna enz. Zeker een andere sfeer. Graag je
wensen. Kan niet verpl. zie foto

 
 

N317-Arendonk- Modern echtpr. 45 en 50 jr.
z.k.m. idem vr. vriendschap en gezell. avonden
met sex en p.ruil in 1 kamer. Vrouw liefst bisex
dch geen must. Kn. ontv. en verpl. Overn. mogel.
Omg. Eindhoven /Breda/Antwerpen. Alle ser.
reakties antw.

 

N318-Antwerpen- Slank paar z.k.m. paar voor
p.ruil in aparte kamers. Naaktfoto antw.zie foto
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de enige goede!

 
 

 
PRIVÉ RELAXEN

jong meisje

tel: 070 - 52.13.84    
 

 

voor het diskreet & professioneel
ontwikkelen & afdrukken
van uw kleurenfoto's

FOTOKWIK
Postbus 2035 3140 BA Maassluis

afmetingen 10 x 15 ontw. & afdrukken
12 st. - 15,35 bijsluiting van
24 st. - 26.75 giro bet.-krt./bankcheque
36 st. - 38,15 of onder rembours
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kontaktadvertenties —ì
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Kennismaking, samenwonen,

huwelijk en sex zonder
winstbejag. enz. Vraag
GRATIS BROCHURE
Partner Centrale,

Postbus 458,
5201 AL DEN BOSCH
  
 

 
FOTO'S ONTWIKKELEN

Prijs per foto 0,/5 cent‚ 10 x 15 cm
in kleur. Ontwikkelen f. 3,95
Alles onder rembours of met

vooruitbetaling per girobetaalkrt.
POSTBUS 7025

3130 JA Vlaardingen
 

 

 

 

LET OP!

Diskreet ontwikkelen van uw
PRIVE FOTO'S2???

Vraag brochure no. R. bij:

FOTOGENTER
Postbus 56 - Breukelen
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Uw kleurenfoto's ontwikkeld en afge-
drukt op dezelfde dag van binnen-
komst en op dezelfde dag retour…

Ontw.f. 3,95. Afdr. 10/45 f. 1,10
zowel kleur als zwart/wit.

Om rembourskosten te vermijden
gelieve u een getekende betaalkaart

bij uw opdracht in te sluiten!

Zend uw rolletjes + betaalkaart met
naam en adres naar:

FOTO INTERNATIONAAL

Postbus 458, 6000 AE WEERT   
 

06-LIJN in gesprek?

Nu 8 weken lang elke week
uw eigen sextape vol
erotische sexverhalen
discreet thuisgestuurd.

Stuur fl. 100,- of cheque naar:

TOPPERTAPES
POSTBUS 510 3740 AM BAARN
of 15,- om er eerst ééntje te proberen

 

  UW ADVERTENTIE V E T
GEPLAATST (zoals deze tekst)
S.V.P. AANGEVEN OP HET

ADV. FORMULIER EN
Fl. 10,- EXTRA INSLUITEN   
  ROTTERDAM

Op zoek
naar een vriendin of paar?

Wij brengen jullie bij elkaar.
Bemiddelen in alle niet comm.
relaties, sex-kontakt avonden,
waar we leven voor de liefde!
Ook privé foto’s , video-opn.

into: 5 010 - 466 20 52   
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RELATIE BEMIDDELING

Man/vrouw/homo/lesb/biseks

  

Ben

 

 

 

NV.-EK-C-

trio’s/s.m. enz. voor lange of
kortdurende relatie vorming

Inlichtingen:
afdeling 2

POSTBUS 348
ZAANDAM
 

 

 

INVITING SEX LOKMIDDEL

Waardoor vrouwen als een
magneet worden aangetrokken.
Gebruikers van Inviting sex-
lokmiddel bevestigen dat zelfs

zeer koele vrouwen bij het ruiken
van enkele druppels inviting sex-
lokmiddel alle remmingen zullen

verliezen.
U zult het niet geloven als het niet
hebt meegemaakt. Ook al bent U

helemaal geen versierder.
Met Inviting sex-lokmiddel maakt
U alle vrouwen zwak en remming-

loos. Test U gerust Inviting
sex-lokmiddel.

Wij geven geld terug garantie!
Originele verpakking fl. 40,00
Dubbele verpakking fl. 70,-
inclusief verzendkosten

Inviting Post
Postbus 432 - 6040 AK Roermond
betaling per eurocheque of
girobetaalkaart
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LINDA,

lief opwindend mooi ontvangt
privé. Uitsl. telfn. afspraken.

= 085-21.92.73

dS
N319-Den Haag- Foto Studio heeft -
weer mooie porno foto's te koop ook
dia's! Prijzen v.a. 3.50 gratis inf.
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PETRA'S
N320-Oosterhout- Huisvrouwtje ge-
huwd, volslank 36 jr. zoekt voor 1 à 2 EREN SRRMIGE
maal per week alleenstaande oudere
man die kan ontvangen. Vraagt kleine heeft lieve bi-meisjes,

vergoeding. lesbische en hetero meisjes
voor escort.

 

 

Noorden van het Land heeft dames
prive, voor goed gesitueerde heren,
die in het Noorden overnachten (Gr.)
zeer diskreet, ook voor Hotel bezoek. \_
Tevens dames gevraagd.

N321-Delfzijl- Contactburo in het f Voor huis en hotel.

Uitsluitend
na telefonische afspraken

= 085-2192773D
I
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BIJVERDIENSTE AANGEBODEN VOOR df
' DAMES, HEREN OF PAREN tevens meisjes gevraagd

voor Arnhem en omg. 

ECC geeft een cursus Erotische Fotografie
voor zowel de amateur- alsook beroepsfotogra-

fen.
Op verzoek van vele van onze cursisten zoeken
wij voor hen dames en heren of paren die be-
reid zijn om af en toe te poseren op free lance

   

D
S

  basis.
( Ervaring niet vereist.

Schrijf een briefje, indien mogelijk met foto
onder vermelding van de eventueel gewenste LET OP DE

£ financiële vergoeding aan:
ECC, Postbus 111, 8200 AC Lelystad.
100 % discretie gewaarborgd. PORTOKOsTEN

pn

| M.I.V. 1 JULI

IS HET TARIEF

VERHOOGD!

   entreten) Á |2 POSTZEGELS à 75 cent
BIJSLUITEN! e

over op girorekening 4604737 tan.v. ECC te
Lelystad onder vermelding van 'info fotografie!
en U ontvangt per omgaande de brochure,       

  



MODERNE PAREN OPGELET
LANDGOED DE ZAAR

% Riant gelegen in de bossen, autobaan E3/A67 Grubbenvorst omgeving Venlo
% Elke week organiseren wij exclusieve parenparty’s met diverse attrakties.
% Op woensdagavond hebben wij speciale avonden voor homo’s. lesbiennes en

bi-sexuelen (paar)

%* Wij bieden U verwarmd binnen zwembad, sauna, zonnebanken.
video ruimtes, kleine bistro enz.

% Bij aanschaf van onze 3 x kaart betaald U slechts 2 x Dus 1 x entree GRATIS!
Hygiene vereist. 100% diskreet.

Beveiligde parkeerruimte. Overnachtingsmogelijkheid met ontbijt.

Openingstijden:

woensdag van 20.00 tot 03.00 uur bel voor into:

vrijdag van 20.00 tot 04.00 uur

zaterdag van 20.00 tot 04.00 uur MORA NE

ADRES: ZAAR 2, GRUBBENVORST (tegenover de veiling) 
 

 

 

HOGE VERDIENSTE AANGEBODEN

STUDIO TE HUUR VOOR PAREN

ECC geeft een cursus Erotische Fotografie
voor de amateur- alsook de beroepsfotografen.
Voor het organiseren van een praktijk-dag

MET OF ZONDER zoeken wij twee paren die elkaar bij voorkeur
MODELLEN. goed kennen en die bereid zijn voor een aantal

fotografen te poseren in de ruimst mogelijke
zin van het woord. Geen fysiek kontakt tussen
fotografen en modellen. 100 % discretie

\/E _ gewaarborgd.
Ook hein al Uw privefoto Schrijf een briefje, indien mogelijk voorzien

& video-opnamen van foto's en eventueel verlangde financiële
vergoeding aan:

ECC, Postbus 111, 8200 AC Lelystad.

Wij zoeken nog msjes,
voor naakt- of

porno opnamen

 

Hoge beloning. Diskr. verz.
Bent U geinterresseerd in het volgen van de
cursus en wilt U meer weten? Maak dan fl. 1,75
over op girorekening 4604737 tan.v. ECC te078-417 OO 54 (na 18.00 uur) Lelystad onder vermelding van 'info fotografie!
en U ontvangt per omgaande de brochure.     
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STIMULERINGSMIDDELEN

IDAELCN

VIDEOFILMS

SEXLINGERIE

HERENLINGERIE

PENISVERGROTER

VIBRATORS

KUNSTPENISSEN

PORNOBLADEN

SEXROMANS

HOMOBLADEN

 

Wij vertonen lkdk

de NIEUWSTE

videofilms

HILLELAAN
TELEFOON

  

TOT ZIENS!





 

 

  

  

WAT DOET DE NEDERLANDSE VROUW
MET ONEERBAREVOORSTELLEN

(en andere aardige Spmerkingen)

Doel vangel onderzoek was om er achter te komgh hoe preuts of hoe vrij
de Nederlandse vrouw is tegenover een onbekegfde die over sex begint te
praten.
Onze reporter Ad Stelly voerde de gesprekfén. Een computer draaide
willekeurige telefoonnummers ter beschegff\iing van de privacy van de
ondervraagden. Het onderzoek was een sffeces en zo aardig dat wij u hier
graag enkele van de gesprekken willengfaten meebeleven.

JK

   

  

     

 

  
   

 

   

   

Overigens is uit het onderzoek korg@n vastte staan dat de Nadere
vrouw over het algemeen niet g&diendis van tolefoongesij |
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Gesprek met een dame
Wat voor voorstel.

Nou bijvoorbeeld deze:Ikzouje graag
een keer willen bellen om telefoonsex
met je te doen.

Wart”

Telefoonsex, lekker geile woordjes
tegen mekaar zeggen. Dan ga jij je
vingeren en ik...
tuut tuut…

Gesprek met een jonge dame
Wat bedoelt U.

Hoe vaak komt U klaar

Oh dat hou ik niet allemaal bij
hoor.

Maar U gaat toch wel eens met een
man naar bed.

De meeste vrouwen doen dat he?

Vindt U het lekker om een man te
pijpen. Ik bedoel om zijn piemel in j
mond te doen en er aan te likken.

Hoort die vraag bij het onderz
Ja hoor. Vindt U het lekker

pijpen.
Neel

Gaat U wel eens vreemd”?
Ook niet.

Maar U zult toch wel e
een andere man.

Dat kan best.

Ik moet U iets bek
Oh ja?

Ik zit me af t
klaar. Wilt U
zeggen”?

Wat is

Oh ik k
No

tuut
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Ja hoor, waarom niet”?
Heb je een vaste vrie
getrouwd.

Ik heb een vriend
Weetje hoelang zijff piemel is?

of ben je

Ik heb geenf’idee hoor. Lang
genoeg denkik.

Hoe zou ik je gEil kunnen maken.
Hoe... oh dat weet ik niet. Wat een
rare vr

Als ikje vertel dat ik mezit afte trekken.
Wordjefdaar geil van?

N
alleen in de kamer.

at dan?

eet je wat, ga lekker zitten. Ik weet
och niet wie je bent en ik weet ook
niet waar je woont. We kunnen
gewoon lekker met mekaargenieten.

Be
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Trek je broek uit en gaje | vinge-
‚ Daar je vast
Oh daar vin ik
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stop.
Oh er komt iemand.
ophangen, daag!

tuut tuut…

Ik moet

Gesprek met een jonge vrouw
Waar gaat dat over, wat voor
onderzoek”?

Naar het gedrag van vrouwen wan-
neer hun oneerbare voorstellen wor-
den gedaan.

(stilte)
Waar gaat dat van uit.

Van de Rosie, datis een sexblad.
En wat wilt U dan vragen.

Wat U het lekkerst vindt als U aan het
neuken bent.

Bent U gek geworden.lelijke smeer-
lap. Ik zal de politie bellen… viezerik. |

tuut tuut…

Gesprek met een vrouw met een lag
zwoele stem

Vraag maarwat je weten wilt
Wat voor kleur slipje heeft U aa

Ik. een zwarte geloof ik.
Gelooft U dat. Weet U het met z
Wilt U even kijken dan?

Nee hoor, het is ee

Ik vind U een leuke ster

Ja?
Echt waar. Heeft U g

Nee hoor, k
Zuigertjes dus. M=5

Mag ik
stellen

Ja natuurlij

 

  

 

vriend”
deeAOÔ word je boOI?

Niet bäf BVorZichtidIk hèlggirr:
meif JeW okkenvil 4 TT

Dre, doe }je‘dat toch.
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Ga jij jezelf dan vingeren’?
Trek jij je maar lekke
wel.

Maar ik heb liever dabje geile woord-
jes tegen me zegt.

Daar ben ik gret zo goed in. Wat
wil je nu eigenlijk.

Ik wil eigenlijk nfretje naar bed. Lekker
metje neukeff. Waar mijn vrouw bij is.
Heb je hetdwel eens met een vrouw

gedaan.
Nee en dat zal ook wel nooit
gEbeuren. HE luister nou eens. Ik
oet nu echt ophangen.

) Ik je morgen weer bellen.
Liever niet.

ob ik iets verkeerds gezegd.
Nee hoor, ik heb er gewoon niet
zoveel zin in.

Ik ben zo geil, wachtje tot ikklaarkom.
—Toe-AOU hedenikheb

geenHe meer. Bet
IGDe [

af, ik luister
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Mag ik je een vieze vraag stellen”?
Ja hoor.

Heb je al haartjes op je kutje”?
Hihini.. waarom vraagt u dart.

 

  

  

  

 

stijf. (stilte aan de andere känt van de
lijn). Kom je al bijna kla

Ja, ik denk het.
Lieve geile schat!

  

Omdatikje aardig vind. Nou hebje ze Ik kom.
of niet! tuut tuut…

Ja. Ik heb ze. |
Heb je al eens gevreeën… met een
jongen? Gesprek metfêen oudere dame

Ja. hihihi! Ik weet get wat u bedoelt hoor.
Met zijn piemel in je kutje”? Het is eennderzoek van een sexblad.

Ook. Wij wille weten of U met mij over sex
Weetje wat telefoonsex ís? durft praten.

Nee. S&K?Nou dan bent U vast ver-
Wil je het leren”? erd hoor. U spreekt met me-

Ja, goed. VrOuw.…
Ben je alleen in de kamer? an ben ik echt goed hoor. Mag ik U

Ja. een paar intieme vragen stellen”?
Kunje metje hand bijje kutje komen”? H&? Ja doet U maar. Maar ik weet

Nee... niet of ik het antwoord E
Waarom niet”? U U?

Ik heb een spijkerbroek aan. Zevenzestig.
Dan kunje de gulp toch openm Bent u

GO. aegrobaren de [
wordt neergelegd.
Bent U er nog”? er

Natuurlijk, is je broek nu aldbs? |

Ja.
Weetje nog waarvoor d e SS

Voor die telefo XT | 4 oor.mÂa
Ben je geil? | eb

Ja! oe t niet. e
Goed lieve sch ar lekker jo
vingeren en / ez IR weet ‚ Mag&ik/U een rare
dingen tege n. Okee” raa ler? Zou een er

Oke illen
Vindje heffle n piemel i li ).

mondfj n el’
het blijft stil. ijfelend

| /sje Witje go zi teen man nddrnbed
gaan.

ijn | Wer KA neer.

en < 4 s ‚ Dus als U
» "e e e g vindt/dan eh…

e L Ik begrij h evrouw. {U me
h S aliegealleen

opeen
| r.

Vindje het leu ik me ga g MeEVro e

4
Ik beter al mee'bezig. Hij is helemaal
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Lieve Natasja,

Ik ben een vrouw van dertig jaar. En ik heb een toch wel erg leuke
ervaring gehad. Geen probleem dus of zo, ik wilde je het alleen
maar even schrijven.
Ik ontmoette in een café een hele leuke jongen. Hij was wel jonger
dan ik, zo’n jaar of 20 zal hij geweest zijn. We hadden allebei wat
teveel gedronken en in een malle bui zijn wel lekker achter het
cafeetje gaan zitten praten en vrijen.
Nou je snapt het wel, in het donker werd dat al gauw tot een
nummertje. En Natasja hij was zo verlegen. Hij durfde niks. Ik heb
hem helemaal moeten helpen.
Eerst zijn broek losmaken toen mijn slipje uit doen en later heb ik
hem echt een beetje naar me toe moeten trekken anders was hij er
nu nog niet in geweest.
Weet je wat voor idee ik had. Dat ik hem aanrandde. Hij wilde
echt niet. Toen ben ik echt een beetje kwaad geworden en ik ben
bovenop hem gaan zitten en ik heb hem gewipt. Hij huilde er zelfs
bij, gek hè? Maar ik vond het zo lekker. Ik heb hem dus echt
verkracht.
Komt dat nou wel eens vaker voor. Na afloop wilde hij ook niets
meer drinken. Hij is meteen weggegaan! Dat was wel jammer
maar dit wilde ik he toch even vertellen.

Liefs van Truus te G.

Lieve Truus,

Natuurlijk vind ik het heel ergfijn voorje dat je die
jongen in je kutje heb gehad, maar eerlijk gezegd,
zoals jij schrijf hoe die jongen het ervaarde vind ik
het hetzelfde als en man een meisje aanrandt. Het
komt wel vaker voor dat een oudere geestelijk over-
wicht krijgt, maar die jongen vond het allemaal toch
niet zo prettig. Eigenlijk zit je wel goedfout. Ik wil
je niet bang maken hoor, maar ik denk datje de vol-
gende keer toch wat voorzichtiger met het glaasje
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moet omgaan. Zeker als er zo’n jonge knul naastje
zit. Net zoals bij meisjes kunnen ook jongens grote
geestelijke schade oplopen van zo’n indringende
gebeurtenis. Niet meer doen hoor!

Toch kusjes van Natasja

AR AA ARO DN AA

Lieve Natasja,

Mijn vrouw en ik hebben drie maanden geleden met onze buren
aan partnerruil gedaan. Het was een gezellige avond en na een
tijdje maakten we de afspraak dat we met elkaar zouden ruilen.
Dat is niet goed afgelopen voor onze buurman.
Terwijl ik met zijn vrouw een prima kontakt had en wij met z’n
tweetjes net waren klaargekomen, kwam hij bij ons de kamerin en
vertelde me dat mijn vrouw niet met hem wilde. Hij had de hele tijd
met haar zitten praten en het was niet tot daden gekomen.
Nu is hij ook werkelijk niet vriendelijk meer. Hij verwijt het mij dat
ik zijn vrouw geneukt heb en hij de mijne niet. Wat moet ik daar nu
aan doen.
Ik heb er al met mijn vrouw over gepraat maar ze wil echt niet met
hem. Ik vind dat ze dat wel hoort te doen. Omdat die afspraak er
nu eenmaal was. En als je A zegt, moet je ook B zeggen. Weet jij
wat ik moet doen om ervoor te zorgen dat mijn vrouw toch de
afspraak nakomt?

Kusje Bert N. Uithoorn

Lieve Bert,

Ben je nu helernaal een haartje betoetert. Als jouw
vrouw niet met de buurman wil, dan is dat toch zeker

haar eigen zaak. Dan zal de buurman wel iets gezegd
ofgedaan hebben dat haar helemaal niet beviel. Of



misschien is die afspraak bijje vrouw toch wel een
beetje afgedwongen geweest. Die buurman valt het in
ieder geval ook niet erg sportief op. Die zou ik maar
lekker in zijn vet laten smoren. Jij en de buurvrouw
hebben het in teder geval prima naar de zin gehad.
Tja, zulke dingen komen wel eens voor. Als je tot
partnerruil besluit moetje daar toch wel rekening
mee houden.

Kusje Natasja

Snert

Beste Natasja,

Gisterenavond hebben mijn vrouw en ik een geweldige ervaring gehad
welke ik graag aan jullie schrijf.
Om te beginnen moet ik zeggen dat wij niet van die “superneukers”
zijn. Wij hebben nog nooit aan partnerruil of sex in wat voorvorm dan
ook met anderen gehad. Tijdens het neuken verzonnen we wel eens
over dit soort zaken en dan zei ik tegen Diana dat het mij geil leek om
haar met een andere man te zien neuken. We hebben het echter nooit
gedurfd om op een advertentie te reageren.

Gisteravond was het voor het eerst weer eens een koele avond. We
hadden geen afspraken en besloten om naar de film te gaan, Police
Academy 3, om gewoon lekker te lachen. We hadden de kaartjes
gehaald en omdat het nog een uur duurde voor de film begon, gingen
we even wat drinken.
In het barretje waarwe wel meerkomenwas het niet bepaald druk. We
gingen aan de bar zitten bestelden wat. Een eind verder zat eenjonge
man. Toen ik op een gegeven moment de kaartjes pakte om te kijken
op welke rij we eigenlijk zaten, zag de jongeman dat en vroeg, “ook
naar Police Academy?” We raakten aan de praat over de vorige film.
Zijn naam is Ton en het was een gezellige gozer. Niks geen bluf of rare
opmerkingen ofzo. Na nog een drankje bleek het tijd om weer naar de
bioscoop te gaan. Ton bleek een aantal rijen voor ons te zitten.
Tijdens de pauze zochten we elkaar weer op en vertelde toen o.a. dat
zijn verkering pas uit was en niet gelijk zo snel weer als een wilde
uitging en daarom veel naar de film ging.
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Omdat het niet zo druk was kwam Ton na de pauze bij ons zitten.
Tijdens de film ook absoluut geen enkele toespeling op sex of zo.
Na de film besloten we nog even terug te gaan naar het barretje. We
zijn daar nog een tijd gebleven en Diana had in die tijd een paar
bacootjes op. Nu kan zij niet zo vreselijk goed tegen drank en werd
giechelig. Het werd tijd om naar huis te gaan en Ton wilde een taxi
voorzichzelf bestellen. Hij reed niet als hij wilde drinken. Diana zei dat
wij hem wel even langs zouden brengen en daarwas hij wel voor in. Ik
wilde hem voor de deur van zijn woning afzetten en hij vroeg of we
soms nog wat wilden drinken. Ik wilde bedanken, maar Diana, nog
steeds licht aangeschoten, zei dat ik niet zo slap moest doen. Het
was toch 't weekend. Boven aangekomen schonk Ton voor Dlana
weer een baco in en zette een bandje op. Na een tijdje klonk op eens
het lievelingsplaatjes van mijn vrouw van Kool and the Gang. Zij was
inmiddels echt aangeschoten en wilde met mij dansen. Ik vond dat
raar, zo waar een alleenstaande man bij zat en zei dat ze moest gaan
zitten. Lekkereigenwijs als ze in die toestand is pakte ze Ton en ging
met hem staan slijpen. De armen stevig rond zijn nek en met haar
ogen dicht. Eigenlijk werd ik jaloers, maar ook rook ik eindelijk mijn
kans om m’n fantasieën waarheid te zien worden.
Op een gegeven moment gaf Diana hem een kusin zijn nek en weer
even later pakte zij hem in een lange tongzoen. Ton keek mij hierna
geschrokken aan maarik gaf hem een teken dat ik het wel best vond.
Hierna zoenden de twee, dit keer op initiatiefvan Ton erweerlustig op
los. Zijn handen gleden over haarbillen en even later tilde hij haar rok
op en liet zijn handen in haar onderbroek glijden. Ik zag dat hij haar
flink kneedde en zelfs even later haar tijdens het dansen stond te
vingeren. Zelf had ik inmiddels natuurlijk een behoorlijke stijve lul. Ik
had verwacht dat Diana dit alles niet zou hebben genomen, maarin
tegendeel zij genoot ervan en maakte Ton zijn qulp open en mas-
seerde zijn lul.

Zij zakte door haar knieën en ging hem zo voor mijn ogen zitten
pijpen. Ik werd echt bloedheet van de geile jaloezie. Toen ik opstond
om mij ook in het spel te storten, duwde Diana mij terug en zei, “je wil
mij toch altijd zo graag met een ander zien neuken, kijk dan! Zij
schoof haar rok uit, knoopte haar bloes los, schopte haarslip uit en
ging met haar buik op de leuning van de stoel tegenover mij liggen.
Ton had inmiddelszijn broek ook uit en ging er gretig op af. Hij neukte
haar terwijl ik zijn lul er goed in en uit zag gaan. Het was voor mij een
ongekende sensatie. Diana lag al een paar keer te sidderen toen Ton
uiteindelijk met stevige stoten zijn lading in de kut van mijn vrouw
spoot. Zij stonden op en zoenden elkaar alsofzij nooit anders gedaan
hadden.



Diana ging naar het toilet en zei sarrend tegen me, “lekker hè?” Toen
zij terug kwam ging zij nog steeds naakt naast Ton zitten en na een
paar minuten en een paar slokjes nam zij zijn lul weerin haar mond. Ik
kleedde mij nu ook uit en was niet van plan mij weer weg te laten
sturen. Ik tilde haar kont op zodat zij op haar knieën zat en neukte
haar terwijl zij Ton pijpte. Het duurde niet lang voorik klaar kwam,
maar het was het lekkerste nummertje wat ik ooit gemaakt had.
Nadat ik mijn druipende lul eruit gehaald had was Ton z'n lul alweer
stijf. Ik ging nu in het hoekje van de bankzitten en Diana ging op haar
rug met haar hoofd bij mijn lul liggen.
Ton ging op zijn knieën en tilde de billen van Diana iets omhoog en
neukte haar weer. Het duurde nu iets langer maar hij spootzijn zaad
weer in mijn alsmaar geiler wordende vrouw.
Hierna hebben we ons gewassen en besloten naar huis te gaan.

Vanmorgen dacht ik dat Diana wel boos zou zijn of spijt zou hebben,
omdat het allemaal gebeurd was terwijl zij aangeschoten was. Niks
was echter minder waar. Zij zei dat ze het allemaal heerlijk had
gevonden en zei dat ze dat best meer wilde doen.

Ik hoop dat het bovenstaande waar gebeurde verhaal de drempel
wegneemt voor alle echtparen/stelletjes die al eens aan triosex
gedacht, maar nog nooit gedurfd hebben.

Groeten van
Diana & Peter, Rotterdam

Lieve Peter (en Diana)

Als vrouw weet ik natuurlijk hoe lekker het is om met twee
mannen tegelijk te neuken. Ik vind dat jij het goed hebt
opgelost. Ook al wasjejaloersje hebt toch de wil gehad om
lekkermee te genieten. Ik denk datjuist diejaloezie hetaltijd
wint en daarom worden de mensen van dergelijke lekkere
en heel geile ervaringen af gehouden. En dat isjammer
want zoalsje ziet,je kunt echt genieten van triosex.

Groetjes en kusje Natasja

97



 

98

ee

Lieve Natasja,

Hier een noodkreet van een jongeman die al jaren probeert z’n fanta-
sie werkelijkheid te laten worden, maar daar niet in geslaagd is. Ik
schrijf naar jou in de hoop dat jij deze noodkreet wilt plaatsen.
Mijn fantasie is niet erg extreem, maar schijnbaar niet te verwezen-
lijken. Allereerst dit, ik heb een heel lief vrouwtje, maar helaas
(ondanks pogingen mijnerzijds) ze is inactief wat de sex betreft.
Gewoon recht op een neer oké, maar variaties is teveel (ze houdt niet
van aparte spelletjes).
Waar ik al jaren van droom is het hebben van fijne sex met lieve
vrouwen, die éérst door mij zijn kaalgeschoren. Ik heb diverse adver-
tenties geplaatst en gereageerd op andere advertenties, maar ik heb
nooit reakties gehad.
Wil jij zo lief zijn mijn oproep te ondersteunen?

Vele kusjes van Leo S,
te Rotterdam

Lieve Leo,

Je weet toch datje in de Rosie kunt adverteren? Hoe meer
advertentiesje plaatst, hoe meerkansje hebt om een reaktie
te ontvangen.

Aan de andere kant,je vrouw wil het recht op en neer werk
doen, zoalsjij dat noemt maargeen spelletjes e.d. Misschien
heeftjouw vrouwtje daar niet genoeg plezier in of kan het
zijn dat ze zich schaamt om zich zo bloot te geven (geestelijk
dus). Misschien is het een aardig ideetje omm haar eens te
verwennen met wat leuk ondergoed of een aardigjurkje
voor in de slaapkamer. Dan ziet ze dat ze erbest leuk en sexy
uit kan zien, en meen maarvan mij aan dat het helpt als een
vrouw zich fijn voelt en wet dat ze zo sexy is dat ze haarman
daar geil mee maakt. Heel voorzichtig, kunje dan best naar
wat aardigere spelletjes toegroeien. Probeer het maar eens.

Kusje van Natasja



 

 



  
 

  
 
 



 

 
Gwen en Bjorn, een Zweeds stel dat sinds vier
jaar in de buurt van Amsterdam woont stuurde
ons het volgende briefje:

Lieve Rosie

Wij zijn Gwen en Bjorn, sedert vier jaar wonen we in in de
buurt van Amsterdam. Bjorn heeft een penis die zo groot is
dat het bij mij, Gwen, pijn doet als hij in mijn kutje gaat. Nu
zullen er wel meer mannen en vrouwen zijn die met dit
probleem worstelen. Wij wilden jullie alleen vertellen dat je
best van elkaar kunt genieten en ook heel goed met elkaar
sex kan hebben. De grootte van de penis maakt niet zo veel
uit. Je kan alles met je mond doen. Dat is net zo fijn als
neuken. Misschien is dit een goede raad voor de ROSIE
lezer(es)s(en) die hier een probleem mee hebben.

Liefs van Gwen en Bjorn

ROSIE schreef terug:

Lieve Gwen en Bjorn,
We kennen het probleem van de (te) grote penis. Hebben
jullie er overigens bezwaar tegen als we jullie sexspel
fotograferen en terillustratie bij jullie brief in de ROSIE
afdrukken? Wanneerjullie daar interesse in hebben bel ons
dan even op vooreen afspraak, zodat we een en ander nader
kunnen regelen.
Kusjes, ROSIE redaktie

vervolg op pagina 104    
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We kregen een telefoontje en gingen naar

Amsterdam. Daar troffen we de beeldschone Gwen

en haar al even mooie vriend, Bjorn, aan. Na een

borreltje ging Bjorns broek uit en wij zagen een

kanjer van een penis. Inderdaad van buitengewoon

formaat. ‘Trek je maar niets van ons aan.’ zei de

fotograaf, “doe maar fijn wat je anders ook doet.’

En hun sexspel begon. Gwen hurkte voor Bjorn neer

en nam liefdevol zijn enorme staaf in haar mondje.

Haar vriend kreunde van genot. Gwen genoot er

zichtbaar ook van. Haar lippen stonden

strakgespannen. Met haar handen masseerde zij
zachtjes de ballen van Bjorn. Ze vleidden zich op de
grond en Gwen begon haar kutje met haar vingers

te strelen. Haar vagina glinsterde onder het licht

van de fotolampen. Wij, van de ROSIE, zijn wel iets
gewend, maar het was niet te vermijden dat ook bij
ons de penisjes”’ stijf werden. Gwen boog zich

dieper over zijn penis en begon zich sneller te

vingeren. Ze kwamen bijna tegelijker tijd klaar.

Bjorn spoot zijn zaad met schokkende billen diep in

Gwens keel. Zo ging het doorslikken van zijn

sperma vanzelf.

En zo zijn ook jullie getuige van het sexspel tussen

een grootgeschapen pik en een nauw kutje. Geen

enkel probleem dus…     



 
 

 
    
 



 

 
 



  

 

CARMEN

“ledereen zegt altijd dat ik nogal gek denk over
sex. Ik ben het daar niet mee eens. Ik doe gewoon
wartik wil en niets tgen mijn zin. Zo hou ik er niet
van om te neuken. Ik vind dat niet lekker. Ik vind
het veel fijner om mezelf klaar te maken.

Er is niemand die dat zo goed kan als ikzelf. Ik
ga wel eens met een man naar bed, maar die
komt er bij mij niet In hoor. Ik wil hem best pijpen
en ik wil een heleboel andere dingen ook doen,
maar van mij en van mijn kutje moet hij gewoon
afblijven. Dat doe ik zelf wel. Soms willen ze persé
neuken, nou dan is het voor mij heel simpel. Dan
zeg ik dag met mijn handje.

Oh ja, heb ik wel eens gedaan hoor. Het moet.
op Mijn manier en anders helemaal niet. Het is
helemaal niet zielig. Ze mogen naar me kijken als
ik me lig klaar te vingeren, maar handjes thuis.
Verder maakt het me niet uit. Ze mogen best over
me heen spuiten, daar word ik zelf ook nog wel geil
van. Oh en dan doe ik ook wel eens wat met een
meisje. Vind ik eigenlijk nog iets lekkerder, maar

_ ook daar weer, handjes thuis. Mijn handjes doen
het werk tussen mijn benen wel. En daarmee
basta.
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The Show must go on.

“Het was 13 augustus kwart voor tien in de ochtend.
Charles Visser had vakantie en sliep lang uit. Naast
hem lag zijn vriendin, naakt en mooi als een roos. Haar

ademhaling was regelmatig en bij elke inademing
torende haar borsten een beetje naar boven. Charles
sliep. Hij schoot pas wakker toen de deurbel ging. Half
gekleed strompelde hij nog slaapdronken naar de
deur. “Ik kom met een goede boodschap mijnheer”,
sprak een jonge vrouw hem aan. Ze was in gezelschap
van een jongeman. “Hmm?” bromde Charles vragend.
“Mag ik u iets vertellen over God?” vroeg de jonge
vrouw. Charles blikken gleden naar beneden van
jonge vrouw. Ze had mooie benen. Goed gevormd,
maar de rok wasiets te lang. De dikke alles verhullende
stof hing tot over haar knieen. “Zonde” zei Charles.
“Wat bedoelt u?’vroeg nu de jonge man. “Zo’n mooie
vrouw, en zulke kleren aan.” De man keek hem vreemd

aan, maar Charles zag dat de jonge vrouw bloosde. ““ Ik
geloof niet in God.” zei Charles. Zijn blik gleed omhoog
en bleef rusten op de plaats onder de jurk waar
ongetwijfeld een stel prachtige borsten lagen weg te
roesten van verveling. “Mogen we even binnenko-
men?” vroeg de man. “ Misschien helpt het toch als we
erover praten.” 



 

 

Charles zag in gedachten de dik-
ke jurk in flarden wegvallen en
het fraaie vrouwelijke lijf uitbun-
dig en dorstig van geil verlangen
als uitde knop ontspringen. “ Wat
een meid.” dacht hij. Charles Vis-
ser was er het type niet naar om
op zondagmorgen ruw uit zijn
slaap te worden gewekt en vervol-
gens vriendelijk de Jehova getui-
gen te woord te staan. Normaliter
zou de duer reeds lang gesloten
zijn, ware het niet de jonge vrouw
hem intigeerde en zijn nieuwsgie-
righeid opwekte. Hij zwaaide met
een genereus gebaar ten wel-
kom en het stel liep achter hem
de kamer binnen. “Ik zet wel effe
koffie.” bromde hij, nogmaals een
blik op de jonge vrouw werpend.
“_ Maar u hoeft voor ons geen
moeite te doen.” zei ze. “ Het is
geen moeite, ik moet toch koffie
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zetten.” Hij zag hoe de ogen van
het stel de jonge vrouw in het bed
zagen liggen. De man draaide
zich diskreet om toen hij de on-

bedekte borsten zag. De jonge
vrouw keek iets langer en draai-
de toen ook haar blijk weg. “ We
zijn een beetje kleinbehuisd.” ver-
ontschuldigde Charles zich. “Oh
wij zijn wel wat gewend hoor.”
lachte de jongeman. “ En jij.”
vroeg Charles nu recht op de
man af. “ Ben jij ook wel wat

gewend?” Ze beantwoordde zijn
vraag niet maar begon in haar
bijbel te bladeren. “ U zegt dat u
niet in God gelooft.” begon ze.
Maar wie heeft dit alles dan ge-
maakt , dit huis, de bomen, de
stenen. Het moet door iemand
gemaakt zijn.” “Ik hecht niet aan
materiele dingen.” antwoordde
Charles. “Ik hou alleen van men-
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sen.” “ Godheeft de mensen
geschapen.” zei de jonge triom-
fantelijk. “ Heeft ie dat niet goed
gedaan dan?” vroeg Charles.
“Hoe bedoelt u?” “ Dit bedoelik.”
Charles liep naar het bed en trok
met een enkele ruk het laken van
zijn naaktheid verlichtte bijna de
kamer. Geschrokken draaide de
man zijn hoofd om. “ Nee kijken !!!
zei Charles vermanend. “ Dat is
wat die God van jullie gemaakt
heeft. Een lekker wijf, met tieten
en haar op d'r kut. Met een ton-
getje om aan te likken en tepels
om aan te zuigen.” De jonge
vrouw keek hem met grote ver-
baasde ogen aan. “Eva nam een
appel aan … begon ze. “Schijt
aan Eva, al had ze een hele
appelboom gepakt. De vrouw
was naakt en mooi. En de man
had een pik. Die past precies in
die behaarde kut. Zo is dat alle-
maal bedoeld. Hij sprong op bed,
gooide de benen van zijn sla-
pende vriendin opzij die daar
met mompelend gekreun wakker
vab werd. En Charles boog zich
naar haar over. Hij schoof zijn
onderbroek naar beneden en druk-
te de hard geworden penistop in
de zachte vrucht van de schone
ontwakende. “Oh Charlie.” kreun-
de die.

“We hebben bezoek schat.” zei
Charles met een hoofdknikje
naar de twee jonge mensen. “Zie
je?” hij haalde zijn penis terug en
klom weer van het bed af. “Zo
doe je dat, zo wilde God dat.” Hij
liep op de jonge vrouw toe. “Ga
staan” de vrouw stond op. Char-
les nam de punten van haar jas
en opende die.

 

  

Daarna legde hij zijn handen op
haar middel en trok de ruimhan-
gende jurk strak. “ Kijk wat je
hebt. Prachtige borsten. Een prach-
tige taille en lekkere wulpse heu-
pen. Gebruik ze dan ook. Hetis
toch een geschenk van je schep-
per? Je moet je schamen om een
gegeven paard zo in de bek te
kijken. Waarvoor denk je dat
jouw God je gevoel gegeven
heeft. Waarom word je zo geil?
Omdat God wil dat je lekker neukt
en er lol in hebt. Daarom. Ik ga
koffie pakken.” Hij liep naar de
keuken en kwam even later met
vier dampende mokken koffie te-
rug.” Gerrie kom eens hier”, riep
hij zijn vriendin.

Ze stond op en schaamde haar
niet voor haar naaktheid. “Kijk”
zei Charles tot haar”. Dat daar is
die jonge vent. Een Jehova’ getui-
ge. En omdat hij dat is, denkt hij
dat sex opeens vies en vunzig is.
Hij is helemaal vergeten wat zijn
baas van hem verlangt.”Hij duw-
de Gerrie in de richting van de
jonge man die zijn ogen had
afgewend. “Voel man. Voel wat
mooidat is, hoe lekker warm zo’n
mens kan zijn en hoe zacht. Kom
op, doe niet zo imbeciel, steek je
hand uit en voel wat mensen
zijn.” Charles strekte zijn arm uit,
pakte de hand van de jonge man
en legde die op de buik van
Gerrie. “ Ik geloof dat we maar
moesten opstappen”zei meisje,
terwijl ze dejonge man een kwaad-
aardige blik toewierp.
“Helemaal niet.” zei Charles wild
“Jullie lopen elke zondag langs
de deuren om mensen te beke-
ren, maar je weet niet eens wat
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een mens is.” Charles stoorde
zich er niet aan dat zijn onder-
broek nog steeds naar beneden
geschoven was en de ballen en
de erekte penis vrijelijk ronddans-
ten. “Ga op zijn schoot zitten
Gerrie. Dat daar kan een mens
worden. We moeten hem alleen
even helpen.” Hij draaide zich
naar de jonge vrouw die haar
knieen nu nog stijver tegen el-
kaar aankneep als gewoonlijk.
“En ik.” begon Charles filoso-
fisch.” Kijk mij hier staan. Met en
stijve piemel, zomaar voor een
wildvreemde man en vrouw. Kijk
maar goed naar me, want jij hoort
te geloven dat, is dat God mij zo
gemaakt heeft, en dat dat goed
is.” Hij dacht even na en ver
volgde.” En nog wat. Ik ben natuur-
lijk net zo als alle anderen, ge-
schapen naar zijn evenbeeld.

 

   

 

Kijk naar mij en je ziet God.
Bemin mij en het is God die jou
bemint, neuk me en je neukt je
schepper. Als een volleerd acteur
viel hij aan haar voeten en zei
lyrisch: “Maak me geil, en ik zal
jou geil maken.” De jonge vrouw
wist niet meer hoe ze het had. Ze
deed in wanhoop haar ogen
dicht en begon te bidden.

“Vader in de hemel,” begon ze
overluid, “verlos mij van den bo-
ze.” Ze voelde hoe Charles zijn
handen onder haar rok over haar
dijen naar boven liet glijden, met
zijn vingers achter haar slipje
haakte en het kleine kledingstuk
naar beneden begon te trekken.
“Leidt mij niet in verrukking” riep
ze luid. Charles’ vingers schoven
door de harige vaginastreek en
drongen tussen de warme schaam-
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lippen naar de zachte roze roos:
van zacht vochtig vlees. Ze stopte
het gebed en bracht haar handen
naar het hoofd van Charles, haar
vingers waren gekromd, alsof ze
hem wilden verscheuren, doch
toen, legde ze haar handen op
het hoofd van de man die haar
vagina beroerde en streelde door
zijn haar.

Inmiddels was Gerrie op de
schoot van de jongeman neer-
gestreken en voelde aan haar
billen hoe zijn penis verstijfde. “
Zie je wel, je wordt al mens,” zei
ze glimlachend. Haar hand
schoof naar het kruisen zekneep _
in de verstijvende penis. “lk ge-
loof niet dat we dit moeten…”
“Natuurlijk wel. Kijk maar naarje
vriendinnetje. Zie je wel. Die vindt
het ook lekker. Charlie kan het
heel goed, maar ik ook.” Ze ging
wijdbeens op zijn schoot zitten
met haar gezicht naar hem toe.
Friemel eens en beetje bij me.”
hijgde ze in zijn oor. “Pardon?”
“Mijn kutje, een beetje friemelen
bij mijn kutje.” Ze boog naar de
man over, nam zijn oorlelletje in
haar mond en likte er met haar
warme tong lieflijk overheen.
Schoorvoetend bracht hij zijn
hand naar het warme en omwijd-
staande kruisje en met een rilling
van genot voelde hoe Gerrie hoe
zijn vingers door haar sappige
pruim geschoven. Ze plukte aan
de gulp en de broeksband en
haalde de in erektie zijnde penis
naar buiten.

Toen schoof ze iets op en drukte
de top tussen haar schaamlip-
pen.

 

  

Intussen had Charles de jurk van
de jonge vrouw losgerukt en trok
het kledingstuk uit. Zijn handen
gleden naar haar rug en gespten
de beha los.Een prachtig stel tie-
ten toonden zich aan de buiten-
lucht. “Alle Jezus, wat een mem-
men.” hijgde Charles. “Wat een
zuigertjes. Mijn God, wat heb je
daar al die tijd verstopt. Zonde
gewoon.” Hij pakte de borsten in
zijn handen, boog zijn mond naar
de borsten en nam om de beurt
de tepels tussen zijn lippen. “Hoe
heet je” vroeg hij.
“Diana” hijgde ze terug. “Diana ik
kom in je.” Hij schoof op,‚zijn
knieen naar voren en hield zijn
pik strijdvaardig voor de gladde
opening.

Toen stootte hij met kracht naar
binnen. “Ohh.” kreunde Diana.
“Ik heet Charles.” zei hij en haal-
de zijn pik ruw heen en weer in
de malse flamoes. Hij zoog een
tepel tussen zijn lippen en likte
eraan alsof het een ijsje was.
“Ohh Charles.” hijgde ze. Char-
les likte met zijn tong van de tepel
naar boven langs de hals en de
kin van de vrouw, een nat spoor-
tje achterlatend. Zijn tong trok
naar boven en gleed via de de
onderlip de mond binnen. Ze be-
antwoordde zijn kus onmiddel-
lijk. Ze zoog zich aan hem vast
met jaren ingehouden passie en
lust.

“Neuk me, neuk me,” hoorde hij
Gerrie kreunen. Hij keek doorzijn
ooghoeken en zag hoe de twee
zich inmiddels naar het bed had-
den begeven. De man was ont-
kleed en zijn penis schoof soepel
in de schuimende kut van zijn
vriendin heen en weer. Charles
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trok zijn penis terug en liet zich
naar beneden glijden. Zijn hoofd
begroef zich in de dijen van Di-
ana. Maar op het moment dat ze
zijn tong aan haar vagina voelde
likken, duwde ze zijn hoofd af.
“Daar hou ik niet van ” zei ze met
korte ademstoten. “ Onzin.” mur-
melde Charles. Hij verzette zich
tegen haar handen en drukte zijn
kop net zo lang tussen de benen
tot ze haar verzet opgaf en hij de
warme spleet met zijn tong pene-
treerde. Hij zocht naar de harde
kietelaar en nam die tussen zijn
tanden. Met zijn tong kringelde
hij het geile spel van de zonde en
de wellust. Zij kreunde kermend.
Ze liet zich van de bank op de

grond glijden.
Charles richtte zich op. Zijn pe-
nis, glanzend en nat stond recht

voor haar mond. Ze hield haar
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lippen gesloten.
Charles drukte de natte penistop
tegen de warme volle lippen. “ Ik
wil dit niet” zei ze. Haar hand
schoof naar haar vagina en ze
begon zichzelf wild te vingeren.
Charles drukte door en nu open-
de ze haar lippen. Voor het eerst
in haar leven voelde ze een ge-
slachtsdeel van een man in haar
mond. Ze likte eraan en proefde
de smaak. Toen liet ze de staaf
dieper in haar mond glijden en
begon eraan te zuigen en te lik-
ken alsof het een lolly was. In-
middels was Gerrie met haar min-
naar zover dat hij haar kutje kuste
en zij zich met overgave aan de
geneugten van de penis tegoed
deed. Haar tong gleed langs de
natte stam, de harige ballen en
dan weer gleed de stang haar
hitsige mond binnen.
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Charles draaide zich om en in
een negenenzestighouding kon
hij Diana's kutje likken terwijl zij
toch de mogelijkheid hield om
zijn penis liefdevol met haar
mond te masseren. Langzaam
waren ze naar de plek gekropen
waar Gerrie met haar geestelijke
vriend lag te wippen alsof ze een
abonnement op de speeltuin had-
den. Gerrie was van uitgespro-
ken geilheid. Zij kon altijd wel.
Haar wulpse lijf kletterde hard op
en neer onder de forse stoten.
Diana lag nu vlak naast haar.
Gerrie boog zich naar Diana over
en nam een tepeltje in haar
mond. “Oh God, wat doe je nu?”
gilde die plotseling. Homoseksu-
aliteit is.” Welnee.” kirde Gerrie
en beet haar tanden in de tepel. “
Je wordt er gewoon geil van.
Lekker geil”.
Ze drukte haar schaamspleet vas-

 

  

ter om de pik van de jonge evan-
gelist en zette hem aan tot spoed.

“Sneller, harder.” gilde ze. Char-
les ging achter Diana zitten, hij
drukte haar billen uiteen en zag
de stervormige anus. Hij zette zijn
gladde top voor het kontje, drukte
en perste tot hij er eindelijk in zat
en haalde zijn lul toen met lange
halen door de nauwe ingang. Zijn
vingers gleden gelijktijdig door
de sappige schaamlippen en hij
kneedde het kietelaartje. “Ik kom,
ik kom, gilde Gerrie. Ze klemde
zich vast aan de man en schokte
en schudde dat de vloer ervan
denderde. Toen ontlaadde ook
hij zich. Zijn sperma spoot in de
jonge zachte buik en vulde de
schede. Hij kreunde. Z'n lichaam
rilde toen hij zich in haar ontlaad-
de en de laaste resten zaad met
extra kracht door de penis perste.
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Toen viel hij naast haar neer, zijn
penis nog in de warme schede.
Intussen was Diana bijna tot een
hoogtepunt gekomen. Ze begon
te rillen en af en toe leek het alsof
zij elektrische schokjes ontving
door de knedende vingers. Char-
les drukte een paar vingers de
kut binnen en kon nu voelen hoe
zijn penis diep in haar anus heen
en weer ging. “Weet je hoe God
de wereld schiep?” hijgde hij.
“Nou?” rilde Diana. “Zo!!!” hikte
Charles en hij spoot zijn zaad de
darm van Diana in. “ohh kreunde
ze. “Mijn God, vergeef me, ik
kom...” En ze kwam rillend van
genot klaar.

 

  

Charles liet zijn penis uit haar
achterste floepen, stond op en
trok zijn broek aan. “Zonde zei hij.
“Wat is zonde?” vroeg Diana. “
We hebben onze koffie koud la-
ten worden.” Het was 13 augus-
tus en het was half een in de
middag. De beide Jehova's getui-
gen namen afscheid met een
hand en een zoen. Charles en
Diana keken hen na. Bij de vol-
gende deur belden ze aan. “Tja,”
mompelde Charles, terwijl hij een
arm om Gerrie |
sloeg. “The show must go on.”
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Nu het definitief over is met het mooie weer en wij met zijn
allen naar de zolder kruipen ten einde aldaarrillend van de kou
de winterkleren van de motteballen proberen te scheiden, nu
wilde ik juist nog even met u terugblikken op de zomer. Weet u
nog, al die blote tieten op het strand? Weet u nog, al die geil
ogende vrouwspersonen met hun laag uitgesneden decolle-
tees, de korte rokjes waarbij je zo het warm bezweette kruis
kon zien liggen hunkeren naar een beurt in de avondzon op de
heide? Weet u nog, de zwembaden of het strand, waar wij
spelletjes met een bal in het water deden, onderwijl de borsten
van de meespelende dames onder water indiscreet betast-
tend? Weet u nog hoe wij, ongezien door de andere badga-
sten, het miniscule bikinislipje van onze dames naar beneden
trokken en onze penissen onder de waterspiegel er in scho-
ven? Weet u nog hoe wij dan klaarkwamen en onze sperma er
al uitlekkend wegzwom in het water? Weet u nog, die stille
plekjes tussen het riet, waar de blanke billen bloot gingen en
we vreemd gingen in het geniep? Weet u nog, dat wij op het
naaktstrand precies op de goede plaats gingen zitten om bij de
zonnebadende dames een prima uitzicht te hebben op hun al
dan niet kale schaamspleet? Weet u nog, de openstaande
slaapkamerramen van de buren, en hoe je dan de geile buur-
vrouw hoorde kreunen als ze weer eens een beurt kreeg? Dat
en nog veel meer is voorbij! Finito. Over. Uit. Basta. De
buurvrouw doet het niet meer. Die ligt nu met drie overjassen
aan onder haar dubbele donzen dekbedden, ze kreunt niet
meer, ze klappertand. Die stille plekjes tussen het riet, daar 



staat hoogstens nog een laatste exhibitionist in zijn moederzie-

lige eentje zn pik te tonen aan de eendjes. Het zwemwater ligt
klaar te wordentot ijsbaan en er is in de hele geschiedenis nog
nooit iemand geweest die in de vrieskou zijn pik in de natte
vagina van zijn vriendin durfde te steken tijdens het schaatsen,
bang dat hij vast zou vriezen. De korte rokjes zijn lange
broeken geworden en alleen met röntgenogen zou je een klein
kansje hebben om nog een stukje van een schaamhaar te zien.
Deblote tieten op het strand.? U treft ze alleen nog aan op een
pin-up kalender bij uw garagehouder als u de auto vol laat
gooien met antivries. Een bezweet kruis? Het arme ding zou
doodvriezen. Het is dus duidelijk afgelopen met de pret. Het
enige warme spek dat je nog kunt krijgen zijn de dobbelsteent-
jes van het varken in je erwtensoep. Trouwens, de enige
bruingebrande en heetgebakerde penis vind je in je zuurkool
terug. Een sombere tijd staat ons te wachten, vrienden en
vriendinnen. Straks een kleine opleving tijdens het Sint Maar-
ten op ll november, waar de pedofiel zijn snoepgoed aan de
zakjes en doosjes van de kleine kinderen kwijt kan. En dieren-
dag misschien, voor degene die aan bestialiteit hun genoegen
beleven. Maar voor de grote massa, wij dus, is de toekomst
maar een tranendal. Wij hangen straks weer voor de tv. Met
lede ogen en een gerimpelde pik zullen wij aanstonds mis-
schien ons nog trachten af te trekken op de beeltenis van
Neelie Smit Kroes, of misschien hebben ze bij de E.O. eindelijk
een leuke omroepster waarbij het lekker gaat. Wee uw
gebeente als het u lukt om klaar te komen en u met dichtge-
knepen voorhuid uw kwakje naar het toilet wilt brengen. Daar
verandert uw zaad in een ijsklompje en kan zelfs dokterhulp
geen redding meer brengen. Weet uw at ik doe? Ik ga naar
bed. Ik pak een boek. Een dik boek, zodat ik er voorlopig niet
meer uithoef. De bijbel of zo. Ik zal me er niet mee vervelen, er
staan een hoop vieze woorden in. En ik ga lekker liggen lezen.
Misschien helpt het. God is Almachtig niet waar? Ik doe het
niet alleen voor me zelf, ik lees ook voor u in de bijbel.
Misschien laat hij dan de zomer eerder weerkeren. God is
goed. Let maar op, over een paar weken is het weer zomer.
Met naakte tieten, korte rokjes en bezweette kruisjes. Ziet u
wel dat God Goed is? Helpt mee. Bid ook!

De Schrijver ZN. 



 


