
TANSCRIPT Bappie Kortram - Fucking horny #2

Met alle dank aan Amberscript voor de software en alle menselijke transcripters van

transcriptclub A: Paulien, Djuna, Yvonne, Ymke, Melissa en Maaike

BAP Oké stel je voor Vivaldi Spring op de achtergrond en we gaan ervoor. Hey ik

ben klassiek opgevoed. Stelletje racisten als jullie dat niet dachten.

NYD *Proest het uit van het lachen* Ik ga stuk, ik kan dit niet op deze manier.

[Vivaldi Spring speelt]

BAP Anyways, hier komt mijn geilste voorleesstem. Je wordt rustig wakker. Dit is

jouw moment, dit is jouw dag. Je begint gewoon lekker rustig met je ontbijt. Je

lichaam energie geven voordat je het gaat verwennen. Dan ga je douchen. Niet

zozeer om jezelf schoon te maken, maar om jezelf in de watten te leggen en bezig te

gaan met wat je lekker vindt. Vandaag ga je op date met jezelf, het draait allemaal

alleen om jou.

[Intro tune]

ML Welkom bij Fucking hornyyyyy een bonusserie waarin wij

NYD Nydia…

ML en Marie Lotte, praten met auteurs die een bijdrage schreven voor de tweede

seksverhalenbundel die we samenstelden, getiteld: FUCKING HORNY - die 4

oktober in de winkel ligt

NYD het fragment dat je hoorde komt uit de guide: ‘How to fuck yourself properly’,

geschreven door Bappie Kortram aka tranye west, visual designer en modelllll (omg

we hebben toch GEWELDIGE foto’s gezien van jou en je partner). WELKOM

BAPPIE!

ML We waarderen het enórm dat je op dit onmenselijk vroege uur bij ons aan wilt

schuiven

BAP Super homofisch dit tijdstip, maar het is oké.

ML Sorry voor dit homofobe gedrag. In ieder geval, we gaan het hebben over seks.

BAP *schrikt*



ML Jaa..

BAP Oh nee

ML I know..

BAP Op deze christelijke channel.

ML We hadden je misschien even moeten waarschuwen daarvoor. Laten we d'r

maar meteen induiken: Wat is jouw huidige relatie met seks?

BAP Oehh.. Het gaat goed, het gaat lekker en het is alsof ik weer zestien ben. En

achtergrondinformatie: ik heb twee maanden geleden top surgery gehad, mijn tetten

zijn d’r af. Maar m’n tetten zijn non-actief, want alle zenuwen moeten teruggroeien

dus ik voel mijn hele borstkas niet. 80 procent van mij voor klaarkomen waren m’n

tepels, dus nu moet ik m’n lichaam opnieuw ontdekken en ik kan met trots zeggen

dat ik heb veel talent in m'n kont en ik ben blij om dat te exploren.

NYD Yessss..

ML Whoo!

BAP Nu onderweg, bol.com, ik heb net een track and trace gehad, is mijn anal

training set, dus ik weet wat ik ga doen vandaag en we gaan kijken wat eruit komt, of

d'rin eigenlijk.

ML Maar dit is gewoon voor jou eigenlijk een soort ja, nieuwe, extra puberteit achtige

situatie?

BAP Ja, ja, transmensen hebben vele puberteiten en ik zit nu in nummer vier of zo

denk ik.

ML/NYD *lachen*

BAP Ja, ik vind het tot nu toe fijn. En met seksualiteit.. Ik ben nu van hetero fleixbel

officieel naar queer gegaan, want m’n tieten waren ook best wel een mentale block

met het exploren met wat mannen - en ik bedoel alle mannen, cis en trans - voor me

kunnen betekenen, want - niet jaloers worden, dames - ik had 80 J. En hoe groter de

tieten hoe dichter bij feminiteit je bent en dat was best wel een blokkade voor mij om

te zeggen: Hé guys, laten we ervoor gaan, zonder dat ze naar m’n tieten kijken en



zeg: Hmm.. dit gaat niet helemaal. Dus ik ben nu klaar om los te gaan. Veilig en

gezond, en dat komt helemaal goed.

NYD Nice, en je zegt die zenuwen die gaan teruggroeien?

BAP Hopelijk wel, maar da's een milde kans, heb ik gehoord van transmannen. Dus

het kan zijn dat nu als ik m’n ogen dicht doe en je doet je vinger over mijn borstkas

heen, ik weet niet waar je zit. Ik voel echt geen fucking ruk.

NYD Oké.. En pijn? Is het zeg maar wel geheeld allemaal?

BAP Ja ja, het is helemaal geheeld, het ging helemaal goed. De eerste dag dat ik

wakker werd na de operatie, ik kon m'n bed uitspringen en alles doen. ‘t Is dat de

zuster me terug duwde en zei what the fuck ben je aan het doen? In het Spaans.

Maar ik voelde me echt gewoon kiplekker daarna.

NYD Nice..

BAP Echt over m’n maagverkleining was dit echt fucking verhelderend en chill.

NYD Oh gelukkig..

BAP Ja

NYD Oké, oké, en effe over je bijdrage voor Fucking Horny, want nou, je hebt net

een stukje voorgelezen en misschien viel het de luisteraar al op. Het is net effe

anders dan de geile porno verhalen die andere auteurs hebben geschreven.

BAP Geiler.

NYD Het is nog veel geiler en het gaat je misschien ook wel veel meer opleveren,

maar zonder te veel te verklappen wat, wat was het idee of wat heb je? Waar heb je

over geschreven?

BAP Wat mij opvalt sinds ik de wereld van mannen ben betreden is dat.. Ze nemen

niet veel tijd om zelfliefde te exploren bij zichzelf, meer bij queer cultuur wel, queer

mannen iets meer. En dat vind ik een soort van jammer als je kijkt naar hoe vrouwen

masturberen en op Twitter seksueel zijn, op Instagram. Is het echt meer een soort

van de weg naar de climax, waarbij de man echt climax en klaar en dat vind ik best

wel zonde. De weg erbij moet gewoon opgepakt worden. En dat het zelf exploren



niet alleen een feminien ding, maar ook een fijn masculien ding. En dan

schaamteloos jezelf ontdekken, eigenlijk.

NYD Ja, en daar heb jij een soort gids voor geschreven.

BAP Ja.

NYD En kan je één ding daarvan noemen waarvan je denkt: ja, dit is iets wat ik zelf

ook heel graag.. Nou, ik denk dat je alles graag doet wat je in je verhaal hebt

geschreven..?

BAP Ik doe alles graag, ik ben een open hedonist. Plezier voor mezelf en mezelf

alleen. Maar ik zou de gedeelte waar ik het heb over fotograferen en filmen zou ik

echt heel erg aanraden, omdat ik ook vind dat vanuit.. M’n vriendin en ik hebben nu

een open relatie en de foto’s die ze soms binnenkrijgt dan denk ik: Wow.. dat is echt

zonde. Je kan echt zoveel mooiere foto’s van je eigen dick nemen en dat moet

gewoon beter.

NYD Ja, dus daar geef jij tips & tricks voor.

ML Want je beschrijft ook in je guide van: Nou ja, soms dan maak je ff een foto die

ziet er wat minder uit of soms dan sta je in een soort pose en dan denk je: Dit is het

niet helemaal. En dat is allemaal oké.

BAP Het mag, falen is leuk.

ML Ja, precies, en dat denk ik dat het wel heel toegankelijk maakt voor mensen,

omdat je toch al snel het idee hebt dat het dan heel sexy moet.

BAP Ja, dat is het ding. Maar sexy is ook zo’n breed concept, want m’n vriendin en

ik zijn nu ook een beetje bezig in de kink scene en een beetje aan het kijken wat het

is en het is best wel geinig om te zien wat sommige mensen sexy vinden. Ik had

laatst een langer gesprek met een guy en wat hij ontzettend secy vindt, is zwetende

stinkende mannen die harig zijn en ik was echt: please leg uit.. Maar zonder

schaamte. Iedereen die me een dm stuurt zonder schaamte, bespreekt het. En er

was iets aan, gewoon een man dat helemaal bezweet was en harig en dat wilde hij

helemaal schoon likken van top tot teen wat voor hem super sexy was. En ik

begreep het niet helemaal, maar ik was ook eigenlijk: Waarom niet? Je moet alles



geprobeerd hebben. Misschien vind ik het niks en dan oké, maar heb ik het

tenminste geprobeerd. Maar heel vaak vraag ik nu gewoon aan mensen: Waarom

vind je dit sexy?

NYD Ja.

BAP En dan leggen ze het uit en dan snap ik het wel. Wist je dat Nike en Adidas

bijvoorbeeld een fetish is? Ik wist het niet.

NYD Oh, geen idee..

ML Echt?

BAP Ik ben er per ongeluk ingerold, maar er is dus een een subcultuur, voornamelijk

mannen, een paar vrouwen, die gewoon bepaalde Nike sneakers echt super geil

vinden.

ML Oh, en die worden daar echt seksueel opgewonden van.

BAP Ja, het is onderdeel van een outfit, onderdeel van de seks. En dat ik echt denk

ik van oh, dat wist ik niet. Ik heb toch ook al die sneakers in m’n kast. Onbewust was

ik aan het kink shoppen in de Footlocker.

ML Who knew.

BAP Who knew. En dat vind ik best wel fijn, dus sexy is echt super breed. En ik vind

het gewoon leuk om aan mensen te vragen van: oké, maar waarom vind je het sexy

en hoe werkt het allemaal? Heel fijn. Dus maak foto's en kijk, eerst ga je voor de

stereotyperende sexy foto’s die je kent, en daarna ga je gewoon jezelf exploren en

hoe jij jezelf wilt uitbeelden naar de wereld. En dan vind je jouw manier van sexy en

daar komen andere mensen wel weer op af.

NYD Ja

ML Heb jij trouwens als je die gesprekken hebt met mensen en mensen zeggen: ik

vind dit sexy en jij zegt: leg uit. Soms snap je het niet, maar ik kan me ook

voorstellen dat het ook heel inspirerend is als je het wél snapt en denkt oh, dat kan

ook.



BAP Ja, ik heb nu best wel wat nieuwe dingen over mezelf ontdekt via andere

mensen en de kinks waar ik nu mee chill dat ik echt denk van: Oh, daar heb ik nooit

zo over nagedacht. En ook best wel fijn dat climax is niet altijd het grote punt, het is

de weg ernaar. Dus niet alles wat je gelijk in handen heeft, moet tegelijk ervoor

zorgen dat je klaar komt. Het mag ook opwindend zijn of iets meer stimuleren, of je

in een bepaalde rol of mindset brengen. Dus de climax is een soort van aan het

einde. Soms niet geweldig, maar mild, maar het is echt die opwerking er naartoe dat

werkt. Dat vind ik ook best wel fijn, omdat ook gewoon erbij te leren. En een heleboel

dingen waarvan ik eerst dacht: Oh, nee, dat wil ik niet, omdat ik eerst heel hetero

normatief was opgevoed. Nu kijk ik ernaar terug met de uitleg van de kinksters die

het bijvoorbeeld wel fijn vinden. Waarom niet? Ik zou het wel een keertje willen

proberen en als het helemaal niks is dan c’est la vie, maar als het allemaal met

consent gebeurt en veilig.. dan ben ik er wel down voor.

NYD Dat vind ik ook leuk aan Fucking Horny, want er staan dus niet alleen verhalen

in, maar ook fantasieën van luisteraars en dat je dan dus heel breed ziet wat

mensen allemaal geil, opwindend vinden en wat er allemaal is in de wereld. En het

hoeft niet zozeer meteen jezelf aan te spreken. Het kán je inspireren, je kan ook

denken: oh, dat is niks voor mij, maar ik vind het wel gewoon ook heel leuk en

inspirerend om te lezen.

ML En niet alles is misschien even geil voor jou zelf.

NYD Precies, maar dat hoeft ook niet.

ML Maar het is wel echt eventjes verder kijken dan wat inderdaad de hetero

normatieve maatschappij ons voorschrijft en wat voor ideeën die we hebben over

seks. En dan opeens krijg je zo'n hele berg sexy dingen van wat wat andere mensen

sexy vinden en dan denk je: oh, dat kan ook!

BAP Ja, dat dat kan ook. Ik heb zoveel dingen ontdekt waarvan ik dacht: Oh shit, is

dat ook een optie? Oké, top!

ML Je wereld wordt er alleen maar breder door.

NYD Hé, en het is dus een seksverhalen boek, Fucking Horny, ben jij zelf fan van

porno? Audio, verhalen of video?



BAP I love porno. Porno en ik hebben een goeie/verwarrende start gehad, maar nu

zit ik best wel lekker. Mijn nummer één hobby wanneer ik niks te doen heb is een

excentrieke lijst bijhouden voor alle transmannen die porno doen. En daarnaast ook

gewoon kijken naar alle soorten porno die d'r is. In het begin begreep ik porno niet

helemaal, ik keek er wel na en ik kwam erbij klaar, maar het gaf me een soort van

apart leeg gevoel. Maar dat was ook omdat ik niet wist dat ik trans was en ik dacht

dat ik een lesbische vrouw was. Maar ik vond lesbische porno niks, hetero porno

deed het voor me en ik snapte het niet en klaarkomen werkt niet helemaal bij mij.

Dus ik had echt een weirde relatie met porn. En naarmate ik meer leerde over

mezelf en heel veel queer porno ging kijken, vond ik het gewoon zo veel chiller en

veel fijner en ook de diversiteit erin. Want ik ken bijvoorbeeld één of twee

transmannen en die we zijn net als mij ook gewoon dik en die doen ook trans porno

en dat is echt super chill om te zien. Want bij porno als je zoekt naar dikke mensen,

dan per direct ben je fetish en dan denk ik: Ach laat maar. En dit is een dik

transpersoon die volgens mij een Only fans heeft en een just for fans en die kan dus

zelf de content maken. Die kan zichzelf tonen hoe hun dat willen. Dus als ze

bijvoorbeeld een foto set maken over dik zijn, dan kunnen ze op een manier doen

dat het lovend is in plaats van fetish. En dat vind ik heel fijn, bijvoorbeeld. Dus: go

trans sekswerkers, jullie hebben altijd mijn support. Maar ja, love porno, in elke vorm

en manier, van geschreven tot getekend tot live. I’m always there.

NYD En Only Fans is dus een plek waar je wel goed.. Of kan je ook op Porn Hub

bijvoorbeeld wel goeie.. of kijk je geen gratis porno?

ML Waar haal je je porno?

NYD Ja!

BAP Twitter porno is de beste porno, is mijn mening.

ML Dat is waar.

BAP Want daar kunnen mensen hun eigen content naar buiten sturen, hun beslissen

wanneer het gratis is en niet. Dus als ze een minuutje aan je gratis geven, wees

fucking gezegend en zo niet, betaal gewoon voor een tientje per maand.

ML Ja.



BAP En je kan natuurlijk ook retweeten, dus ik kan met mijn platform zorgen dat

beginners bijvoorbeeld wat meer aandacht kunnen krijgen. En het is, ik zou zeggen

ethischer, want het is wat hun zelf kiezen om naar buiten te gooien, hoe jij er

interactie mee hebt. En de meeste queer mensen voelen zich ook veel meer op hun

gemak op Twitter, want Porn Hun heeft ook hier en daar wat probleem, heb ik

gelezen, qua statistieken en problemen, blablabla.

NYD Ja

BAP En ik weet niet hoe het bij de rest van de porno websites zit, dus da’s wel.. ik

ben wel pro ethisch fappen. Als je het gaat doen, doe het ethisch.

NYD Ik ben daar ook all for it, alleen het is denk ik soms best moeilijk om je weg

daarin te vinden.

BAP Dat is heel moeilijk.

NYD Dus misschien heb jij wat account die je straks nog even kan appen naar ons.

BAP Ik kan jullie álle trans porno account sturen.

NYD Ja, want dan gaan we het in de shownotes zetten.

ML Jij zegt ik volg dan wat sekswerkers die zijn trans en dik. Vind jij het fijn om jezelf

te herkennen in in porno?

BAP Ja, natuurlijk. Ik bedoel, zoals ik al zei toen ik dacht dat ik nog gewoon een

lesbische vrouw was en hetero porto keek en ik snapte niet helemaal alles wat aan

de hand was, dat was een soort van weird. Want bijvoorbeeld in die tijd.. penetratie

seks stond niet echt helemaal m'n hoofd, maar iets vond ik wel fijn d'r aan. Maar ik

snapte nog niet dat ik trans was en dat ik de daad van penetreren bijvoorbeeld fijn

vond. Dus er waren heel veel vraagtekens die niet beantwoord werden. En nu ik

andere trans mannen seks zie hebben en daarbij welke toys gebruiken ze, welke

technieken.. Ik ben een zielige 1.58 cm, wat ga ik doen als ik een lange partner heb?

Er zijn sommige transmannen hebben ook ongeveer mijn lengte en die hebben dan

een collega, iemand waarmee ze ook seks gaan hebben, die een cis man is, die is

wat langer. Hoe ga je dan toppen bijvoorbeeld? Een heleboel vragen worden

daardoor best wel beantwoord.



ML/NYD Ja, ja.

BAP Wat ik heel chill vind en dat werkt voor mij ook. En dat is ook gewoon fijn om te

weten hoe breed gaat ook kink en seks in de transcommunity zelf. Want als je jezelf

niet terugziet, dan kan je dat ook niet bedenken.

ML Nee, precies.

BAP En dat vind ik gewoon heel belangrijk. Er zijn bepaalde dingen waar ik denk:

oké, dat werkt bijvoorbeeld niet voor mij. Dus ik weet bijvoorbeeld vaginaal

penetreren werkt echt niet, ik heb het twee keer geprobeerd, maar mijn brein zegt:

Oh, dat feestje gaat zeker niet door.

NYD Ja

BAP Lockdown. Klaar. Dus transmannen die wel vaginaal seks hebben,

bijvoorbeeld, ik kijk er wel naar, het is wel fijn, maar ik weet bijvoorbeeld dat het niet

voor me werkt.

NYD Ja.

BAP Maar er zijn andere dingen die ze doen en dan denk ik: ah misschien wel wat

voor mij, dus dan doe ik dat ook en dan ben ik bij Jamil en dan stuur ik een link en

dan zeg ik: yo, check deze video, lijkt het je ook wat. En dan komt het gewoon

helemaal goed.

NYD Nice

ML En ik zie jou ook wel eens op Twitter vragen stellen. Gewoon praktische vragen

over hoe je iets aan moet pakken.

BAP Oh ja, ik ben, we zijn net open, Jamil en ik, voor ik denk drie, vier maanden en

ik heb nooit gedatet. Jamil en ik hebben gelijk een relatie gestart, we zijn al bijna tien

jaar samen en daarvoor heb ik nog nooit gedate of wat dan ook dus ik ben echt

compleet fresh en new. Dus soms ben ik like: guy, what the fuck moet ik zeggen?

NYD/ML *lachen*

NYD Hoe werkt dit? Wat is dit?



ML Dat is echt heel erg leuk!

BAP Is wel een goede openingszin.

ML Ja, ik wou dat iedereen dat deed. Dan weet je gewoon een beetje hoe andere

mensen dat doen.

BAP Ik had ineens 30 man die mij gingen meehelpen met het opzetten van een

profiel. Volgens mij had ik een foto gestuurd van is dit een goede intro? En iedereen

was like: oh super grappig, maar ik zou dit aanpassen en dat doen.. En nu heb ik

een tering goed profiel.

ML Op Grindr?

BAP M’n Grindr profiel is echt heel simpel, want die mag maar een paar woorden

gebruiken, maar die van Field is echt gewoon goed, uitgebreid en heel duidelijk dat

ik echt dat van: oké, mede dankzij 30 co-schrijvers. En ik heb heel veel

complimenten gekregen. Dat heel veel mensen waren like: wow, dat is echt heel

direct, heel duidelijk, dit is precies wat ik zoek en je lijkt emotioneel en mentaal

capabel. Is niet waar, maar mijn Field profiel geeft dat heel duidelijk aan. En ik heb

nu een paar dates gehad met guys die echt veel langer dan me waren en dan waren

ze wel geïnteresseerd, maar ik was like: hoe de fuck ga ik jouw reet op klimmen,

vriend, ik ben 1,58, dus daar heb ik ook vragen over gesteld op Twitter. Wat heb ik

allemaal nog meer gezegd dan? Ik tweet te hard en te veel, dus ik moet ff goed

nadenken. Maar ik ben mild, graag blij met archief opstellen, dus ik weet als je naar

Twitter gaat en je gaat naar m’n moments, er staat ergens een verzameling van alle

shit wat ik aan het doen ben met daten, dus het komt goed. En voor de rest heel veel

vragen beantwoorden op Grindr over hoe doe je dit als je geen piemel hebt en dan

ben ik like wow, wat zit je vol met fantasie? Ik heb een voorbind, dus dan komt het

allemaal goed.

NYD Oh, ja, ja, ja, dit is dus echt, dit is je bent zo lekker gaande.

BAP Ja.

NYD want alles is dus opeens.. Open relatie, weet je wel, zoveel anders en zoveel

mogelijkheden opeens nu.



BAP Ja

ML En is het niet dat het je overweldigt? Of..

BAP Ehhh.. nee.

ML Of vind je het vooral heel erg leuk.

BAP Het is heel erg leuk. Ik zou zeggen: 99 procent gaat helemaal goed en ben ik

zeker heel erg blij mee. Want nu, wat ik het meest verrassend vind, is de emotionele

groei die m’n vriendin en ik hebben gemaakt. We hadden van te voren al dingen

besproken, zoals open gaan, kinks hebben, in de community stappen en hoe willen

we het allemaal doen? En we zijn beide designers, dus we hebben eerst

marktonderzoek gedaan. Als echte twee kapitalistische gekkies.

ML Nerds.

BAP We hebben eerst marktonderzoek gedaan, we hebben rondgekeken wat er

allemaal is, maar we hebben ook heel veel met elkaar besproken, wat heel

belangrijk is en dat raad ik iedereen aan. Als je ooit een open relatie wilt aangegaan

of een poli of iets. Emotioneel open zijn en héél veel communiceren. Eerlijk

communiceren helpt zoveel meer, omdat we hebben in deze paar maanden zoveel

over onszelf ontdekt, seksueel, emotioneel en dat dat gewoon.. eigenlijk heeft dat

voor ons de seks beter gemaakt, de relatie beter gemaakt en het vertrouwen tussen

elkaar veel sterker gemaakt. Want iedereen die soort van: oh, dan kun je lekker

andere mensen neuken, lekker, haha. En dan ben ik like: oh nee, ik vind het nu

zoveel chiller, want er is een nieuwe liefde en emotie ontwikkeld tussen elkaar dat

zoveel meer fijner is dan.. Nou, ik zeg niet dat het de tien jaar daarvoor stront is

geweest, maar we zitten nu op een soort van piek dat we echt denken van: Ik kan

echt niet zonder jou op één of andere manier.

ML LIEFF!!

BAP En we vinden ook geen leuk om dates met elkaar te delen en welke match we

hebben gehad en soms helpen we elkaar met openingszinnen, want ik liep één keer

vast en ik was like: What the fuck zeg ik? En zij was like: Probeer dit. En toen was ik

like: Oké, toppie, dus dat vind ik ook best wel geinig dat we elkaar daarbij helpen

bijvoorbeeld. En dat is gewoon cute.



ML Allemaal zo wholesome.

NYD Is er dan nog iets of rondom seks waaraan je zou willen werken?

BAP Ehh.. Ik heb - en ik wil niet pochen of zo hoor - maar ik heb de mensen

waarmee ik naar bed ben geweest die hebben tot nu toe allemaal gezegd dat ik

oraal en met m’n handjes heel goed ben.

NYD YEAHH!!

BAP Mijn doel is Throat Goat 2023.

ML Throat Goat 2023? Ja.

BAP Ja, 2023.

NYD Nou ja, greatest of all time, toch? Hoezo 2023?

BAP Weet ik veel, misschien dat iemand anders de kroon wil overnemen.

ML Altijd ruimte voor verbetering.

NYD Op een gegeven moment word je ook oud.

BAP Ik weet niet of er ooit een show komt ‘Holland’s Next Top Throater’, maar..

ML Ik hoop het erg.

BAP Ik hoop het heel erg. Maar elk jaar is er een nieuwe winnaar, dus ik moet ook

accepteren dat op een dag ik het niet red en dat vind ik allemaal oké. Dus ik zou

graag willen ontwikkelen met dat, goeie handenarbeid, goeie orale presentaties voor

geschiedenis en voor de rest gewoon meer kinks ontdekken en meer mensen

ontdekken die open zijn en gewoon een soort van me door de wereld willen leiden

en kijken wat er allemaal is. Dat is eigenlijk het meest belangrijke

NYD Ik denk dat je dit gewoon toe kan voegen, dit gesprek, aan al je profielen en dat

het through the roof gaat, want..

ML En dan heb je gewoon allerlei wijze lessen van Bappie zo in één keer.

NYD En een soort reclamepraatje, toch?



ML Ja, dit is ‘ie.

BAP En ik ga m’n Field ff update met als je meer van me wilt weten, check deze

podcast.

ML We zetten al je account en zo ook in de shownotes, komt goed. Kunnen mensen

dan gewoon vinden, alle account die jij volgt, komt helemaal goed!

[Outro tune]

ML Luister. Ik hoor de imaginaire seksbel luiden en ik denk dat we moeten stoppen.

NYD Ja, helaas..

ML Anders verklappen we ook teveel.

BAP Dat is ook waar.

NYD Bappie dankjewel dat je bij ons aan wilde schuiven en dank voor de heerlijke

guid die de mensen, als ze hem gaan gebruiken en ze willen laten weten hoe het

was, mag dat? Mogen ze in je dm sliden?

BAP Als je een super goeie dickpics of punanipics hebt gemaakt dankzij mijn guide,

stuur ze op. Ik geef graag opbouwend kritiek en dat is eigenlijk alles wat ik kan

zeggen.

ML Ja, love it, oké. Nou, slide in de dm. Stay hot en fucking horny!

NYD Of niet

ML zelf weten


