
TRANSCRIPT Afl. 84 SEKSSPEELTJES EN DIET CULTURE

Met Luna Climaximaal

Veel dank aan transcripters: Roza, Marlene, Marieke, Shannon, Suzanne, Byou,

Meike, Marinda en Vivianne

ML = Marie Lotte

NYD = Nydia

LUNA = Luna/Chantall

NYD Dag bibberende babes en beertjes *zoemend geluid sekstoy*, hallo zuigende

zoeterdjes, welkom bij DAMN, HONEY

START INTRO MUZIEK

ML De podcast over shit waar je als vrouw van deze tijd mee moet dealen

NYD Mijn naam is Nydia

ML En ik ben Marie Lotte

NYD Dit is aflevering 84

ML Jazeker, en vandaag duiken we diep in het onderwerp: sekstoys. ZO LEUK! En

daarvoor hebben we in de studio een heuse sextoy tester. Ik wil hem nu aandoen

maar dat duurt allemaal veel te lang.

NYD ja wacht maar die hoor je trouwens heel goed, maar daarover zometeen meer.
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ML Uhm even kijken hoor.  Ze doet dit werk al meer dan 20 jaar, heeft 1250 toys

(and counting) getest en ze schrijft geweldige reviews over al die toys op haar

website climaximaal.nl. Het isssss LUNA LUNA CLIMAXIMAAAAAAL of Chantal van

de Heuvel, hallo.

LUNA of Chantal.

ML ik zat net nog even te denken moeten we nog navragen heet je nou Chantal.

LUNA: is ook altijd lastig, ik heet gewoon Chantal van de Heuvel, maar ik ben al 21

jaar online Luna.

NYD: dus je superheldennaam is Luna.

LUNA: nouuu, het is eigenlijk gekomen omdat ik in het begin niet onder m’n eigen

naam wilde schrijven omdat m’n moeder het ook las. Dus ik neem een pseudoniem

aan, ja,.

NYD: en heeft zij het uiteindelijk geweten?

LUNA: joh alles.

NYD: alles,
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LUNA: moeders weet uiteindelijk ook alles, maar ja ik ging schrijven over seks en

toen ging ik verhalen schrijven. Ik deed het toen online met mannen, ik dacht dan

schrijf ik dat iemand anders dat heeft meegemaakt. Maar m’n moeder die gelooft dat

niet. Maar uiteindelijk, Luna is ook een hele leuke naam.

ML: ja dat is een hele leuke naam.

LUNA: ja.

ML: dus het is een soort Chantal/ Luna.

LUNA: het maakt ook geen reet uit.

ML: wij hebben in ieder geval de hele week liggen masturberen om goed beslagen

ten ijs te komen voor deze aflevering. Uhm, first things first. *shame bell rings*.

Nydia wat is jouw femimist?

NYD: ik moest er lang over nadenken dit keer en toen dacht ik ohja ik weet het al.

We hebben een nieuwe hobby, namelijk winterzwemmen. Tot grote frustratie van

veel mensen op het internet.

ML: heel veel.

NYD: ik zie veel mensen die zeggen “oh al die mensen die maar in dat koude water

gaan liggen hou je bek”. Nou prima ik vind het ook niet erg als ik er niks over mag
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zeggen maar ik ga er nu wel even iets over zeggen. Niet om mensen aan te sporen

om te winterzwemmen maar gewoon even puur omdat ik een niet-feministische

gedachte had. Namelijk, er gaan zo nu en dan mannen mee cis-mannen mee. En

die gaan dan bijna altijd zeuren over hun penis en ballen.

ML: dat is zo ja.

NYD: “m’n piemel wordt zo klein, het doet zoveel lasten, ik heb zoveel pijn aan m’n

ballen.” En ik was echt zo van jeeeeezus ga gewoon in dat water.

*lachen op de achtergrond*

NYD: ik snap best dat het heftig is om in het water te gaan, vooral de eerste keer is

het echt wel eventjes dat je een soort schrikreactie krijgt, maar come on. Dit was

gewoon een gedachte die ik had. Toen dacht ik net: wow best wel raar, want stel

iemand zegt tegen mij ik heb menstruatiepijn ofzo. Wie ben ik om te zeggen nou ik

heb daar geen last van dus jij ook niet. Dus ja.

ML: ja wie ben jij om te zeggen dat zij dat niet voelen of.

NYD: precies, als het vervelend is, als het pijn doet, als het whatever. Wie ben ik om

daar allerlei soort, wat een zeur zeur.

ML: en misschien is het wel zo dat als wij het water ingaan dat onze vagina’s of

vulva’s zo slurpen en dat we dat niet weten. Dat we geen idee hebben hoe die

reageren. Maar ja een piemel en ballen hangen toch aan de buitenkant.
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NYD: ik had het er net even met Daniël over, die vond het wel ook echt onzin en

gezeur.

ML: oh

LUNA: je hoeft het niet te delen natuurlijk.

NYD: je hoeft het niet te delen maar je mag het natuurlijk wel delen, en toen zei ik

ook van ja, ik heb dus niet zoveel last van m’n menstruatie en dan is het ook niet aan

mij om te zeggen en dus is het bij jou ook niet. Dus eigenlijk sorry mannen.

*ze lachen*

ML: heel grappig.

NYD: Marie Lot

ML: uh ja, uhm ik wil het even hebben over een serie. Een serie die Brooklyn 99

heet.

NYD: ken je dat?

ML: dat is een, hij staat op Netflix mocht je het ooit willen kijken. Uhm het is een erg

uh go-to serie als ik even niet meer weet wat ik moet kijken pak ik gewoon een
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aflevering daarvan omdat het altijd goed en grappig is. Het gaat of het draait om een

fictief district van New York police department. Het zijn een aantal rechercheurs en

een commandant op een politiebureau en het is grappig. En uhm, ik uh vermaak me

dan wel maar er is een personage en dat is een rechercheur en die heet Rosa Diaz.

Zij is altijd vrij boos en sarcastisch en heeft een beetje een woedeprobleem en ik

vind haar heel grappig, ik vind haar erg leuk, het is een van m’n favoriete

personages. En in de serie heeft zij dus een hele lage stem en ze is de hele tijd boos

en maakt weer een sarcastische opmerking. Toen vertelde Nydia toen we het over

de serie hadden: ja maar in het echt heeft deze actrice dus een hele hoge stem.

NYD: *met hoge stem* ze praat echt zo. Blabla hi hi.

ML: blebleble. Nou dat was mijn reactie ook.

NYD: dit is acteren mensen, dit is pas acteren.

ML: dat kunnen mensen gewoon blijkbaar. Blijkbaar kan je zo praten (hoge stem) en

zo (lage stem). En uh ik ging even op YouTube opzoeken hoe zij dan klinkt in het

echt en dat was inderdaad heel hoog en ik vond het zo vervreemdend maar ook

meteen een soort van wat ik opperde was:

NYD: nu komt het

ML: kan zij niet gewoon in het echt ook laag praten? Want ik had meteen blijkbaar

allerlei problemen met haar hoge stem ofzo, dat was heel apart. En het is natuurlijk

best wel kut want ik weet dat uhh, nou ja we hebben het er wel eens over gehad dat
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hoge vrouwenstemmen. Of mensen vinden het irritant of mensen luisteren er niet

graag naar of je wordt minder serieus genomen. Ik weet ook dat in bijvoorbeeld

uhhh, cursussen ofzo waarin vrouwen leren meer ruimte in te nemen of serieus

genomen te worden.

NYD: op werk

ML: ja op werk, dan wordt er ook aangeraden ga lager praten. Ik heb zelfs een

vriendin die zichzelf getraind heeft om lager te praten. Het is dus best wel een ding

dat je dus als vrouw je meer met schikken naar hoe mannen over het algemeen

praten.

NYD: dat is best wel een ding in het algemeen. En nu ook weer zeker een ding.

ML: absoluut, een ding in het algemeen, maar dus ook met stemmen is het zeker zo.

Dat je dan dat dat dat dus het lage stem naast de man.

NYD: dat is het hele nice girls don’t get the office..

ML: the corner office ja, dat stomme boek dat je niet moet kopen.

NYD: ik zie daar de man, dat is met die stem natuurlijk ook zo.

ML: wees als een man, neem ruimte in, praat laag. Dus dat was erg sekstisch van

mij en mijn allereerste reactie, thank you.
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LUNA: hahahaha

ML: Chantal/Luna, wat is jouw minst feministische ding?

LUNA: nou ik heb er even goed over nagedacht. Maar uh ja, nou ik ben dus sinds

kort aan het tinderen. Hartstikke leuk, ik zit op een avond the swipen te tinderen, te

chatten tralalala hartstikke leuk. Een gozer in de buurt zegt ah joh, kom even bij mij

langs even een biertje doen. Ah joh, why not. Ik had hem dus nog nooit gezien, hij

komt bij mij langs en was 20 minuten later bij mij. Zat ie op de bank, Biertje, biertje,

echt een leuke vent. Nog een biertje, nog een biertje. Toen kon hij natuurlijk niet

meer naar huis rijden. Ah joh, dan blijf je toch lekker bij mij in bed slapen. Toen dacht

ik: ik heb niet geschoren.

NYD: nu komt het.

LUNA: ohhh,

NYD: dat kon natuurlijk niet.

LUNA: for fuck’s sake, wat nu. Ach we gaan gewoon slapen, komt goed. Dus ik zeg

ook tegen hem “hey we gaan verder niks doen, we kunnen wel een beetje zoenen

en een beetje friemelen.

NYD: maar wilde je ook echt verder niks doen?
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LUNA: nou ik ga dus met hem zoenen en gewoon en weet ik het wat. Ik denk, het is

eigenlijk wel een lekker ding.

ML en NYD: maar het kan niet, nee.

LUNA: ik doe het niet, ik doe het niet, ik doe het gewoon niet. Hij heeft zich keurig

gedragen, ik had een grens aangegeven en was ik heel blij mee. Vervolgens denk ik

ja is toch eigenlijk heel stom. Wij vallen in slaap, ik denk ja, ik word een half uur later

wakker. Dit slaat toch helemaal nergens op, waar ben ik mee bezig. Ik was hartstikke

geil, echt een lekkere kerel. Ik denk, ik ga uit bed ik ga me douchen en scheren. Ik

heb het gedaan.

ML: naaaaaaaah ohhhhh.

LUNA: dit is heel slecht.

NYD: en met het schaamrood op de kaken.

LUNA: ik scoor een 10 op jullie scorelijst of niet?

ML: absoluut.

NYD: en toch zo begrijpelijk.

LUNA: en toch hele goede seks met hem gehad gewoon.

9



NYD: heb je het ook nog verteld aan hem daarna?

LUNA: nee…

NYD: oké nee. Nee.

LUNA: ja het is slecht..

ML: ik snap het allemaal, het is allemaal heel erg begrijpelijk.

NYD: it’s all fine.

LUNA: ja en toch slaat het helemaal nergens op. Ik had bij andere tinderdudes

gewoon, de ene wil wel dat je schaamhaar hebt en de ander wil dat je alles eraf

haalt.

NYD: het is niet te doen gewoon. Als je de hele tijd met andere mensen…

ML: ja en het is gewoon ook niet van belang eigenlijk.

LUNA: ik vind van niet, maar toch heb ik zelf zoiets van ja maar ik moet wel

enigszins geschoren ten ijs komen zeg maar.

NYD en ML: geschoren ten ijs.
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LUNA: ja in ieder geval met een streepje dan. Maar ja niet met gewoon twee weken

niks eraan gedaan.

ML: ach die schat stond zich daar midden in de nacht te scheren. Het is ons niet

onbekend.

NYD: nee.

LUNA: nee, dus dat was uhh iets minder.

NYD: goed verhaal.

*tijd voor post jingle*

ML: of course of course, we beginnen met een leuk bericht. Of course. Of course.

Wel een hele kleine triggerwarning even. Het gaat over aanranding dus als je dat

niet wil horen eventjes doorskippen. Het is ook zeg maar, het is meer een soort

Damn Honey yes. Uhmmm

Lieve Marie Lotte en Nydia,

Ik luister graag naar jullie podcast en zo ook naar de aflevering over Centrum

Seksueel Geweld. De aflevering vond ik erg interessant, niet wetende dat ik de info

uit de aflevering de week erop zelf nodig zou hebben. Op vakantie ben ik tijdens een
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massage aangerand, waarbij mijn buik en borsten ongewenst en ongevraagd

meermaals werden aangeraakt. Dit is kut, heel kut. Maar ik heb dankzij jullie podcast

meteen contact gezocht met CSG, zij hebben mij geholpen. Hierdoor heb ik de stap

durven zetten om het meteen aan mijn vriend te vertellen, die mij heeft gesteund en

tijd en ruimte heeft gegeven. Zonder de aflevering en het contact met CSG had ik

denk ik nooit zo snel durven vertellen wat er is gebeurd zonder mezelf schuldig te

voelen. Dit is al een grote Damn Honey YESSS ondanks de vervelende situatie

maar het heeft tot nog een Damn Honey Yesss geleid. Met vriendinnen hebben wij

3e kerstdag gevierd waarbij iedereen een leuke of grappig powerpoint presentatie

over een willekeurig onderwerp gaf of een spelletje verzon. Ik heb mijn presentatie

gebruikt om mijn ervaring te delen maar ook uitleg te geven over het bestaan van

CSG en het werk dat CSG doet. Ook heb ik opgeroepen nooit een slachtoffer de

schuld te geven. Na mijn verhaal was iedereen super lief en begripvol, en blij dat ik

deze informatie wilde delen en bovenal heeft niemand getwijfeld aan mij of gevraagd

waarom ik bevroor en niet in actie kwam. Jullie hebben mij echt geholpen en mocht

het nodig zijn mijn vriendinnen in de toekomst ook. Heel erg bedankt en blijf

alsjeblieft mooie, leuke, interessante en confronteren afleveringen maken. Heel veel

liefs van een honing bal die anoniem wilt blijven.

NYD: ach, ik moet er weer bijna van huilen. Ik moet altijd huilen, maar goed.

ML: ja deze persoon, ach. Nou.

NYD: maar zo goed ook, dat ze het zelf ook weer heeft doorverteld aan anderen.
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ML: ja en dat je gewoon, want dit dit moet algemene kennis zijn. Dit centrum bestaat,

centrum seksueel geweld is er. Er zijn mensen die kunnen helpen, je hoeft je

nergens voor te schamen. Het is niet jouw schuld.

NYD: en je kan gratis en anoniem bellen naar, zet het in je telefoon. 0800-0188.

Gaan we door naar het poststuk:

Dag Nydia en Marie Lotte, en Chantal, staat er niet bij maar…

LUNA: hahahaha

NYD: Net ontdekte mijn papa, na wel 2 (!) jaar, dat ik mijn menstruatiecup uitkook in

een gewoon kookpotje. Hij begon bijna instant te kokhalzen en liet me meteen weten

dat hij dat ab-so-luut niet oké vond.

Ik vond het allereerst heel grappig, want hoe had hij daar de afgelopen 2 jaar

absoluut geen last van gehad, en vindt hij dit nu plots onhygiënisch? Ik legde hem uit

dat ik dat kookpotje altijd goed uitwas daarna en dat ik tussendoor mijn cup met de

hand uitwas, want ik dacht dat hij het beeld van een vampierachtige bebloede cup in

zijn mooie kookpotje voor zich had.

Maar dat bleek niet genoeg. "Ik was mijn verfborstels toch ook niet uit in een

kookpot!" verdedigde hij zich. Ik probeerde uit te leggen dat giftige verf en een

UITGESPOELDE cup in water absoluut niet te vergelijken waren. Toen moeide mijn

mama zich ermee: zij sloot zich aan bij papa en stelde voor dat ik zo’n microgolf

cup-koker kocht omdat ze het ook niet zo hygiënisch vond.
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Dan werd ik boos, want waarom zou ík daaraan geld moeten uitgeven omdat zij er

een probleem van maakten? En hoe absurd is het dat ze menstruatiebloed en zelfs

eten uit een pot waar ooit een uitgewassen cup in kookte zo walgelijk vinden? Ik zit

fokking 3 keer per dag met mijn vingers onder dat bloed tijdens mijn regels! (Maar

dat zei ik natuurlijk niet)

Wat denken jullie? Iedereen kookt zijn cup toch in een gewone pot? Of niet? Wat

doen jullie, luisteraars? En hoe denken jullie dat ik het best met mijn ouders hierover

verder praat?

Groetjes,

Vika (uit Gent, enthousiaste luisteraar van over de grens!!!)

NYD De oplettende luisteraar had dit al gemerkt, want het woord regels, mijn regels,

prachtig

ML En kookpot

NYD En kookpot ja, dat is natuurlijk ook niet echt heel, ehm…

ML Echt leuk. En ehhhm, lastige situaaatie

NYD Ik vond het een hele leuke situatie

ML Jaa…

NYD Ik zal namelijk heel kort en snel mijn mening geven: ik ben iemand die heel

snel vies is van dingen. Dat komt denk ik echt door mijn moeder, die zou ook,

bijvoorbeeld je hebt toch ook van de sloffen, die je in de eh… microwave

LUNA Magnetron

NYD Magnetron! Ik wist even het woord niet meer
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ML Sloffen?! Oh van die soort kersenpit achtige…

LUNA JA

NYD Van dat soort dingen krijgt mijn moeder ook he-le-maal de riege... de, de…

LUNA Rillingen

NYD De rillingen zeg maar. Dus ehm, ik vond dit in eerste instantie ook een

onhygiënisch idee, maar ik doe het dus tegenwoordig wel. Ik had vroeger ook zo’n

ding waarmee je het in de micro…

ML Maar ja dat is dan voor je

NYD Magnetron!

*gelach*

NYD Microgolf???

ML De microgolf

NYD Ehm, maar ik snap dus wel heel goed de afkeer van de vader en ik weet niet of

dat nou zo zeer te maken heeft met allerlei, ja, rare ideeën over menstruatiebloed of

dat dat ook gewoon een ‘ik vind dit niet zo’n lekker idee’ is, snap je?

LUNA Ik vind het ook niet een heel prettig idee

NYD Oh kijk! Nou, zie je

LUNA Ik eh, ik zou ook zeggen: wat doen we allemaal moeilijk, ga gewoon ergens bij

de kringloop een nieuw pannetje of een kookpotje halen van een euro, heb je lekker

je eigen ding, iedereen blij, everybody happy

NYD Nou, precies

ML Nou, maar even, het is toch ook zo, zij zegt: waarom zou ik geld moeten

uitgeven hieraan

LUNA Ja maar zij woont bij haar ouders he

ML Ja maar
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LUNA Dus dat kookpotje is denk ik van haar ouders. Als we toch het effetjes

helemaal breed trekken, dan hebben haar ouders dat kookpotje

ML Jaaa, okeeee

LUNA *lacht*

ML Maar dan denk ik, kom je dochter tegemoet en koop

LUNA Geef haar een euro voor een potje van de Action

ML Geef haar, laat haar een mooi potje kopen, of ja

LUNA Weet je, bij de Action is het allemaal, als ze straks weer open gaan, of

misschien zijn ze in België al wel open, weet je, het is een kleine moeite volgens mij

om even iedereen tevreden te houden. Dit zijn gewoon echt dingen, dat kan gewoon

zo groot worden

ML Even afgezien, ik ben het er dus niet mee eens dat het goor is, eh

NYD Ja maar dat is dus, want ik ben het er ook niet mee eens dat het een terechte

afschuw is

LUNA Nee

NYD Maaar het is iets dat in iemands hoofd zit. En dat kan je dan wel, eh…

LUNA Het zit bij haar vader erin. Haar vader die voelt dat zo en haar moeder

blijkbaar ook en dan denk ik ja, weet je, als jouw gezin dit zo voelt, dan kan je lullen

als brugman, maar dat krijg je toch niet recht geluld. Doe lekker simpel, koop

gewoon een

ML Nee en zij moeten natuurlijk ook wennen, want ik heb ook lang moeten wennen,

ik had dus ook lange tijd zo’n ‘microgolf’-cup

NYD *grinnikt*

ML En die gebruikte ik bij

NYD Voor tijdens je regels
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ML Voor tijdens m’n regels, en dan, die gebruikte ik toen ik nog met huisgenoten

woonde, omdat ik wel vermoedde dat er meer dan een zou zijn die er, als ‘ie het zou

weten *lacht*, er problemen mee zou hebben, maar dat heb ik nooit

NYD Maar weet je wat dus het grappige is; dat hier dus volgens mij een enorme

kloof tussen mensen zit. Eh, ik heb ook wel eens op Twitter iemand gezien hierover,

en er was zeg maar een deel die snapte echt totaaal niet dat je dit vies kon vinden

en het andere deel snapte totaaal niet dat je het niet vies…

LUNA Ik zou het zelf wel bijvoorbeeld doen, weet je, als in mijn eigen huishouden,

gewoon voor mij

NYD Voor jezelf

LUNA Voor mezelf, ik woon alleen, zelf heb ik daar schijt aan, maar ik snap heel

goed dat iemand anders het toch wel een dingetje vindt

NYD Het is net zoals huizen waar ze een losse vork hebben voor bijvoorbeeld het

kattenvoer pletten

LUNA Nou, ja!

NYD Dit soort dingen.

ML Ja, ja *probeert iets te zeggen*

NYD Vroeger, mijn eerste vriendje had dat, en dan vond ik het ook echt een heeeel

vies idee om van die vork te eten, terwijl die vork gaat gewoon, die wordt gewoon

afgewassen, er is niks aan de hand, het is katten… weet je wel

ML En bijvoorbeeld, eventjes, want *probeert weer iets te zeggen*

LUNA Dit vind ik trouwens een heel goed voorbeeld! Want het is precies hetzelfde

ML Ja, dat vind ik ook, maar ook bijvoorbeeld, en dat is iets anders, want je kan het

niet vergelijken ermee, maar als je kotst in een bak.

*gelach*
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NYD Ja, in een pan!

ML Vroeger kreeg ik van mijn moeder een pan of zo’n beslagbak en dan maakte zij

daar later weer gewoon

*gegil*

NYD Gaat, stond zij er weer gewoon gehaktballetjes in te draaien

ML Ja, ja! En dat was ook, ja die was toch in de afwasmachine geweest, dus dan is

het toch gewoon schoon?

NYD Ja, dat is natuurlijk ook zo he

ML Ja dat is ook zo

LUNA En dat, ja

ML Eehh, ja, en, maar het is ook een proces, want ik ging van de microgolf-cup naar

nu staan Cato en ik gewoon onze cups te koken in hetzelfde pannetje, dus dat is ook

gewoon iets dat ontwikkelt. Maar ja, je vader zal daar waarschijnlijk niet in mee

ontwikkelen, want hij wordt gewoon nooit ongesteld.

LUNA Nee

NYD Nee

ML Dus hij hoeft dat niet, hij wordt daar ook in principe weinig mee geconfronteerd,

dus misschien moet je het maar gewoon… Ik ben ook heel benieuwd of iedereen dit,

of, want als ik dit ging googelen, dan lees je overal van ‘kook het gewoon eventjes

uit in een pan’ en je leest dus ook de tip van, het is belangrijk dat je cup onder water

blijft, dus wat je kunt doen is hem in een garde stoppen en dan de…

NYD Nog viezer! *lacht*

ML En dan de garde in het pannetje doen

LUNA Gardes zijn ook maar tachtig cent bij de Action *lacht*

ML Precies, dus vraag je ouders om een garde en een
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NYD Je hebt er ook speciale apparaatjes voor

ML Om het onder water te houden

NYD Een soort stoomachtige iets, volgens mij

ML Ooooh

NYD Maar kijk, dit slaat dus allemaal nergens op, het is eigenlijk helemaal niet nodig

LUNA Nee, want schoon is schoon!

NYD Het is allemaal weer commercie, het is allemaal weer gewoon iets opdringen

aan de mensen, ehm, maar goed, ja, dit, ik vind het, ik vond het een grappige, leuke

brief.

ML Ja

NYD En ik denk dus, dat wel mensen hier echt meningen over hebben, dus we

gaan ook zeker nog even op Instagram een polletje of iets doen, dat we kunnen

kijken van wat vinden jullie nou eigenlijk?

LUNA Ja ik ben nu ook wel benieuwd

ML Ik ben érg benieuwd, ja

NYD Maar eigenlijk zou ik zeggen; trek je niet te veel aan van wat anderen vinden,

maar als anderen, eh, echt uit dat potje moeten eten en daar bezwaar mee hebben,

dan is het wel fijn om mensen tegemoet te komen, dénk ik

ML En een kleine moeite

NYD Dat is het ook, ja. Maar goed, laat je ouders het maar betalen volgens Marie

Lot, toch?

ML Ja!! Echt hoor!

NYD Ook echt zo heel boos

LUNA *stoere kreet*

SPONSOR JINLGE
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ML Terug van maar heel effies weggeweest, is onze sponsor: HELLO FRESH!

NYD Voor de mensen die onder een steen hebben geleefd - no judgement,

hartstikke leuk, een steen: de maaltijdboxen van Hello Fresh, die gewoon bij jou

thuis worden geleverd, zitten ramvol met verse ingrediënten waarmee je recepten uit

je mouw schudt alsof het niets is.

ML En elke week weer mag je kiezen uit maar liefst 30 verschillende gerechten.

Vegetarisch, eenpansgerechten, premium, op tafel in 15 minuten en ook elke week

een veganoptie, they have it all.

NYD Jij hebt weer een verhaal hè. Deze vrouw zit vol Hello Fresh verhalen

ML Ja, gooi er een kwartje in en ik vertel over me doos en wat er in zat he. Oke kijk:

je hebt die ene week he - die week tussen Kerst &amp; Oud en Nieuw - die week

waarvan iedereen weet dat die niet echt is. Ik heb in die week ontzettend veel eten

besteld, want ik was lui omdat ik vond dat GELD in die week ook niet echt is.

NYD Laat me raden, het geld was wel echt

ML Het geld was heel echt, het is ook heel erg van m’n bankrekening geschreven.

En toen ik zoiets had van: KUT er moet iets veranderen, ik moet weer gaan koken

en geen klauwen met geld uitgeven aan eten was daar: HELLO FRESH

NYD De goden zij geprezen

ML Ik had - echt heel slim van mezelf, dankjewel… Marie Lotte uit het verleden - aan

het begin van december de HELLOFRESH box dus aangezet voor januari weer,

want ik dacht, dan heb ik vast weer een moment dat ik wil gaan beginnen. En dat

was ook zo. Op het moment dat ik dacht: KUT er moet iets veranderen, ik moet

weer gaan koken, ging de bel….

NYD en toen dacht jij: met wie is dit?
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LUNA Tadatadaaaaa

ML of nou ja, ik had een smsje gekregen dat m’n box er weer aankwam en toen

dacht ik: o, thank god. En toen was daar de meneer met de HELLOFRESH en toen

ging ik weer koken en toen zaten we opeens weer aan de risotto met de krokante

aardpeer, waar ik erg tevreden over was.

NYD Wil jij ook weer fris aan het koken slaan? Met de code HELLODAMNHONEY75

(en dat schrijf je aan elkaar) krijg je tot wel 75 euro korting op je eerste 4 boxen. Hoe

groter je box, hoe meer korting je krijgt.

ML Ja… Ik kon geen liedje meer vinden met ‘hello’ of ‘fresh’ erin, ik heb me helemaal

suf gezocht, dus ik stel voor dat we onze eigen Hello Fresh tune bedenken

NYD Dit is de DAMN HONEY LOVES HELLO FRESH TUNE

ML terug in het ritme

NYD yeaaaaaaah

ML Pinggg!

NYD Tis de eerste keer

ML Hahahaha

JINGLE - WE MOETEN HET EVEN HEBBEN OVER…

ML We moeten het even hebben over SEKSSPEELTJES, want ze komen steeds

meer uit het verdomhoekje, maar het volle licht lijkt er nog altijd niet op te mogen

schijnen. Vandaag in deze aflevering wel. De hele tafel hier ligt volll met allerhande

seksspeeltjes en jullie krijgen ongecensureerd te horen waar we lekker op gaan en

waar we niks mee kunnen.
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NYD Ja en los van recensies geven, gaan we het ook hebben over wat een een

sekstoy veilig maakt, hoe je ze schoon houdt, eh, vibratornijd, zag ik ook dat mensen

vragen over hadden.

ML Ja, veel!

NYD Dus laten we er snel induiken, maar eerst nog even kort dit: de toys die we zo

meteen gaan bespreken hadden we voor een deel al in huis, een ander deel hebben

Marie Lotte en ik, we hebben er allebei eentje gekocht aan de hand van Chantal’s

recensies, van “deze moet je hebben” en EasyToys heeft ons er vrijblijvend vijf

opgestuurd. En dan echt van je mag er echt je mening over geven. We krijgen er ook

niet voor betaald, maar dan weten mensen even hoe het zit.

ML Dus EasyToys, dankjewel voor het mogelijk maken van deze aflevering, want dat

scheelt wel enorm.

NYD *gniffelend* Én dankjewel voor het mogelijk maken van mijn érg leuke

decembermaand, dankzij de advent kalender die ik zelf had aangeschaft. Ja, erg

leuk. Maargoed, ga ik het zo ook nog wel over hebben denk ik. Eeeuuhhm, laten we

eerst even kort beginnen met uhm misvattingen over seks of orgasmes in het

algemeen, en over de “clit”, denk ik ook vooral.

ML Misvattingen over de “clit”.

NYD Naja, weet je wat het is met seksspeeltjes? Ik dacht altijd heel erg bij

seksspeeltjes aan uhhm DILDO’s. Dat zag ik heel erg voor me alszijnde

sekspeeltjes.

LUNA *Door Nydia heen pratend* Ja, als fallusvormige apparaten.

NYD Ja, precies.

LUNA Ja. Ja.
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NYD En wat we geleerd hebben…

LUNA *Nydia onderbrekend* Maar dat was natúúrlijk ook vroeger, in de jaren

zeuventig

NYD Ja, was dat zo? Dat weet ik natuurlijk niet..

LUNA Ja, dà, dá, ja behalve dan natuurlijk de euhm Magic Wand, de wandvibrator

NYD Die bestaat wel al heel lang?

LUNA Die is er nu nog steeds, je hebt nu ook de Europe Magic Wand

NYD Ja

LUNA Maar uh, uh, zeker in de jaren zeventig waren gewoon, vibrators waren

gewoon fallusvormige uh uh ook op penislijkende, qua kléur, speeltjes.

NYD Ja

LUNA Ja

NYD Ja, terwijl we dus weten van euh Ellen Laan, hoogleraar seksuologie, dat als je

kijkt naar uhhh seks waar vaginale penetratie bij komt kijken, dan hebben we het wel

eventjes over cis-man met cis-vrouw penis-vaginaseks, dat dan maar 25 a 30% van

de vrouwen daarbij klaarkomt.

LUNA *In de achtergrond* Ja, ja.

NYD Terwijl bij de man is dat 90 a 95%, dus eigenlijk best wel raar dat je dan als

eerste ding bedenkt “Oh, dit zal dan wel…” Maargoed, ze dan gaan ze dat natuurlijk

enorm vergroten

ML Maargoed, ja, de..
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LUNA Wat waarschijnlijk de meeste, om het maar even man-vrouw te houden, als

mannen naar een seksshop gaan, dan kopen ze een vibrator. Echt een fallusvormig

iets…

NYD Omdat ze denken dat dat is..

LUNA …Als ze zich niet laten voorlichten dan

ML Dus dan kopen ze iets wat lijkt op een piemel..

LUNA Ja

NYD …Met het idee van dat gaat d’r echt pleasure gunnen

LUNA ….Want dat vindt ze fijn, want die trilt en de mijne trilt niet. Dus een trillende

piemel, dat zal echt wel beter zijn dan een niet trillende piemel.

ML Ahjaaaa, grappig.

NYD Oke..

ML Ja, en het is natuurlijk zo dat in 1998 pas de clit in haar volle glorie werd uuhh

uitgeplozen… Dus uuhh

NYD Jaaa, voor de tweede keer geloof ik, toch?

ML Voor de tweede keer?

LUNA Het staat nu pas in, in, in

NYD Jaaa

LUNA ..in biologieboeken

NYD & ML ja, jaaa

NYD Nú pas

ML Ja
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LUNA Dat het helemaal, het geheel

ML Ja, wat hieruit duidelijk is, is dat het in ieder geval heel langzaam gaat…

LUNA Ja

ML …Voordat men de clit serieus nam als orgaan, waar uhm uhm mensen met een

vulva uh genot aan beleven.

NYD Ja

ML Ik denk ook, kan ik me voorstellen, dat dat op een gegeven moment, toen de

kennis er was en toen dat een beetje geaccepteerd werd als kennis, dat er toen

vibrators kwamen die wat meer op de clit gericht waren.

LUNA Ja, ik denk dat echt sinds een jaar of, echt andersvormige speeltjes, om het

zo maar even te zeggen, dat, dat, dat ja pas sinds een jaar vijftien ofzo, zestien is.

NYD Ja, echt kort he

ML Oohja

LUNA En zeker de laatste jaren natuurlijk veeel meer

NYD Ja,

LUNA Dat is de laatste vijf jaar ook echt zo stormgelopen, ook steeds meer nieuwe

manieren van stimuleren. Inderdaad niet alleen meer met trillingen, maar ook met

luchtdruk, en die balletjes en zo’n zo’n op en neer gaand dingetje. En dat is, is alleen

maar supertof

NYD Ja,

LUNA Veel meer clitgericht dan gewoon vaginagericht. Want toen was het ook niet

G-spot gericht ook he, toen was het vaginagericht, gewoon van “er moet iets in”
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NYD Ja, er in eruit en dat is dan…

LUNA En er moet gewoon ergens iets trillen en dat zal wel goed zijn, maar nu heb je

natuurlijk ook speeltjes die gericht zijn op de G-spot en dat is ook weer

ML Maar zijn zegmaar G-spot speeltjes, dat zijn wel vaak fallusvormige euhh euuh

vibrators of dildo’s, maar die dan een hoek hebben?

LUNA Ja, ja die hebben een uhh, een uhhh, een uhh, ik zit ernaar te kijken nu hier…

Die hebben een hoek erin, een kromming zegmaar

ML Wanneer is dat dan uuh?

LUNA Ik heb eigenlijk geen idee wanneer dat precies gekomen is, maar uhm Lelo is

daar wel heel goed in geweest. Die hier zegmaar ligt, die Gigi, dat is wel een van de

betere eerste speeltjes zegmaar. Ze hebben daar ook uhh een dildo van, dus die niet

trilt. Dat is wel een van de eerste speeltjes echt op de markt geweest die uuh..

NYD …Die daar echt op gericht

LUNA Die daar echt op gericht was, ja.

NYD Want even over die G-spot… Want vooral vroeger kan ik me herinneren dat ik

daar zó veel in magazines over gelezen heb en dat was dan altijd ook echt the holy

grail. En dan zat ik altijd maar zo een beetje te voelen bij mezelf, gebeurde er niks. Ik

dacht “wat is dit?”, “wat moet ik ermee?”

LUNA Ja, maar eigenlijk is het dus de achterkant van de clit zegmaar

NYD Precíes

LUNA Dus onderdeel van het hele orgaan en dat is ook pas sinds kort dat daar heel

veel over gepraat wordt.

NYD Hmhm
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LUNA Maar, aan de andere kant kun je dus wel alleen een G-spot orgasme krijgen,

je kunt alleen een clitoraal orgasme krijgen, je kunt een gecombineerd orgasme

krijgen. Je hebt ook een A-spot wat tegen je baarmoeder aan zit. Je, je, we kunnen

zo veeeeeel

NYD *Gek stemmetje* Er is van alles mogelijk

LUNA HET IS FANTASTISCH

LUNA En dan heb je gewoon allemaal speeltjes voor die daar op gericht zijn.

ML En al die spots zijn dus wel spots op je, in je, of aan je clitoris zegmaar..?

LUNA Ja, ja

ML Het is allemaal je clitoris, dus een zwellichaam voor de goede orde.

NYD Ja, precies. Ik wilde nog even zeggen, kort lesje: 7 tot 12 cm groot, zwelt ook

op, net als bij de penis

ML En het is dus niet alleen dat puntje helemaal boven aan je vulva, maar het is een

enorm inwendig orgaan en het heeft twee een soort van armen en het heeft twee

bollen, een soort van benen, bollingachtige situatie.

LUNA Vier dingetjes, ja, ja

ML Vier dingetjes en het kan enorm opzwellen. En hoe “opgezwelder” het is, hoe

“opgewondender” je bent. En hoe gevoeliger het is.

NYD En bij een penis vinden we het dus heel logisch, van er moet stijfheid zijn

voordat er penetratie gebeurd…

ML & LUNA Ja, ja
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NYD En bij een clit, of bij een vagina is er eigenlijk niet van dat moet ook helemaal

een soort van…

LUNA Maar mannen worden óók nat. Dus eigenlijk, dus uh uh uh

NYD Ja, ja ook ja. Maar dit is het ding hè? Mensen denken altijd maar dat het heeeel

anders is bij cis-mannen en cis-vrouwen, maar dat is niet zo.

LUNA Dat is heel erg hetzelfde gewoon. Want ze worden vanuit hetzelfde uh..

NYD Klompje…

LUNA …Geboren zegmaar en het ene groei uit tot een piemel en het andere groeit

uit tot een vagina en vulva. Maar de, de, de, de kleine onderdeeltjes die lijken heel

erg op elkaar. De schaamlippen zijn eigenlijk de ballen.

ML Ja *Moet lachen*

LUNA Ja, het is wel zo

NYD Ja

LUNA Ja, ja

ML En het werkt dus hetzelfde. Het is niet zo’n slecht idee om gewoon te

internaliseren of je nou iemand bent of met een piemel of iemand bent met een

vulva: het is heel belangrijk dat je opgewonden raakt en het is heel belangrijk dat je

al dat bloed lekker naar die zwellichamen laat gaan, zodat je gewoon lekker

opgewonden bent. En dat er, dat je dus dingen voelt.

NYD En dan ook nog heel even kort, ik weet gewoon niet of mensen dit al weten,

maar ik wil het toch even zeggen. “Vagina” is uuh bedacht als geboortekanaal, dus

het is niet perse het meest gevoelige plekje op aarde. Dat is dus ook logisch, want

dat wil je ook niet als daar op een gegeven moment een baby doorheen zou moeten
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gaan. Dit heb ik allemaal van Ellen Laan geleerd trouwens, hè. Dus die hele focus

op er moet van alles erin-eruit-erin-eruit, dat is wel apart en ik heb dus zelf heel lang

gedacht dat dat is wat seks is en dat dat ook is hoe je goed masturbeert..

LUNA Oh, echt?!

NYD Wat heel al in mijn hoofd zat, met allerlei van dat soort rare uhhh “dit is hoe het

moet”

ML Ja, ja

NYD Terwijl ik heel goed wist dat als ik iets tegen m’n clit aandrukte, iets van een

deken ofzo zegmaar, dat dat een heel lekker gevoel gaf. Maar dat voelde dan toch

als nep masturberen.

ML Ja,

LUNA Huh, euh, ech?

NYD Ja!

ML Ja, wij hebben eigenlijk allebei gehad dat we het gevoel hadden dat met onze

vingers…

NYD Dat dat het echt goede werk was

ML ..Dat er iets in moest en dat als je daar, en en en mij lukte het ook heel lang niet

om zo klaar te komen en sowieso nog steeds niet.

LUNA Nu ook maar een beetje, ja, ja

ML Maar uhh, dat dat dan de echt, de echte holy grail was van hoe je écht vingert en

wij deden dan allebei alsof het niet echt was.
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LUNA Ja, ik merk nog wel zegmaar ook dat, dat, dat  (ja ik ben heteroseksueel, dus

ik heb seksueel contact met mannen) en dat mannen inderdaad, dan ben je aan het

vrijen en dat het eerste wat ze doen is hun vingers in m’n vagina stoppen! En dat ik

dan denk van joe, je hebt, je hebt, je hebt m’n hele clit nog niet eens gezien of

aangeraakt! Wat ben je aan het doen, man?! Dat begrijp ik echt niet. Heel van

mannen denken dus gewoon van “dit is het”

NYD Ja, ja. *Lachend* Ja.

ML Ja, of ze vinden het zelf ook een uuhh een interessant idee ofzo, vingers erin

steken *moet lachen*,  ik weet het niet.

LUNA Ja, nee, ja ik neem aan dat dat heel prettig voelt ook, daar niet van, maar ja

uh weet je, er valt nog een hoop te leren

NYD Ja, maargoed we hebben nu alvast eventjes veel gewoon maar ff gezegd.

Euuh misvattingen over sekstoys, zijn die er?

LUNA Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat heel veel ueeuhm. “Als je dat nodig hebt, dan

ben je een slechte minnaar”

NYD Ohja

LUNA Dat is zegmaar wel hoe mannen zich voelen, zegmaar. Of de partner voelt

zich dan minder, dat is wat ik heel veel heb gelezen. Euuuuhm

ML Is een andere dan misschien ook… Want deze vraag kregen bijvoorbeeld best

vaak: of je clit misschien “numb” kon worden ervan, en dat je dan…

LUNA Dat is echt BULLSHIT

NYD Ja..
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LUNA Dat kan ik echt honderdduizend keer zeggen. Dat is echt zulke dikke bullshit.

En ik weet dat er gewoon binnen de, de, de tantra, zweverige uh wereld, wordt er

inderdaad gezegd dat dat zo is. Dat heb ik heel veel gelezen, dat het slecht is om

vaak te masturberen. En dat zijn eigenlijk allemaal gewoon vrouwen die hun eigen

workshops willen verkopen, waarin je dus leert vingeren. Je kan prima gewoon elke

dag een vribator gebruiken, tien keer per dag, de meest heftige shit..

NYD: He als iemand het kan weten.

LUNA: Precies.

NYD & ML: Dan ben jij het.

LUNA: Bij mij doet het het allemaal nog gewoon prima.

ML: Al twintig jaar bezig.

LUNA: Al twintig jaar, en echt gewoon, ik heb echt gewoon dagen gehad dat je denkt

‘nou nou nou, had het zo gehoeven’ echt waar, dus echt.

ML: *lacht* “had het zo gehoeven”.

LUNA: Ja nee, ik kan daar heel boos om worden gewoon, weetje want ik denk het is

heel goed om gewoon af te wisselen, om zeker te blijven vingeren gewoon met je

vingers of met je tong, weet ik veel wat je doet. Als jij gewoon prima klaarkomt op
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bepaalde hele heftige handvibrator, lekker gewoon elke dag doen. Maar iemand

anders die tegen mij gaat zeggen “nou dat kan gewoon niet”, daar kan ik heel boos

om worden.

NYD: Ja.

LUNA: Ja, je merkt het, daar word ik heel fel van.

NYD: En wat zou je zeggen, stel iemand heeft een partner die dus zegt van “oh nee

maar dat wil ik niet want dan, dat is niet wat seks is” of “niet intiem” of weet ik veel

wat.

LUNA: Ja ik zou dan toch daar echt wel de communicatie blijven opzoeken gewoon

want als je, weetje, het, voor mij, ik kan klaarkomen gewoon van vingeren, maar

soms lukt dat gewoon niet weetje, en dan?

NYD: dan kan er ook een soort druk komen, dat je dan denkt van “oh dan maar niet”

of dat je een soort stress ervaart.

LUNA: Ja maar dan kom ik dus niet klaar, terwijl ik echt dondersgoed weet als ik nu

die vibrator erbij pak, dan kom ik ook gewoon klaar.

NYD: En waarom is het nou belangrijk dat we klaarkomen?

LUNA: Hoeft ook niet perse he, maar liever wel.
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NYD: En waarom.

LUNA: Omdat ik, ik wil dat! Ik wil het! Ik wil het ik wil het ik wil het.

ML: Tis ook heerlijk want je raakt er ontspannen van, en het is gewoon, het slaapt

lekker en weet ik veel, allerlei gezondheidsvoordelen.

LUNA: Het hoeft niet altijd he, ik bedoel, het is ook zeg maar, je hebt ook

piekorgasme, dalorgasme, dus het is heel, heel, het hoeft niet altijd.

NYD: Wat heb je, een piekorgamse? Dat is een soort van..

LUNA: Eigenlijk, wat zeg maar wat de, ik noem het even de tantratypes, dan bedoel

ik, nee ik heb het al gezegd dus..

ML: Ze heeft het al gezegd.

LUNA: Ik heb het al gezegd, zeg maar je hebt een bepaalde manier van vrijen dat

kan ook heel rustig, dus dan ga je vanuit ontspanning een orgasme in, en met

seksspeeltjes ga je meer vanuit spanning een orgasme in, dus het wordt meer een

piekorgasme, dat is vaak wat sneller voorbij, wat heftiger. En juist als je heel

ontspannen bent, en dat kan ook, niet zozeer met trillende speeltjes maar wel met

bijvoorbeeld een dildo, die orgasmes zijn wel beter.

33



NYD: Dan kan het door je hele lichaam gewoon denderen, ja ja.

ML: Aah ja.

LUNA: Dat is dus wel, daar moet je gewoon wel twee, drie uur voor bezig zijn. En die

tijd heb je gewoon niet altijd!

NYD: Nee klopt.

LUNA: Soms moet je gewoon de afwas doen.

ML: Die tijd heb ik nog nooit gehad denk ik.

LUNA: Oh echt niet?

ML: Nee.

LUNA: Oh maar dat is echt..

ML: Twee, drie uur?

LUNA: Jaaaa…

ML: Maar na 1 orgasme toewerken?
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LUNA: Ja maar gewoon dus heel langzaam, en dan gewoon ook stoppen zeg maar,

dus juist niet naar een orgasme toe werken.

ML: Ja ik heb daar denk ik gewoon het geduld niet voor.

LUNA: Ja ik ook niet heel erg, maar de keren dat me dat gebeurd is was ik, ik wist

niet wat ik mee, ik heb daarna weken gewoon op wolken gelopen dat ik denk “oh de

wereld is fantastisch” echt en dus, het is het echt wel waard, maar je moet het wel

gewoon, daar moet je echt de tijd voor nemen en met een partner die je vertrouwt en

de overgave.

ML: Maar ook een piekorgasme is natuurlijk “oh maar harstikke lekker”.

NYD: All fine and well.

ML: Ga ik lekker op, hartstikke lekker ontspannen.

NYD: Wat ik wou zeggen over die vibratornijd, ik had dus die adventkalender van de

EasyToys gekocht en dat was heel erg leuk, want, als je normaal een seksspeeltje

wilt uitzoeken en je vind het bijvoorbeeld een beetje spannend om te zeggen “hé dit

zou ik wel graag willen proberen” dat skip je eigenlijk helemaal, want het is dus een

adventkalender, vierentwintig pakjes met verrassingen erin. En wat ik leuke toys

vond die misschien kunnen helpen bij mensen die met die vibratornijd te maken

hebben, en dan heb ik het wel over penis vagina seks, zijn speeltjes die zijn speciaal

gemaakt om bijvoorbeeld om de penis heen te doen maar die tegelijkertijd ook trillen
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en dat kan ook tegen je clit aan komen en dit was voor ons allebei heel erg leuk.

Want bij een ander.. Ik heb ook zo’n zuigsding, hoe, wat..

LUNA: Een Womanizer.

NYD: Ja wat, het is dus niet.. Heet het echt een?

LUNA: Een luchtdrukvibrator.

NYD: Oja oke, want die van mij is dus van Leo dus ik weet nooit hoe ik dat dan moet

noemen.

LUNA: Ja maar dat is toch een heftig ding.

NYD: Ja dat is een heftig ding maar I love it, maar dat vind ik dus samen niet zo heel

prettig want je moet op de goeie plek blijven en het is niet echt een ding wat je

samen doet, maar deze speeltjes, ik zal zo ook fotos maken zodat alles op de

instagram komt, zijn wel echt samen dus daar zou je dan ook een keer iets mee

kunnen proberen.

ML: Want dat ene ding kan dan om de penis en dan..

NYD: Ja die ene is gewoon een cockring, daar moet je een batterijtje in doen.
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ML: Oh dat is het, ik heb volgens mij nog nooit een cockring in het echt gezien, oh

dat is een cokring.

NYD: En die ander..

LUNA: Ja dat is een, dat heet een partnervibrator, maar die leg ik, ik weet niet, ja ik

vind die dus helemaal niet fijn.

NYD: Ja ik vond het helemaal leuk.

LUNA: Maar die leg je er tussenin terwijl je aan het vrijen bent?

NYD: Om de penis heen.

LUNA: Maar gewoon in standje missionaris?

NYD: Ja.

LUNA: Ja dat vind ik dus helemaal niet prettig.

NYD: Maar weetje wat het wel is, ik dacht wel de hele tijd “oke maar ik weet

natuurlijk niks” ik ben al blij met het minste geringste tril-ding om de piemel.

LUNA: Ja maar dat tril-ding ligt er gewoon tussenin en dat voel je dan gewoon.
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NYD: Ik vond het helemaal leuk, ik had ook meteen daarna ook meteen zin van “oh

morgen weer”.

LUNA: Perfect dan toch?

NYD: Ja was echt heel leuk, maar ik dacht wel van qua trillingen en hoe goed dat

dan is, ik weet niet, daar heb ik gewoon te weinig speeltjes ervaring.

LUNA: Nee die trillingen zijn echt niet het aller allerbeste, maar weetje, maar dat

maakt opzich ook niet uit, want sowieso iets nieuws proberen is altijd al heel

spannend en dan, dat zorgt ook al vaak voor een soort nieuwe klik in je hoofd

waardoor het allemaal nog veel leuker is, maar er zijn betere.

ML: Maar ik vind het sowieso af en toe een beetje lastig, want dan heb je een

speeltje en dan om te denken ”hoe ga ik dit dan gebruiken”, “ wat moet ik dan

hiermee doen” dat is ook nog best wel.. Dan lig je daar en dan heb je dat ding en

dan denk je.. zeker als het niet trilt, want je hebt natuurlijk ook gewoon dildos en dan

denk ik “wanneer steek ik het erin?”

LUNA: Oh men..

NYD & ML: *lachen*

LUNA: Maar he.. Jongens, meisjes, ik ben dus single en ik heb nu dus allemaal

losse contacten. Hoe ga ik aan een nieuwe kerel …
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NYD: Jaa…

ML: Dat is ook zo.

LUNA: OH men, de eerste heb ik gewoon allemaal niet gedaan ik denk “ ja maar ik

doe mezelf gewoon helemaal tekort gewoon” want weetje, ik heb alles in huis.

NYD: Zo raar toch eigenlijk toch weer.

LUNA: Dat slaat, dat is toch een bepaald soort genes, schaamte dat ik denk

“wanneer breng ik het erin” ik denk..

NYD: Maar dit precies met seksspeeltjes aan de ene kant is het wel een soort van

we kunnen er meer over praten, maar ook dus toch eigenlijk niet.

LUNA: Zelfs ik die dus gewoon, zoveel heb gebruikt, maar het is altijd binnen een

vaste relatie geweest. En ik heb natuurlijk, mannen die met mij daten die weten wat

ik doe en die hebben toch een bepaald soort verwachting en dat wil ik dan ook weer

niet. Maar aan de andere kant wil ik het weer wel dus ik vind het helemaal lastig.

Afgelopen keer denk ik “goddomme ik zeg ook gewoon wat jij gaat doen nu, jij gaat

die dildo vasthouden en je doet maar ff leuk mee want ik moet ook gewoon aan mijn

trekken komen” gewoon. Want die keer daarvoor was met iemand anders denk ik “ja

weetje”, lig je daar maar, moet je dat helemaal uitleggen dat gedoe en dan ga je al in

je hoofd zitten, dan lukt het allemaal niet meer.
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NYD: Ja dan is het al klaar.

LUNA: Dan is het al weg gewoon.

ML: Eigenlijk hoe meer ervaren je bent met die seksspeeltjes hoe lastiger en

misschien wel wordt als je dus met een nieuw persoon.

LUNA: Voor mij is daten hartstikke lastig gewoon, want zij verwachten van mij dat ik

een of andere seks..

ML: Goddess.

LUNA: Goddess ben, ben ik natuurlijk ook. Of ze worden heel onzeker omdat ze

denken dat ik heel veel van hen verwacht, dus het is helemaal..

ML: Hetzelfde is het natuurlijk ook glijmiddel, dat mensen, dat het niet

vanzelfsprekend is voor mensen om te gebruiken maar dat..

LUNA: Ja dat vind ik dus echt iets gewoon, iedereen..

ML: Moet altijd aan de glijmiddel.

NYD: Wat is je favoriet?
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LUNA: Sliquid.

NYD: Ja die hebben we ook gekocht

LUNA: Ja, dus dat is echt gewoon, dat is puur gewoon. Ik vrij dus normaal met

seksspeeltjes veel en Sliquid is op waterbasis heeft geen parabenen, geen

glycerine, is dus veilig voor je lichaam, en gaat dus met seksspeeltjes.

NYD: Ja want dit wist ik dus niet.

ML: Dit is een hele goede.

NYD: Nouja ik weet het een jaar ofzo.

ML: Dit is dus een belangrijk stukje informatie, wij hebben namelijk in andere

podcasts hebben we het altijd heel erg lovend over Wet Stuff, en dat is onze

favoriete glijmiddel, maar dat kan je dus heel goed gebruiken als je gewoon met

lijven bezig bent, maar als je met speeltjes gaat gebruik absoluut geen glijmiddel..

NYD: Siliconen speeltje.

LUNA: Siliconen speeltjes gaan niet goed met…

NYD: Dat gaat wel met glas ofzo.
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ML: Oja, of met metaal, kan natuurlijk ook. Maar als je met siliconen speeltjes gaat

spelen, als je die gebruikt bij de seks, dan moet je glijmiddel op waterbasis hebben,

altijd even checken of dat kan want anders gaat je speeltje kapot en dat wil je niet.

LUNA: En dus die, de meeste glijmiddelen hebben dus glycerine als

conserveermiddel in zich en heel veel vagina’s zijn allergisch voor glycerine, tis toch

een soort suiker, je wil gewoon geen suiker in je vagina hebben. Daar kan je dus een

schimmelinfectie van krijgen.

NYD: Oh ja, ewh.

ML: Maar wat vreselijk dat dat dan als glijmiddel bestaat.

LUNA: Joh je wil niet weten. Durex ja, echt ja. Ik gooi het er ook maar gewoon in!

ML: Kom maar door!

LUNA: Die hadden dus speciaal voor vrouwen een of andere lijn, ik heb, ik was te,

eigenlijk moet ik het ook gewoon alsnog gaan schrijven. Die hebben een lijn speciaal

voor vrouwen, dus echt gewoon voor de gevoelige huid woe woe, en van mooi wit

met roze verpakkingen je kent het wel, dus ik ga kijken, en ook van die

hygienedoekjes wat allemaal bullshit in, maar daar zit allemaal glycerine in, denk ik

wat zijn jullie voor een fuckers gewoon, je het speciaal maken voor vrouwen.

ML: Vulva’s.
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LUNA: Voor vulva’s, en dan doe je er dus gewoon wel glycerine, en ook parabenen,

en dat is gewoon niet oke.

NYD: Oke dus parabenen, glycerines check of dat erop staat, niet goed.

LUNA: En waterbasis is wel zo makkelijk. Moet ik wel zeggen glijmiddel op

siliconenbasis is wel gewoon voor de “gewone seks” tussen haakjes.

NYD: Dat is wel echt heel fijn.

ML: Heel fijn.

LUNA: Heel lekker. Dus dat is wel. Maarja ik weet altijd, dan ben je zo lekker aan het

vrijen en alsnog wil ik er een speeltje bij en ik kan je ook vertellen dat is een gedoe.

ML: Dan pak je je metalen dildo erbij.

NYD: Ik kan niet wachten om die er een keer bij te pakken.

ML: Daar kijk ik ook echt naar uit ja. Maar eventjes he, stel je bent een mens en je

hebt nog nooit toys gebruikt en je denkt ”waarom zou ik dit dan doen?” waarom zou

je toys gebruiken?
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LUNA: Omdat het, het is, het is weer eens wat anders. Als je vrijgezel bent gewoon

is het echt een stuk makkelijker, en het is.. Het brengt je makkelijker van A naar B,

ook heel vaak gewoon.

NYD: Heel makkelijk hulpmiddel.

LUNA: Je kan wel, soms heb ik gewoon echt wel, dan ben je bezig dan denk ik ”ja dit

gaat gewoon niet lukken binnen nu en tien minuten” en ook niet binnen een kwartier

en misschien wel niet binnen een uur en dan pak je een speeltje erbij en dan is het

gewoon klaar, dat is prima. Maar er zijn dus verschillende manieren van seks.

Sommige speeltjes zijn ook echt heel goed, ik zit dus naar die We Vibe Nova hier te

kijken, dat ding is gewoon briljant.

NYD: Je wordt er al geil van als je ernaar kijkt.

LUNA: Ja van die word ik al…. En die Njoy, dat ding, dat heeft echt gewoon…

ML: Dat is de metalen dildo

NYD: Changed you life!

LUNA: Ja die heeft dus.

ML: Heel eventjes, we zijn nu alledrie wel denk ik, maar vooral Chantall, erg groot

fan van de metalen dildo van Njoy.
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NYD: En die hebben wij, die mochten testen van EasyToys dus die hebben we ook

deze week mogen ontvangen. Misschien ook goed om te zeggen, er is dus zoveel

keus. Ik kan me zo goed voorstellen dat de een zegt “nou ik heb een keer een

Rabbit vibrator geprobeerd” als ik het nu goed anders niet goed zegt moet je het …

LUNA: Ja een duovibrator. Rabbits duovibrator Tarzan

NYD: Een duovibrator ja, die gaat dus naar binnen maar daar heb je ook een soort

uitsteekseltje die dus op je clit rust en dat je dan zegt “nou ik had er niks mee” en dat

je vervolgens nooit meer een speeltje koopt, terwijl er dus zoveel verschillende

dingen.

LUNA: Ja dat is zo jammer, en zeker voor Rabbits duovibrator Tarzan, daar geldt

gewoon, dat moet maar net aansluiten bij je anatomie, en heel vaak zijn die dingen,

die hebben dan twee van die oortjes bijvoorbeeld, omdat Rabbit, dat vind ik

bijvoorbeeld helemaal niet prettig. Er zijn mensen met vulva’s die dat wel prettig

vinden, ik persoonlijk dus niet. Wat ook het nare is van de meeste Rabbits is dat ze

dus de sterkste trillingen in de staaf hebben, maar niet op je clit, dat klopt niet! Want

ik wil juist de beste trillingen op mijn clit hebben en niet van binnen. Liefst allebei, net

zo goed. En dat is een beetje gewoon, een motortje kan je slechter kwijt in zo’n klein

clitoraal armpje en beter in zo’n staaf.

NYD Oh ja dit is gewoon een technisch ding ook, ja

LUNA Ja het is heel logisch maar het is niet wat ik wil en dus die die die nova

ALLE DRIE Ja

45



NYD Ja laten we het er even over hebben!

ML Ja die pakken we er even bij, want ja kijk, ik heb dus ben dus nu de trotse

bezitter van 3 rabbit

ML NYD LUNA vibrators

MYD Dit heet dus ook duo want ik dacht

LUNA Duo vibrator ja

ML want ik dacht altijd dat duo’s zegmaar voor 2

NYD Samen was

ML Voor 2 mensen was.

NYD Vind ik ook heel verwarrend

ML Ja dus een Rabbit of een duo vibrator, uh namelijk de uh ja de Lelo Soraya heet

het

LUNA Soraya Ja

ML En de Violet van Bloom, volgens mij is dit merk van…

LUNA Dit is van het merk zelf

NYD Dit is eigen merk zelf van easy toys

ML En de We vibe nova 2

LUNA Nova 2 ja

ML en uhm het grote verschil tussen al deze dingen is naja de de sorry de We Vibe

Nova 2 is wel echt top of the bill daar ben ik ook echt groot groot fan van en nou is

het zo, ik ben dus niet zo wacht ik krijg dit ding niet uit

NYD Hier ligt er een *behulpzaam*

ML Oh ja

LUNA *lacht*
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ML Thank you. Ik ben dus niet zo heel groot fan van penetratie, dat is niet mijn aller

lievelings uhm ik moet zeggen dat dat langzaam misschien een beetje begint te

komen, vond het ook, zegmaar ook omdat ik die dildo kreeg. Dacht ik iss wel goed

om. Misschien misschien Its in the quiet days ik kan er wel aan wennen dus ik heb

wel uhm

LUNA *lacht*

ML Ik heb wel uhm dingen, ik ben wel nu bezig met penetratie en ik vind het ook niet

onaangenaam ofzo maar wat dus erg fantastisch is aan die We vibe nova 2 is dus

dat er dus 2 motortjes inzetten en dat je die afzonderlijk van elkaar kan instellen dus

je kan

LUNA Ja ook via een app ook geloof ik

ML Ja!! en die app is briljant!! *erg enthousiast*

LUNA Iknow!! *ook erg enthousiast*

ML Echt geweldig! *nog steeds enthousiast*

LUNA Iknow!! *ook enthousiast*

NYD En het is corona proof! Want je kan dus als je een partner hebt die niet naar jou

toe kan vanwege corona of whatever. Dan is op afstand…

LUNA Ja ja maar je kan

ML Maar eventjes. Maar ik zat ook te denken want we hadden al een vraag van

iemand die zei van wat uhhm welke toys moet je gebruiken of kun je je gebruiken als

je motor motorisch of motoriek niet zo sterk is

LUNA NYD Ja

ML Als je bijvoorbeeld chronisch ziek bent en je kan niet, dan is die app dus geniaal

want dat is dus echt alleen maar uhm uh touch screen

LUNA Ja, beetje
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NYD En je kan dan in principe gewoon in principe ik heb de We vibe tot mijn grote

spijt dus niet uhh kan je die gewoon

ML Ik pak even de app erbij hoor

NYD Moet je die nog heel erg vasthouden?

LUNA Die In principe, want je kan he je buigt zegmaar het dat staafgedeelte dat buig

je zegmaar zo dat het naar precies tegen je G-spot aankomt

NYD Ja

LUNA en het kan in 3 standen volgens mij in iedergeval gebogen worden en het

goede is dat als je m eenmaal dat in hebt gebracht, uhhh ja ik zou, die moet je

misschien wel een beetje vasthouden, naja hoeft niet ja

NYD Ja misschien rustig, gewoon je hand erop rusten. Maar je hoeft dus niet zelf.

LUNA Als je zegmaar echt gewoon heel weinig kracht hebt in je armen dan zou ik

toch eerder voor een luchtdruk speeltje kiezen

NYD Ohja

LUNA omdat je die zegmaar, die zuigt vacuüm en die blijft dan vacuüm ook zitten

dus je moet dan wel even daar

ML Maar als je wel de kracht hebt om ‘m vast te houden maar bijvoorbeeld niet de

kracht om m te bedienen met knopjes

LUNA Maar je kan m ook. En als je benen dicht doet dus echt gewoon tegen elkaar

doet dan blijft hij ook vaak binnen dus dat is ook wel maar dat ligt er ook weer aan

hoeveel je er kracht in hebt

ML Maar even. Eventjes voor het idee, ik laat m hier even zien aan de mensen. Je

kan dus op deze app kan je een vibratie programma kiezen dus bijvoorbeeld

pulseren en dan kan ik dus per motortje, dus je hebt een motortje in het interne

gedeelte en een motortje op het ding dat zegmaar op je clit zit, kan je dus bepalen
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hoe hard je het wil en dan schuif je het ene gedeelte zo naar boven uhh en dan kan

je zo dit. Of dit kan je dus gewoon zo bedienen. Nu  gaat ie harder.

NYD Houd m eens bij de microfroon voor de mensen die

ML Even kijken hoor, ik pak eventjes

LUNA En het goede van deze is dat allebei de motortjes echt heel goed zijn.

NYD Goede sterke

ML Dus niet dat het clitoralie gedeelte een beetje een bulshit modus heeft

NYD Maar wat is een goede trillng? Want ik lees dit diepe trilling

ML Dit is dus hard

LUNA Doe maar eens, doe dat ding dat jij daar hebt met die pieletjes

NYD Dit?

LUNA Die! Zet die maar eens aan en voel maar eens in je handen en vergeleken

met de staaf van die

ML Hier is de staaf

NYD Oja dit is een staaf *trillend geluid*

ML Oh die is ook heel hard

NYD Die dan een penis

LUNA Je hoort ook dat die uh uh tandartsboortje geluid is *trillend geluid gaat door*

NYD Marie lotte kijkt argrijz met afgrijnzen

LUNA Voel het maar, je moet het verschil. Dit is diep

NYD Oooh ja

LUNA En die dat is meer oppervlakkig

NYD Ja ja klopt ja

LUNA En zegmaar dat diepe, dus dat ik noem dat dat dat een beetje he het

brommen van een beer zal ik maar zeggen dat is wat je eigenlijk wil voelen en vaak
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zijn dus bij Tarzan vibrators dan is die trilling beetje oppervlakkig tegen je clit aan en

dat kan heel naar zijn want sommige van die die hebben dan ook niet een briljante

bediening meer via een app die hebben dus maar 1 knopje en als het harder gaat

van binnen dan gaat het ook harder van buiten

ML Ja

NYD ja

LUNA en dat doet gewoon pijn of naja pijn dat is gewoon niet fijn

ML Die die die die Rabbit die Bloom zegmaar die blauwe die we hebben uhh oh hoe

heet ie nou oja de Violet Bloom die heeft dus niet dus een motortje in het clit

gedeelte zegmaar maar alleen een motortje in het gedeelte intern dus

LUNA Maar het trilt wel mee, dus je voelt het wel

ML Maar hoe? Als de het interne gedeelte zo hard gaat, gaat het externe gedeelte

automatisch ook hard

LUNA Ja precies

ML En dat is dan dus een beetje, ja ik weet niet, ik vind het leuker als je het dus

allebei van elkaar los

LUNA Ja en dat ik noem dat een het is een soort symfonietje dat wat dan gaat

tussen je clit en je G-spot. Ik vind dat briljant bij die bij die Nova.

ML Ja ja

NYD Dit is echt een van jouw aller lievelings. Ja ja toch? Van die 1250 die je testte,

is dan deze?

ML Staat die bovenaan

LUNA Ja die en dus die inderdaad Njoy Pure Wand het is een gedeelde eerste

plaats. Het ligt een beetje aan welk moment, hoe ik me voel maar ja die die is beter

of naja beter. Ergens wou ik zeggen beter wordt het niet, maar waarschijnlijk komen
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ze volgend jaar dat je denkt holy shit hebben ze toch nog iets bedacht! Want ze

hadden ook de We vibe nova 1 die vond ik ook al helemaal geniaal

NYD Oh ja ja

LUNA En dit is nog beter geworden gewoon

ML Want deze is ook hij heeft ook de We vibe nova 2 heeft een heel lang stuk voor

je clit zodat je wat je ook doet met het interne gedeelte

LUNA hij buigt altijd mee met je lichaam

ML Ja

LUNA Dus hij past in principe bij elke vulva

NYD Hmmmmmhm

LUNA En dat is bij heel veel van dat dit soort toys

ML Is dat niet zo ja

LUNA Ja want dan heb je deze dat is weer te breed of te dun of te of inderdaad met

dus twee van die oortjes

ML en dan is het maar weer hopen dat dat het altijd maar het je clit altijd maar raakt

LUNA Dat het je past. Bij sommige vulva’s ligt de clit op ik noem maar wat 5 cm en

bij de ander op 3. Ik heb wel eens toys gehad die geen enkele vulva niks niet dit kan

nooit passen. Dat was een met 3 dingen en met dus een een iets clitoraals iets

vaginaals en iets anaals en dat ik echt dacht van dit

NYD Hoe gaat dit?

ML Hoe ga je dat doen?

LUNA Er bestaat geen enkel lichaam waarbij dit kan want de afstand zegmaar

tussen de vagina en de anus was het was ik noem maar wat zegmaar 6 of 7 cm

maar dat is bij niemand

NYD Hoe kan dat? Ja. Je zou toch denken dat ze dat testen op mensen
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LUNA Ja maar dat is dus niet zo

NYD Nee dus nee

ML Even nog een ding, ik heb dus ook de Lelo Soraya, die heb ik al best wel lang en

ik wil dan toch graag eventjes zeggen, deze zijn heel duur.

NYD Ja

ML Ja en wat echt niet handig is, is dat er een soort metalen ja wat is het, plakkaat

loopt over het hele ding dus je steekt het ook zo in je vagina en daar komt dus vocht

tussen en glijmiddel als je dat ook gebruikt en dat is echt niet chill want je krijgt

NYD en dan sta je daar met je tandenborsteltje schoon te maken

ML je krijgt het niet schoon

LUNA Ik vind dit zo, ik kan hier ook heel boos over worden. Het is zegmaar zo

arrogant want ze hebben hun naam gezet op

NYD Het logo

LUNA Hun logo dus eigenlijk hun merknaam op het gedeelte wat je in je vagina

brengt en daar komt nog

ML Ik had daar dus niet eens over na gedacht

LUNA Nee maar ik vind dat zo arrogant! Daar vind ik daar kan ik gewoon niet over

uit maar ook dus dat dat logo is dus ingeprint hoe heet dat

NYD Ja

LUNA embossed en daar komt dus ook vaginaal vocht in of glijmiddel dus dan sta je

onder de douche met je tandenborsteltje het logo van Lelo’s schoon te borstelen nah

weetje dat doe je 1 x en dan schrijf je gewoon een review dat ze stom zijn

NYD ML *lachen*

LUNA Nee en het gaat weetje het is best een leuk speeltje. Het is echt niet slecht

maar volgens mij is ie 239 euro en dan denk ik
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NYD Zoooo

ML Ja echt heel duur

NYD Maar deze heb je ook gekregen trouwens

ML Ja deze heb ik ook gekregen niet van Easy Toys trouwens, maar ik heb m wel

gekregen. Uhh en wat we ook zegmaar wat ik dan weer positief vind aan deze is dat

er 2 motortjes in zitten dus inderdaad

LUNA Ja

ML Dus dat hij doet het prima, maar voor dat geld

LUNA Maar voor dat geld! Echt gewoon

ML Ja voor dat geld en dat je dus daarna ongeveer anderhalf uur aan het boenen

bent

LUNA En dan nog krijg je het er niet uit want ik heb ooit een keer een speeltje uit

elkaar gehaald en het blijft en het gaat eronder ook he, dus je kan wel borstelen

maar het zit daaronder. Dus als je zegmaar als jij dit nu gebruik ‘m 10x haal m dan

uit elkaar dan gaat ie

NYD Ik wil niet weten wat je daar aantreft *lacht*

LUNA You don’t wanna know en hier je krijgt het nooit 100% schoon

ML Ja dat ga ik doen vind ik dan toch dat is echt heel

LUNA ja hij is wel heel mooi

NYD Even kort hoe maak je een speeltje goed schoon

LUNA Nou ik wil ik neem ze altijd mee onder de douche en in principe is dat gewoon

helemaal prima maar maar

NYD Geen extra spraytje of dingetje? Want dat

LUNA Dat doe ik eigenlijk doe ik dat zelf nooit opzich als je dat wel zelf prettig vindt

dan moet je dat en zeker als je zegmaar met andere partners zou vrijen dan zou ik
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zeker wel dat soort producten gebruiken maar ik gebruik ze alleen maar voor mezelf

en als je dus speeltjes zoals dus We vibe nova 2 die is helemaal uit 1 stuk gemaakt

van siliconen dus die ja

NYD Makkelijk schoon te maken

ML Die spoel je gewoon af

LUNA Die spoel je af en ik neem ze wel mee beetje dove lalalala en dan is het

gewoon weer helemaal prima

NYD Ja oke

LUNA Dus uh ja

NYD Duidelijk

LUNA Maar inderdaad voor je hebt ook wel speeltjes zoals deze Fun Factory Stronic

G dan heb je ook hier

NYD ook een randje

LUNA De randjes zou ik altijd de randjes wel eventjes met een borsteltje beetje

schoonmaken

ML ja ja ik denk dat ik nu dan

NYD en dat borsteltje moet dan niet het borsteltje *lachend* nee sorry

ML LUNA *lachen*

ML Maar nu denk ik wel waarom doen merken dit überhaupt zon plakkaat ergens

tussen

LUNA omdat

NYD Ja dat is gewoon niet nodig

LUNA omdat dus arrogantie

NYD maar waar let je op als je voor het allereerst een speeltje gaat uitzoeken

ML Ja
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LUNA Ik zou nou ik heb

ML Ja is bijna niet te doen

LUNA Het is gewoon te veel en ze worden ook allemaal steeds beter zeker als ik het

vergelijk met wat jaren terug allemaal op de markt is gewoon uhm ze worden steeds

beter steeds goedkoper uhhhh er is ik mag merken noemen he

NYD Jajajaja

ML Ja

LUNA satisfyer heeft onlangs een speeltje op de markt gebracht die uhm uh dat Dual

Love bijvoorbeeld dat is aan de ene kant vibrator dus een trillende vibrator en aan de

andere kant een luchtdruk speeltje en die zijn maar 50 euro

NYD oohh!

LUNA: Als je voor je eerste speeltje gaat, nooit meer dan 50 euro uitgeven. Gewoon,

doe wel 50 euro en ga niet bij de AliExpress dingen voor 2 euro bestellen want die

zijn allemaal slecht materiaal gemaakt gewoon. Is gewoon niet veilig.

ML: En het is toch, het is toch je vagina mensen…

LUNA: Jaa, nee maar je krijgt daar gewoon echt gewoon jeuk van gewoon. Ik heb

ook weleens gewoon dat ik denk: aaah, ik kan het wel een keer proberen. Die waren

dan van uhm… TPE of TPR gemaakt. Gewoon van die dildo’s. Dan denk ik, aaah

voor een keertje en die zijn gewoon mij gesmolten op mijn kamer zeg maar.

NYD: Dat meeeen je niet?!

LUNA: Dus ik heb een seksspeeltjeskamer en die staan op een kast gewoon te

staan. Gewoon van die echte dildo’s die eruitzien als een piemel. En die zijn gewoon

dus gesmolten door de zon. Kan je nagaan!
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ML: Er kwam hier een volger ook mee he. Die zei: ze smolten tegen elkaar aan in

mijn kast maar dat kan toch niet goed zijn. Maar dat is dus ook niet goed

LUNA: Die zijn dus van slechte…

NYD: Hoe heet dit ook al weer?

LUNA: TPE en TPR

NYD: Géén TPE en géén TPR!

LUNA: Nou ja, jaa… ik gebruik het niet. Omdat ook, die kun je niet 100%

schoonmaken zeg maar. Dus siliconen is uh… 100% niet poreus (NYD: humt

instemmend). En TPE, TPR is poreus dus dat blijft altijd zitten er hele kleine gaatjes

in dus dan, dus en ja (hakkelend). Miniscuul natuurlijk he. Maar op den duur gaat dat

schimmelvorming geven.

NYD: Ja

LUNA: En je hebt dan ook nog PVC, je hebt allemaal andere materialen. Je weet

soms gewoon niet waarvan het gemaakt is omdat er geen uh… regelgeving is

omtrent sekstoys.

NYD: Dat méééén je niet?????

LUNA: Dus ze kunnen wel zeggen…

ML: Hoe kan dat nou?

LUNA: Ja, dat is gewoon zo.

ML: (verontwaardigd) je gebruikt het intern?!

LUNA: Ja, nou ja dat is een, dat is gewoon zo…

ML: Jeeeeetje
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LUNA: Dus wel voor kinderspeelgoed zeg maar. Daar heb je wel bepaalde regels

voor maar niet voor volwassen speelgoed.

ML: Wat bizar!

LUNA: Dus ze mogen erop zetten: Is 100% siliconen. En dat hoeft het niet per se te

zijn.

NYD: Dat méééén je niet? Dus zelfs dit mag. Gewoon echt liegen over…

LUNA: Nee, ja dan zetten ze er gewoon op. Ja ik weet niet, deze niet, maar dan

zetten ze erop: ‘silicone’. En klaar.

NYD: Ooooh ja, siliconen zitten misschien wel een deeltje siliconen in maar…

LUNA: Ja, het hoeft gewoon niet. Ja, het is heel superkut.

ML: Wat eeerg!

LUNA: Ja, daardoor is het altijd wel aan te raden om toys te kopen van bekende

merken.

NYD: Zoals Satisfyer.

LUNA: Ja, dan weet je wel gewoon een beetje. Die je wat meer kan vertrouwen ja.

Ja, ik zou dus echt niet bij AliExpress ook al uhm… ook al klinkt het uh… heel geil

waarschijnlijk. Oh, maar 5 euro voor een dildo.

NYD: Mmmm [instemmend]

ML: [lachend] geil.

LUNA: Ja, weet je dan kan je gewoon heel veel bestellen. Heb je een heel tof

weekend met wel 10 verschillende dingen maar uh… ja, nee, ik zou het risico

gewoon niet lopen.
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NYD: En zijn er shops, online of offline die je aanraadt of aan kan raden van nou,

daar zit je gewoon goed. Als je daar kan kopen.

LUNA: Uh, Mail & Female bijvoorbeeld is altijd een…

NYD & ML: Ja

LUNA: Ook de winkel zeg maar hier op de Vijzelstraat.

NYD: Zal ik ook in de shownotes zetten.

LUNA: Ja, weet je sowieso is dat gewoon hele fijne winkel om te… om naartoe te

gaan. En weetje, natuurlijk kan ik wel zeggen lees mijn reviews en koop alleen wat ik

aanraad maar het is ook heel… als je, zeker als je nog nieuw bent, ga lekker, durf

gewoon naar een winkel te gaan.

NYD: Voelen en zien is ook gewoon fijn.

LUNA: Ja, dan kan je het gewoon voelen en…

NYD: Maaaar, goede tip van jouw website ook is, uh: teken het speeltje na. Ja, vertel

eens?

LUNA: Ja [stottert even]. Ik ben natuurlijk ook door schade en schande wijs

geworden want ik denk, ooh nou dat is heel tof. Dan denk ik, oh lekker groot. En dan

komt het binnen en dan denk ik ja dat gaat nimmer nooit lukken.

NYD: Ja

ML: En wat doe je dan? Want je kan…

LUNA: Weetje teken hem gewoon uit. Ik noem maar wat: 25 cm bij 5cm en dan denk

ik. Oh, dat valt wel mee joh!

NYD: En dan kan je inschatten wat dat is.
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ML: Aaaaah, en dan meet je gewoon wat voor een grootte je in huis haalt en of dat…

LUNA: Als je het tekent dan weet je gewoon van, oh.

NYD: Je pakt gewoon even …

LUNA: Een A4’tje en als ie niet op het A4’tje past … [lachend] dan zou ik het niet

doen!

[Iedereen lacht]

NYD: Zelf weten!

ML: Dat is heeel grappig.

LUNA: Zo heb ik dus, nu thuis nog. Ik woon op de hulk, zo is mijn straatnaam. En ik

heb dus de hulk bestelt om te reviewen. Nou ja, je hoort het al, de hulk. Ja, en hij

staat er…

NYD: Past die op een A4’tje? Nee.

[Gelach]

ML: Ik had ooit een mega, mega, megadildo gewonnen op Milkshake en die was

echt denk ik wel een halve meter lang ofzo.

NYD: Echt, nou ja, niet eens mijn onderarm, mijn volledige arm.

ML: [lachend] Nee die was echt heeeel groot. Ja, die heeft lang op mijn kamer

gestaan en nou ja…

LUNA: Ongebruikt.

ML: Ja, ongebruikt. Toen heb ik hem volgens mij naar de Kringloop…

[Iedereen lacht]

NYD: Okeeee, dus niet meer dan 50 euro voor je eerste setje
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LUNA: Nee en uh..

NYD: Let op de veiligheid

LUNA: Ja, dus

NYD: Een merk, uhm, liefst wel een merknaam.

LUNA: Ja

NYD: Teken hem uit want dan weet je de grootte

LUNA: Ja, en ik kan dus echt zelf zeg maar zo’n [hakkelt even] Dual Love heet ie

dus of Dual Pleasure. Omdat ie dus, dan heb je én een luchtdrukspeeltje én je hebt

een trillend speeltje.

NYD: En je kan het ook los van elkaar. Je zou ook de luchtdruk op je clit kunnen

zetten terwijl je niks in je…

LUNA: Ja, ja! Nee, het is echt een speeltje. Hij is, hij ziet er fallusvormig uit zeg

maar. En de ene kant is echt een luchtdrukspeeltje en de andere kant is trillingen.

NYD: Ooooh zooo! Het gaat niet tegelijkertijd maar je kan hem gewoon

LUNA: Je kan hem tegelijk aanzetten maar daar heb je niks aan.

NYD: Ja, maar dat heeft… Ja, tenzij je met twee vulva’s bent.

LUNA: Ja! Ja, maar dat lijkt me ook niet handig.

ML: Tenzij je met twee.. Oh, wou net zeggen dat biedt mogelijkheden…

NYD: Ik snap nu wat je bedoelt. Ik zag een ding voor me dat…

LUNA: Nee, het is echt…

NYD: Ik zat een rabbit-achtig ding voor me.

LUNA: Oh, nee nee nee.
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NYD: Want dat bestaat ook toch?

LUNA: Die heb je ook. Ja. [Hapt naar lucht] De womanizer duo…

NYD: Ja, die is geen 50 euro toch?

LUNA: Die is 199 euro.

NYD: Ja, nee daarom. Jij zegt die is 50 euro. Ik denk, wat?

LUNA: Oh nee, dit is echt. Dit is echt een ander iets.

NYD: Dit is heel anders. Ok, ja, ja.

LUNA: Maar, die Womanizer Duo is ook fantastisch.

ML: Dus dit is een speeltje dat aan de ene kant luchtdruk en de andere kant

trillingen.

LUNA: Ja.

ML: En je gebruikt de ene kant óf de andere kant.

NYD: Ja, dat is briljant.

LUNA: En het briljante is ook nog. Die heeft ook een app. En die app is net zo goed.

NYD: Nou!

ML: En hoe heet dit ook al weer?

LUNA: De Satisfier uh Dual Love en de Satisfier Dual Pleasure. Dat zijn eigenlijk

twee die kunnen hetzelfde en de ene heeft dat een ander soort tuutje en de ander

heeft een wat betere uhm… staaf die je in kan…

ML: Maar dit klinkt inderdaad als echt een heel goed instapmodel ook als je nog een

beetje aan het zoeken bent of je bijvoorbeeld penetratie lekker vindt of niet.

LUNA: Ja!
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[Praten door elkaar heen]

LUNA: Ze hebben zeg maar standaard 11 standjes erop zitten maar je kan dus ook

je eigen standjes maken. Je kan ook op afstand besturen.

ML & NYD: Nouou!

LUNA: Hij doet het ook nog op muziek. Het slaat echt nergens op wat ie allemaal

kan. [lachend:] ik wist niet. Het was echt.

NYD: Er ging een wereld voor je open.

LUNA: Ik heb zelf nog zoiets van nou weet je, misschien is dit niet het allerbeste

merk met het. Maar dan gaat ie maar binnen een half jaar kapot of binnen een jaar.

Fuck it, dan weet je wel gewoon wat je wil en dan kan je gaan sparen voor iets wat je

wilt

NYD: Oooh ja

ML: Ja

LUNA: Ja, weet je. Ik test speeltjes natuurlijk maar een keer 5, 6. En daarna dan wat

dan, weet je. Ik gebruikt het dan niet meer. En eigenlijk zou ik het liefst gewoon echt

goed willen testen dat ik alles wel 50 keer gebruik maar ja, zo werkt het gewoon niet

NYD: Nee, dat kan niet, nee.

LUNA: dus uh ja, dus ik weet niet wat de duurzaamheid… wat de duurzaamheid is

van deze speeltjes maar…

NYD: Is er iets bekend over duurzaamheid, speeltjes. Daar kregen we ook wel

vragen over. Heb je zeg maar merken waarvan je weet van…

LUNA: Nou ja, weet je die weet je die metalen speeltjes van Enjoy die gaan je leven

lang mee. Die gaan niet kapot.
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NYD: Ja, ja. Zullen we het daar maar nu gewoon meteen over hebben?

ML: Jaaa

NYD: Mensen denken wat is dit voor een ding.

ML: Ok de Njoy Pure Wand is een metalen gebogen staaf. Met twee...

NYD: Roestvrij staal toch?

ML Roestvrijstaal.

LUNA: Ja.

ML: En uh… het is…

NYD: Een beetje een douchekop doet het me aan denken maar dan wel kleiner.

ML: Ja, of een telefoon. Een ouderwetse telefoon.

NYD: [lachend] Dat weet niemand meer.

ML: Nee, dat is uit de tijd van… mij.

LUNA: [grinnikt]

ML: Nou met een uh… met aan allebei de buiten… Allebei de uiteinden zit een soort,

zit een bol. En aan de ene kant zit een kleine bol en aan de andere kant zit een

grotere bol. En ik hoorde of las al ergens dat je die kleine gebruiken mensen vaak

voor anaal.

LUNA: Voor prostaatstimulatie ja.

ML: En de grotere dat is voor intern in je vagina.

LUNA: ja, voor g-spot stimulatie ja.

ML: En de rondingen die zijn dan zo perfect gevormd dat het allemaal zo in je of op

je g-spot
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LUNA: [zingend] HAAAALLE-LU-JA

NYD: Maar, echt dit Chantall begint helemaal hier te stralen maar als je dit ding

googelt… wat ik al een keer gedaan had, dan wil je dat meteen proberen want

iedereen is van DIT ding.

LUNA: Ik denk dat alle, alle sekstoytesters over de hele wereld hebben hem allemaal

in hun top 3 staan. Ik weet dat echt bijna zeker. En ik kan me voorstellen. Het is

nogal. Hij is nogal intimiderend.

NYD: Zéér intimiderend

ML: Ja

LUNA: En ook zeg maar de uh… ik snap dat dit is niet een instapmodel

NYD: Nee

LUNA: Ik zou dat echt niet als eerste speeltje aanraden ook als je nog geen ervaring

hebt met penetratieseks dan zou ik ff, misschien even daar een beetje meer mee

uh…

ML: Ja, maar het eerste wat ik ook dacht was uh ja. Dan ga je 160 euro uitgeven

aan…

LUNA: Aan focking briljante orgasmes!

ML: Ja, dat zeg je. Maar aan een soort metalen ding. En dat. Ik, ik, ik, ik denk dan

van wat moet ik ermee

LUNA: Ooooh zet mij op de markt neer gewoon. Maakt niet uit. In Urk. Ik verkoop

hem.

NYD: Ja, ik geloof het meteen!
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ML: Ik ook, ik ook want je bent HEEL enthousiast

NYD: Maar je voelt wel echt als ie binnenkomt dit is echt gewicht. Dit is echt een

mooi ding dat je binnenkrijgt.

LUNA: Juist dat ja. Juist ook het gewicht dat je dan in je vagina voelt.

ML: [beetje spottend] Wacht, zei je nou ‘dit is een mooi ding wat je binnenkrijgt’?

NYD: Ja, met de post!

ML: Oooh

[Iedereen lacht]

NYD: Ja, ook wat je binnenkrijgt. Grappig detail trouwens. Cato die nam de dozen

aan waar alle speeltjes inzitten die wij opgestuurd hadden gekregen en die

postbezorger zegt: ‘zooo wat een zwaaare doos is dit’.

[LUNA lacht hard]

NYD: Dat was heel grappig.

ML: En ook wat heel leuk is Njoy Pure Wand is dat je hem dus, hij is heel geschikt

voor temprature play, toch? Zo noem je dat?

LUNA: Ja, ik vind dat ding zeg maar zó geil dat het mij niet uitmaakt of het koud naar

binnengaat maar ik ben daar helemaal niet van.

NYD: Van koud, ja.

LUNA: Ik ben echt van de elektrische deken gewoon eerst aanzetten gewoon [lacht],

voordat ik naar bed ga. En dan leg ik dat ding op de elektrische deken, onder mijn

kussen. En dan komt het allemaal goed.

NYD: Ja, ik had hem even onder de douche gehouden.
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LUNA: Je kan hem inderdaad. Je kan hem in principe gewoon wel even in de vriezer

leggen…

ML: Hij is een seconde warm.

LUNA: Niet dat ie bevroren wordt maar wel dat ie koud wordt. Of je kan hem even

onder de warme kraan. En als dat je ding is dan moet je dat lekker doen.

NYD: Maar hoe gebruik je dit?

ML: Ja…

LUNA: Nou,

ML: Steek je hem gewoon naar binnen? Wat doet je?

NYD: Vertel.

LUNA: [Hakkelend] Ja, ik vind het, maar ik, ja weet je, het ik vind dat ding gewoon…

ML: Jij wordt gewoon al… Zij zit hier te glibberen

[NYD lacht]

LUNA: Als je hem gewoon naar binnen brengt. Op een of andere manier dan vindt

hij precies zeg maar je G-spot. In ieder geval mijn G-spot en ook bij de rest van de

toytesters op de wereld. [hakkelend] Hij, hij, hij, het klopt gewoon. Echt ik heb het al

vaker ook tegen iedereen gezegd: mannen zouden zo’n piemel moeten hebben.

Allemaal!

[Gelach]

ML: Het is eigenlijk fout in de evolutie.

LUNA: [Lachend] Ja, dat is niet goed gegaan. Er is ergens een fout gemaakt.

ML: Maar kijk eventjes, uhm… wat ik wilde zeggen. Oh ja.
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LUNA: Ja weet je ik, ik… Wat voor mij een beetje lastig is. Ik ben nu dus single en ik

vind, hoe, dat, dat, weet je, dan moet je met twee handen bezig? Ik heb liever

gewoon…

NYD ‘tis best een zwaar ding!

LUNA Hij is best wel zwaar

NYD Want we hadden het net even over mensen die misschien niet veel

spierkracht… ‘t is daar echt niet geschikt voor

ML Nee, nee.

LUNA En je kan hem in je eentje prima bewegen zeg maar, dus dat is niet euh, het

probleem, het probleem is wel: ik wil graag dit én ik wil ook, euh, op mijn clit

gestimuleerd worden.

NYD en ML *geluiden van herkenning*

LUNA En dan moet ik twee dingen tegelijkertijd, en dat is een beetje hetzelfde als op

je, op je hoofd slaan en een soort cirkeltje maken.

NYD Ja

ML Ja, dat kan niet

LUNA Ik vind dat allemaal heel lastig. Ik wil gewoon een kerel in mijn bed, die dat

ding vasthoudt!

NYD en ML Ahhh

LUNA Dat is ‘t eigenlijk een beetje…

ML Maar dit gebruik jij, in principe, deze Enjoy, maar die gebruik jij vaak mét iemand.

Dit is iets wat je samen doet. Of… ook alleen?

LUNA Voor mij? Als ik mag kiezen?

ML Samen

LUNA Dan wil ik dat iemand anders hem voor mij in en uit beweegt.
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ML Oooh

NYD Maar doe je ‘m in echt d’r ín d’r úit?

LUNA Nee, nee, heel zachtjes

NYD Of doe je een beetje rrr… rocken?

LUNA Nee wat ik gewoon fijn vind aan, want je hebt een beetje euh ‘eager’ euh,

euh, ik heb het steeds over mannen, maar je hebt natuurlijk bij ‘eager’ partners, die

als je met een dildo bezig gaat…

NYD Gaan raggen.

LUNA Die gewoon gaan lopen raggen

NYD Daar moet ik echt niet aan denken met dit ding…

LUNA Maar dat kan ook niet. Dat is juist het prettige. Want dit speeltje dat leent zich

juist heel erg voor dat hele zachte, euh, gevoel.

NYD en ML Ja

LUNA Dat je héél zachtjes op en neer gaat, en juist dát, dan heb je, dus ik heb met,

met, over full body orgasms gesproken

NYD Uhu

LUNA Die heb ik dus met deze gehad.

NYD Ja

LUNA Juist omdat je zo langzaam moet gaat.

NYD Hm

ML En hoe lang duurt zo’n… dat is ook drie uur? Heb je het over drie uur dit erin,

eruit…

LUNA Ja, maar dan heb je wel echt een hele lange aanloop hè?

ML Ja, ja, ja maar, eventjes, eventjes voor euh…
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LUNA Wij hadden het voor, voordat we begonnen met deze podcast, hadden wij het

over de full body orgasm, volgens mij hebben we nog niet hier…

ML Weet ik niet meer!

LUNA Maar als je zeg maar, dus voor een, voor een totaal helemaal geweldig

orgasme gaat, dus euh, dan euh, voor wat ik dan prettig vindt is dat je gewoon drie

uur bezig bent en inderdaad op het laatst deze, maar dan niet ff snel dat je binnen

twee minuten huhuhuh.

ML En dan ben je dus nog níet klaargekomen?

LUNA Nee

ML In die hele tijd?

LUNA Nee

ML Maar je bent wel bezig en dan pak je

LUNA Ja af en toe even stoppen en weer doorgaan, of wel even met die, maar niet,

niet klaarkomen en ook niet zozeer naar een orgasme toe gaan.

ML Maar dat het gewoon lekker is

LUNA Wat dan, wat dan voor mij is, ik moet dan zeg maar niet euh, aan mijn clit

zitten, maar alleen met dat, dan kan ik het langer volhouden.

ML Ja

LUNA Op het moment dat ik gewoon mijn clit ga stimuleren, dan is het gewoon, het

einde zoek. Of juist niet… Dus, dus dat is zeg maar wel, ja, dat kan je gewoon leren

om gewoon uit te stellen.

ML JA

LUNA Dat hele, dat ‘edgen’, zeg maar, dat tegen het randje aan blijven hangen, hoe

langer je dat volhoudt, hoe beter je orgasme wordt.
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ML En euh, want ik heb bijvoorbeeld nog nooit een G-spot orgasme gehad, volgens

mij, van binnenuit zeg maar, ik kan wel gewoon dat dingen d’r dan tegenaan, euh…

NYD Heb je dit al geprobeerd?

ML Dees?

NYD Ja?

ML Ja, jazeker! En dan euh…

NYD Grote kant of de kleine kant of beide?

ML Grote kant, want met de kleine kant vond ik dus te klein, want dat voelde ik bijna

niet. Maar de grote kant vond ik vrij intens.

LUNA *bevestigend* Hm hm

ML En zeker als ik ‘m d’r dan, euh, uit haalde

LUNA Ja

ML Vond ik het toch een raar gevoel.

LUNA Ja dat klopt.

ML Vind ik niet zo fijn… euhm

LUNA Dat vind ik ook niet fijn trouwens.

ML Nee

LUNA Das op, op, maar dat is dan als ik een orgasme heb gehad om hem er dan uit

te halen dan, dan, dat is echt een soort, ja, ik noem het even plopgeluid, das een

heel plopgevóel.

ML Ja, beetje… weenie

NYD *grinnekend* een plopgevoel, ja!

ML Ik heb gewoon een associatie met een zetpil, ofzo?

LUNA hahahahaha

NYD Ja, dat kan, dat kan
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LUNA Ja

ML Maar euh, dat vond ik niet zo fijn, maar ik vond het op zich, want als die erin zat

wel een fijn gevoel, maar ik ben dus uiteindelijk klaargekomen dus mét euh, dat, dat,

dat ‘tap’ ding.

LUNA Ja

NYD Daar gaan we het zometeen wel even over… ja.

LUNA Maar had je die nog wel in je?

ML Deze had ik in me, en dan, ja het was een heel gedoe,

NYD Dit heb ik ook gedaan, precíes dit heb ik ook gedaan

ML Ja en dan met dat, met zeg maar dus iets wat je clitoris stimuleert, ja het was wel

oprecht lekkerder, omdat er iets in je zit. Intenser.

LUNA Ja, maar dat heb ik sowieso, ik, als ik, ik kom lekkerder klaar als er iets in mijn

zit inderdaad.

NYD Hm

LUNA Dat vind ik gewoon fijn. Ja.

NYD Ik moet ook wel zeggen, dat ding, want het is echt wel een intimiderend ding,

maar ik wilde hem wel heel graag, maar toen ‘ie binnenkwam dacht ik echt wel van

“oeh hij is wel groot, ik had hem even moeten tekenen.”

LUNA Ja *lacht*

ML *lacht*

NYD Maar, het is wel écht een séxy ding ofzo.

LUNA Ja

NYD Ik kan niet zo goed uitleggen eigenlijk wat het is, maar dat materiaal, ik had dat

dus nog nooit iets anders dan dus, nouja, de siliconen speeltjes gehad.

ML Ja
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NYD Nou

ML Het heeft wel echt wat.

NYD Ik heb het dus, niet vaak genoeg kunnen gebruiken om jouw glorious verhaal,

zeg maar, maar ik heb heel erg het gevoel dat ik dat wel zou kunnen…

LUNA Ja

NYD Dat het aan mijn voeten ligt.

LUNA Ja *enthousiast kreetje*

NYD Dat het wachten is tot ik het euh, ja ik heb er helemaal zin in!

LUNA Ja, en want ik heb ook gemerkt…

NYD Het is een góed voornemen.

LUNA Het is ook voor een ander fijn om, om vast te houden.

NYD Ik heb het dus nog niet samen met Daniël geprobeerd

ML Nee ik moet het ook nog proberen met Cato.

NYD Ik ben er nog niet aan toegekomen

ML Nee

LUNA Maar dat is dus…

NYD Ik heb gelukkig weekend! *lacht* dit verstond ik niet zo goed

LUNA Ja, nee, ja, maar dat, ik zou, dat zou ik wel even doen, echt waar, want ja, ik

ben wat dat betreft ben ik heel lui. Echt. Oh dat is echt fantastisch.

ML Ja

LUNA Dat je gewoon ligt en dat iemand anders gewoon dat voor je beweegt

NYD Nou ik kan niet wáchten!

LUNA Maar dan kan je je ook veel meer focussen op het gevoel wat het geeft

NYD Ja
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LUNA En het is, je moet wel even wat instructies natuurlijk geven, maar dat, dat

maakt het, omdat het best wel zwaar is om te, zelf te bewegen.

NYD Ja

ML Ja je krijgt op een gegeven moment, ik ging op een gegeven moment wisselen

van arm, omdat…

LUNA Ja, maar dan is het al niet meer leuk, maar als iemand anders het voor je

doet, en dat kan ook heel subtiel natuurlijk, hè, het hoeft, het hoeft, je kan ook

natuurlijk op je zij liggen en dan, dan kan je je echt makkelijker overgeven

NYD Ja

LUNA Ik zou echt dat

ML Jajajajajaja

LUNA Volgend weekend

NYD Oké laten we door naar de… Carezza? Heet ‘ie? Van

ML en NYD Lora diCarlo

ML Dit is overigens dat merk wat ooit een keertje, euh, een prijs had gewonnen

NYD Ja!

ML Maar toen niet, want eeeeeuh, *toon om overdrijving aan te tonen* want het ging

over seks

NYD Dat is ooit onze Damn Honey No geweest.

LUNA Kan ik niet verstaan

ML Maar toen ging het, omdat ze dan sekstoys maakten…

LUNA Robotics hupeldepup was het inderdaad. Jaaa, ik moet ook zeggen: ik vind

dat merk práchtig, en de stimulatie die het geeft is óók geweldig, het is alleen de

herrie die het geeft, daar, daar…
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NYD Ik ga het nu laten horen, want hij staat dus nu echt op een zachte stand en dan

qua uitleg: het is dus een soort…

ML Vinger

NYD Ovaalvormig ding, waar elke keer een soort vinger uit lijkt te komen. Een soort

kleine… een pink, laten we zeggen, een pink die eruit komt de hele tijd. En dat kan

je dus tegen je clit aanhouden. Ja, het was net de zachtste stand, maar ik ga even

naar een hardere stand. *je hoort een soort pulserend, rammelend geluid* En wat ik

dus las op jouw, euh, blog, het klinkt als een helikopter zei jij. Sinds dat moment,

elke keer als ik dit speeltje gebruik, dat is nu nog maar drie keer gebeurt ofzo, maar

het liedje van Billie Joel

LUNA *lacht* hahaha

NYD Met die helikopter, is INSTANT in m’n hoofd

LUNA Ja

NYD De héle fucking dag

LUNA Ja, ja, maar hier, ik kan het hier niet op

NYD Echt alsof je, echt…

LUNA Ja, als het moet zeg maar

NYD Maar het is wel lekker.

LUNA Want het is mijn werk om klaar te komen, maar dit is toch afschuwelijk…

ML Ja maar ik, ik vind het dus niet zo’n, ik vind het, ik hád jouw blog gelezen, dus ik

dacht d’r komt me nu toch een helikopter binnen, ik ga d’r voor, maar ik vond het dus

wel meevallen als je…

LUNA Echt??

ML Al van te voren weet hij klinkt als een helikopter. *lacht*
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LUNA Maar ik, en het ligt overigens bij mij ook wel aan het moment

NYD Het ligt er ook aan of je het onder de deken of boven de deken doet

LUNA Ja, maar ook gewoon van hoe ik me voel, dit versta ik niet helemaal, zelfs zeg

maar of ik ‘s morgens, ‘s middags, ‘s avonds, maar ik vind, als ze zeg maar deze

maken met gewoon euh…

NYD Een stille! Dan ben je blij…

LUNA Ja, dat is gewoon fantastisch!

NYD Ja want het is wel heel lekker!

ML Wan daar is Lelo bijvoorbeeld wél weer heel goed in. Hele stille toys maken.

LUNA Ja

ML Dat zijn echt de, dus dat, euh, naja

LUNA Nou wat het denk ik ook, voor mij, vooral is zeg maar, als een wandvirbrator,

dus echt zo’n…

NYD Oh ja

LUNA Microfoon ding

NYD Dus dat is ook…

ML Deze hebben we ook gekregen.

NYD Oeh

LUNA Als zo’n speeltje

NYD Het is heftig hoor deze trouwens, vond ik.

ML Deze gaat, ik vond deze dus ‘hard, harder, hardst’.

LUNA Ja

NYD Ja

ML Ik vond deze niet zo fijn

NYD Nou maar wel, euh, over kleren heen bijvoorbeeld.
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ML Ja, dan ja.

NYD Dat is best een lekker begin dan.

LUNA Ja, maar als iets zeg maar hard geluid maakt, en het geeft ook harde

stimulatie, dan klopt het zeg maar. Maar als iets te subtiel is…

NYD Oh zo!

ML Aaah

LUNA Subtiele stimulatie geeft en heel hard geluid, dan gaat er bij mij ergens een

knopje…

NYD Oooh ja

LUNA Dat klopt niet, ja

ML Oh nee, dat heb ik niet zo, ik moet wel euh, als er iets veel geluid maakt, dat

mag wel, maar dan moet ik wel in een omgeving zijn waar ik niet het idee heb dat

iemand me hoort.

LUNA Ja

NYD Ja

ML Dus ik wil graag alleen thuis zijn, maar euh op die Carezza, euh kan ik het erg

goed. Ik kan het ook aan de kant zetten. Maar die, bijvoorbeeld deze wandvibrator,

ja die microfoon zeg maar, die gaat gewoon aan en dan GAAT ‘IE.

NYD Ja vond ik ook best intens hoor!

LUNA Ja

NYD Maar ik dacht wel, ik heb het dus nog nooit, ik heb het wel vaak gezien, maar ik

had het dus nog nooit gehad zo’n wandvibrator.

LUNA Ja maar daar heb je ook al…

NYD Maar het is wel een handig ding.

NYD Want je legt het gewoon een beetje in de buurt
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LUNA Ja maar heb je ook weer allemaal verschillen in zeg maar…

NYD Ja dat zal wel

LUNA Ja want deze is best wel hard en fel

NYD en ML Ja

LUNA En de, euh, de Magic Wand, of euh, de Europe Magic Wand, die zijn heel

zacht en diep. En dat, zo diep als die, dieper dan dat, ja misschien zo’n euh, euh,

euh, neukapparaat, want…

ML *lachend en fluisteren* Neukapparaat

NYD Een neukapparaat

LUNA Ja, zo’n neukstoel, weet je wel die zijn nog euh, *lacht*

NYD Zijn nog dieper

LUNA ik ben even de naam kwijt.

NYD *lachend* maakt niet uit, neukapparaat, ik schrijf het op.

LUNA Maar die zijn nog euh, dieper qua trillingen. Maar euh…

ML *lachend* Neukapparaat

LUNA Ja dat zijn hele zachte, diepe trillingen. Ja ik vind die, ja, dit vind ik ook

heerlijk, maar die maakt dus ook heel veel herrie. Maar dat vind ik niet erg, omdat

het klopt bij de euhm

ML Jaajaja

NYD Maar ik dacht bij deze wel, want als je dus, nou, voor het eerst een speeltje

koopt, ik snap wel op zich, dit is wel soort van makkelijk ook…

LUNA Ja

NYD Je, je hoeft niet te gaan zoeken, je hoeft niet, het is heel ‘easy’...

LUNA Ja maar dan zou ik toch eerst

ML Maar dan…
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NYD Nee niet per se precies deze, maar het concept wandvibrator

ML Ja, want…

NYD Laat ik het zo zeggen

ML Ja, want dan kan je niet echt missen, want je hoeft niet echt te zoeken, je zet

hem er gewoon op…

NYD Dat is het.

ML Dat is waar.

NYD Want dus ook als je aan het seksen bent

ML Maar, ik zou dan zelf denk ik op zoek gaan, naar een versie die…

LUNA Ja, maar dan heb je ook gewoon móóie, mooie kleinere die ook wat, wat, die

ook gewoon goed vasthouden, die helemaal ook zo trillen

NYD Die ook zo zijn, ja.

LUNA Die net wat…

ML Ja, ja

LUNA Wat minder intimiderend zijn. Want ook, ja weet je, zeker als je voor het eerst

met een partner misschien een speeltje, dan zou ik toch niet zo…

NYD Nee joh, dat is een mega ding.

ML Eh, schat….

LUNA Joehoe!

NYD Hallo

ML Hallo

NYD Ik doe net alsof het een microfoon is, want dat is gewoon… grappig

ML Maar het is ook, je, d’r zijn ook, ik heb nu, nu zoveel toys geprobeerd waar dan

euh, patronen zijn die gewoon wat meer zeg maar, die wat zachter…

NYD ‘Tril’ patronen
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ML Wat, wat?

NYD ‘Tril’ patronen

ML Ja, trilpatronen, die dan bijvoorbeeld *melodisch* zacht beginnen en dan hard

gaan en dan weer zacht beginnen en dan weer hard gaan, of die je, inderdaad, zelf

heel zacht kan beginnen en die je dan hard kan zetten, en daar geef ik dan toch de

voorkeur aan als je daar iets meer variatie in hebt ook.

LUNA Ja, ik vind alleen zo’n wave, dat is het enige wat ik echt fijn…

ML Ja vind ik heerlijk

LUNA Zo heeel zachtjes zo, en dan weer, en dan weer omhoog.

ML Ja, ja

NYD Zachtjes en omhoog

LUNA Ja, ja, en niet dat ‘boef’, ‘boef’, ‘boef’, ‘boef’, daar word ik helemaal

zenuwachtig van.

ML Hmm

NYD Laten we even naar die gaan: de, van Fun Factory?

LUNA Ja

ML Oh ja

NYD Hoe heet die ook alweer? Ja jij hebt al die namen…

LUNA The Stronic G,

NYD De Stronic G, ja, die had ik dus voor mezelf uitgekozen.

ML Gekocht

NYD Ja, gekocht dus! Gekocht! Marie Lotte had de WeVibe. Ja, ik moet hier nog

even aan wennen, maar ik denk dus eigenlijk hetzelfde verhaal als de…

LUNA Ja
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NYD Als de euh, NJoy, die pure wand, die roestvrijstalen ding, voor de mensen die

nu de hele tijd denken waar HEB je het de hele tijd over, ehhm, het is dus ook weer

een penetratie ding, en wat ik heel erg door had, toen ik dit aan het doen was, was

dat voor mij masturberen, dus alleen dit doen, is eigenlijk heel erg gewoon

apparaatje erop, nou, vijf minuten, klaar, dat een een beetje hoe ik masturbeer.

Terwijl deze, die moet je dus allebei echt erin doen, echt in je vagina doen, die is

veel meer bedacht voor de tijd nemen, of, tenminste dat gevoel heb ik er heel erg bij.

Ik kan hem er niet gewoon zo hop in drukken, gewoon.

LUNA: Ja, ja ja ik vind dat dus altijd wel lekker gewoon ja.

NYD: maar dat is ook persoonlijk.

NYD: ja wat doet ie? kan je dat uitleggen?

LUNA: het is een, eheh ook een fallusvormig speeltje, met dus een ophoging,

NYD: Zon knik erin, zo’n G-spot ding

LUNA: speciaal voor je G-spot. En binnenin zit een metalen bal, en een magneet

zeg maar, aan de ene kant, die zorgt dat die metalen bal de hele tijd op en neer

gaat, dat zorgt voor een stotend ehhh, gevoel, en in principe kun je ‘m hands free

gebruiken, dus ook wel iets voor mensen die een speeltje goed vast kunnen houden,

ook als je je benen bij elkaar houdt gaat hij er zeker niet uit. Wat zo tof is aan deze is

dus dat hij gewoon in een constant ritme je G-spot stimuleert, duuus, voor een squirt
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orgasme, en voor mij is het dus zeg maar ik vind die worker wand super fijn, maar

die moet ik zelf bewegen, maar af en toe dan ben ik lui, maar deze doet dat gewoon

een half uur lang gewoon, tegen je G-spot aan, in een constant ritme wat je zelf uit

kan kiezen gewoon, na ik vind dat echt briljant, en inderdaad omdat je het handsfree

kan gebruiken dan kun je je andere hand gebruiken om je clit te stimuleren of een

ander speeltje vast te houden.

ML : Ja en t is dus want en dus bij die stronic G hoef je dus, niet je steekt 'm erin zeg

maar en daarna niks meer zelf.

LUNA: Ja, je moet wel zelf dus even zorgen dattie echt je G-spot raakt

ML: Maar dan hou je je hand in principe stil dus als je …

LUNA: Ja,  je kan dus ik hoe ik het zeg maar doe, je kan hem dan zeg maar iets

omhoog of iets naar beneden, het ligt een beetje aan, je moet dan even zoeken en

als je dan je benen bij elkaar doet, dan blijft ‘ie ook zeg maar op z’n plek.

NYD: Deze is best stil he? Want ik dacht, ik laat hem even horen…

LUNA: Heel stil!

ML: Beetje wel hoor ik hem..
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NYD: Ja tuurlijk je hoort hem een beetje hoor je m wel maar hij staat nu ook best

hard. Ja jammer dat mensen hem niet kunnen zien maar het is dus wel iets anders.

Omdat hij dus stoot in plaats van trilt en dat is dus echt een enorm verschil wel.

LUNA: en hij stimuleert daarmee eigenlijk een vinger of een piemel dat ehh ehhh en

zeker door die ehhh die hoek die die heeft bovenin, dat ik ik vond dat toen hij

uitkwam….

NYD: … want dit is voor jou toch ook echt een top drie speeltje toch?

LUNA: ja, in ieder geval top tien en ook gewoon echt gewoon laat ik het zeggen ik

ben pas ik werd pas wakker, ik heb drie maanden op de bank gelegen en zielig en in

bed oh ik zat helemaal erdoorheen, ik was helemaal, en ehhh, en die is ehh ehhhh

leeg, al mn womanizers zijn leeg, al mijn luchtdrukspeeltjes zijn leeg, en daar

hebben gewoon katten hebben gewoon oplaadsnoertjes zo doorgevreten en zo, en

alles, ik moet nu gewoon alles weer opladen, alle goede moet ik weer aan de

oplader leggen.

ML: lacht. Daar heb je nog wel een dagtaak aan, om alles op te laden

LUNA: Maar het goede is dus, goede merken hebben dus ook een eigen kleur, of

een eigen opladersysteem, wat je kunt herkennen. Ik heb natuurlijk zoveel

rondzweven overal dat ik er zelf helemaal debiel van wordt gewoon. Dat ik denk wat

hoort bij wie en ehhhh fun factory bijvoorbeeld heeft gewoon eigen rode snoertjes,

vind ik geniaal.
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ML: Daar kan je t gewoon aan herkennen, jeetje ja. En wat ik ook wel grappig vind is

dat sommige dus zo’n oplader hebben, dat is dus dan meer een soort magneet. Dat

had ik nog nooit gezien.

LUNA: Maar dat is veel handiger, dan kan het dus gewoon niet vies worden, kan er

geen troep in gaan gewoon, en waterproof. Hoewel de meeste andere ook wel hoor.

NYD: We moeten het denk ik een beetje gaan afronden…

ML: … maar dat wil ik niet.

NYD: Nee we kunnen nog wel even een paar dingen doen

ML: … misschien een paar vragen nog?

NYD: Ja, doe. Ja.

ML: Want we hadden een vraag, even kijken hoor… oh ja. Tips voor toys als je

vaginisme hebt en je dus geen penetratie wilt of kunt.

LUNA: Nou dan kun je altijd een clitoraal speeltje gebruiken…

ML: Dan heb je dus de Satisfyer, en de Caressa dat is dat helicopter ding.. heb je

verder nog dingen die eruit springen als je t over clitorale …

83



NYD: We hadden ook nog een soort lipstickvibratortje …

LUNA: Ja, weet je, je kan natuurlijk van alles tegen je klit zetten, je hebt ook van die

speciale, maar als iemand vaginisme heeft dan ben je daar wel mee bekend, van die

dilator setjes waarmee je kunt oefenen om steeds breder te gaan, dus dat zijn die

zijn, ik noem maar even wat, vijf of zes groottes, dat begint heel klein

ML: maar dat is niet voor genot of zo, meer voor als je ooit penetratie ofzo zou

willen, denk ik…?

LUNA: Ja, om te oefenen

ML: Maar het is wel, want het is eigenlijk, ik bedoel, ik heb meningen over allerlei

vibrators, maar alles wat trilt daar kan ik in principe heel erg goed mee klaarkomen,

en dat hoeft er ook niet in. Ook die duo vibrators, als je die er niet in zet maar

gewoon erop doet, werkt het ook gewoon prima. Dus wees creatief en ehh ehh ehhh

want koop dit dit dit wacht even hoor

NYD: En meer trans inclusieve speeltjes?

LUNA: Die heb je ook! Zeg maar van Buck Angel, dat is een trans man, die heeft

een hele eigen lijn met speeltjes uitgebracht, dat zijn dan een soort van ja, hoe zal ik

het noemen, hoe ziet het eruit, als een soort heel klein masturbatortje-achtig, en die

zet je dan op je klit, die dan al wat gezwollen is natuurlijk, eventueel van de
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hormonen, en dan ehhh lijkt het alsof je je aftrekt, maar eigenlijk staat hij dan op je

clitoris, snap je wat ik bedoel?

NYD: nou, heel vaag zie ik het voor me, maar even opzoeken.

ML: Oh dus dat is echt speciaal voor als je in transitie bent fo als je aan de

hormonen bent

LUNA: Ja echt voor vrouw naar man speeltjes, ja. Zeg ik dat goed? Ja. Buck Angel.

En als je meer zoekt er zijn echt wel toys voor trans ..

ML: Want er was ook een vraag welke toys werken goed voor trans vrouwen?

LUNA: Ehhhhh. Jahaaa! Ik ben haar naam vergeten, maa maa… zij werkt doet ook

dingen voor easy toy doet ze ook dingen. Hele mooie vrouw met heel veel tatoeages

ook, met hele mooie nagels…?

NYD: We gaan wel even googelen.

LUNA: ja en zei ehhhh ehhh volgens mij gebruikt zij ook gewoon de Satisfyer. Ja.

Het ligt er natuurlijk aan hoeverre je in transitie bent natuurlijk…

ML: Ja elk mens is anders natuurlijk.

NYD: Ja of je wel of niet voor bepaalde operaties hebt gekozen…
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ML: Maar ik kan me dus ook voorstellen dat je het fijn vind als een merk zich

inclusief uit,. Want een naam als de Womanizer is natuurlijk supergegendered.

LUNA: Volgens mij hebben ze daar zelf ook een beetje de balen van. Naa, het is nu

z’on household name… ja…

NYD: Het valt ook wel erg op dat veel speeltjes toch een beetje roze moeten, en..

LUNA: Maar die dus niet

NYD: Maar de Caressa niet bijvoorbeeld die is een soorten lijkt een beetje op een

steen.

ML: maar het hele ding met Lora diCarlo was toch ook dat zij vrij inclusief waren of ik

dacht in ieder geval dat zij ook ik dacht dat zij ook zich inclusief uitten maar.

LUNA: Nou toch echt wel gericht op mensen met een vulva.

ML: Ja? ja, maar ik dacht niet niet vrouw benoemen dacht ik.

LUNA: Oh ja nee nee nee. Maar in principe we zijn er natuurlijk nog lang niet. Maar

heel veel merken zijn al echt wel op de goede weg, Fun factory is daar heel erg goed

in, ehh , ehhh. We Vibe ook, womanizer dus ook, de naam is een beetje jammer,

maar ja…
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NYD: Daar moeten ze nog even wat aan doen.

LUNA: ja. Die zijn ook, ja nee, ja ehhh, ja. Qua taal zijn ze allemaal wel echt erop

aan het letten juist ook omdat de cummunity daar echt wel op let en ze er ook op zijn

aangesproken dat het niet lekker gaat, dus die zijn ook echt wel aan het leren. En ja,

je hebt ook bepaalde merken die hebben er gewoon schijt aan, die willen gewoon

zoveel mogelijk ehhh troep verkopen, ja, dat kan je dan ook niet van hun vragen,

maar de echte echte merken die ertoe doen, die zijn er echt heel erg mee bezig.

Zelfs satisfyer , wat best wel een concern is die ook heel veel wil verkopen, en die

niet echt let op ehhhh, ja die vooral echt veel wil verkopen, ja die hebben ook hele

toffe campagnes gewoon, met echt dat vond ik zo leuk, dan echt oudere, echt

oudere dames erin. Met alle kleuren, alle formaten, die hebben echt hele toffe, … ja.

Ja.

NYD: Nice.

LUNA: Dus, dus er wordt echt wel, ik denk dat dat dat dat dat de sex toy industrie,

nou, niet voorop loopt maar wel goed bezig is qua inclusiviteit.

ML: Oke, ehh laatste vraag, Wat doe je als je ding kapot is. Kan je ‘m recyclen.?

LUNA: Ja je kunt m gewoon brengen naar de recyclepunt bij de milieustraat, als je

zou durven
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ML Als je durft

NYD: Is dat een plek waar je gewoon, hallo, alsjeblief! Of kun je m in een tasje

geven ofzo?

LUNA: ja het is een klein huishoudelijk apparaat, ja, je hebt toch ook van die

bakken?

ML: Ja, bij de Albert Heijn heb je van die bakken waar je je kleine elektronische

dingen in kan stoppen, ik heb daar laatst bijvoorbeeld mijn elektrische tandenborstel

ingedaan omdat die het begeven had, volgens mij kan daar dan ook een vibrator in.

LUNA: Niemand die het ziet, toch? Gewoon doen

ML: Gewoon doen.

NYD: Lekker recyclen.

ML: Dat was het dan denk ik he? God, het vloog voorbij!

NYD Geweldig, ik heb zin om naar huis te gaan

LUNA HAHAHA. Naar de Njoy Pure Wand!

NYD Ja precies
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SPONSOR TUNE

ML HETE, SEXY, ZWOELE NIEUWE SPONSOR ALERT!

NYD Het is getcheex.com, dat is g-e-t-c-h-e-e-x .com

ML Het steamy maar classy platform CHEEX is right up our street: geen stigma en

geen schaamte te bekennen, maar gewoon lekker seksuele vrijheid zonder taboes.

NYD Cheex vindt dat seksualiteit gerepresenteerd moet worden zoals het werkelijk

wordt beleefd: op een diverse manier, met plezier en uiteraard met consent.

ML En Cheex is van alle markten thuis. Je kunt er naar eerlijk geproduceerde hotte

content kijken of luisteren, er zijn live online workshops en er is een magazine

NYD Ik heb me tijdens het testen van alle toys gelaafd aan de films en

mensenmensen, ik had eigenlijk heel geen toys meer nodig.

ML *maakt instemmende geluiden*

NYD Eheeeennn: Ik hoefde eens niet eindeloos dwars door allerlei advertenties

heen te zoeken naar het perfecte filmpje, want binnen een paar klikken had ik er al

een, en daarna nog een, en nog een, naja, je snapt het wel

ML Toe maar. En je hoeft je niet de hele tijd af te vragen: is dit oke? Is iedereen

betaald? Is iedereen in deze video een blij mens?? HEER-LAK!!!

NYD Benieuwd? Wij mogen jou 14 sexyyyy gratis proefdagen cadeau doen, als je

een jaarabonnement afsluit

ML Dat werkt als volgt: ga naar de speciale damnhoney cheex link, die je vindt in de

beschrijving van deze podcast, die staat gewoon in je podcastapp

NYD Klik vervolgens op ‘try 14 days for free’ en glibber away
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ML Blijkt het toch niks voor jou? dan kun binnen 14 dagen vrijblijvend opzeggen en

zit je nergens aan vast, dus zet die twee weken even in je agenda.

NYD kun je nooit meer zonder, dan laat je de try out wel doorlopen en verandert-ie

automatisch in een jaarabonnement

ML Dus check nou maar die link in de beschrijving van deze podcast en thank us

later

TUNE DAMN, HONEY YESSS / NO

ML Tijd voor onze afsluiterrrrrr: de DAMN, HONEY YES en NO. Nydia, waar werd je

boos?

NYD

Ja, ik doe meteen even een trigger warning, want we komen natuurlijk net uit een

soort heel bubbly gezellig gesprek, en ehm,mijn eerste damn honey no van het jaar

betreft moord, dus een heftig onderwerp, een zwaar onderwerp, skip even vooruit,

denk, nou, vijf minuten en ik praat alvast even wat langzamer om mensen de tijd te

geven om dat te doen of hun koptelefoon af te zetten, en los van moord ga ik het ook

hebben over geweld tegen trans mensen en tegen sekswerkers.

Op de eerste dag van dit nieuwe jaar werd namelijk de veertigjarige Briza Garces

Florez vermoord in een van der Valk motel in Wassenaar.

En Briza was een trans vrouw en ze deed sekswerk en geweld tegen zowel trans

vrouwen als sekswerkers ligt heel hoog.
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En vorig jaar, op 20 november, was het Transgender Gedenkdag, dat is altijd op 20

november, op die dag worden alle transgender en genderdiverse mensen herdacht

die dat jaar om het leven zijn gebracht. En de cijfers worden sinds 2008 bijgehouden

en in 2021 werden de meeste mensen tot dan toe herdacht:  namelijk 375 personen.

En dan daar nog de kanttekening bij: dit is ook alleen maar wat er natuurlijk qua

statistieken bekend is *(ML en LUNA instemmend: ja)* en ja, weten we of iemand

trans is? Of ja, weet je?

Eh, dus dit is een enorm probleem en het Transgender Netwerk Nederland schrijft

hier ook over: ‘ Ook in Nederland ben je niet altijd veilig als trans of genderdivers

persoon. Dagelijks hebben mensen die afwijken van de gendernorm te maken met

uitsluiting en discriminatie. Zo worden trans personen in Nederland ZEVEN keer zo

vaak mishandeld of daarmee bedreigd.’

En nu dus het verhaal van Briza, en naja, wat we wel vaker zeggen, we vinden het

belangrijk dat mensen haar naam noemen, dat dit ook de aandacht krijgt die zij

verdient. Dit moet, dit moet… Mensen moeten weten dat ze er was en wie zij was.

Nou las ik wel op Twitter dat mensen zeiden van: ‘ moeten we nou per se weten dat

zij trans en sekswerker was, want waarom is dat eigenlijk, eh, waarom is dat

belangrijk om te weten?’ Want wat we tot nu toe weten uit de berichtgeving is dat zij

door haar partner eh, vermoedelijk ehm, vermoord zou zijn…

ML hm hm *instemmend*
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NYD …even met de meeste, ik weet natuurlijk niet, dit is allemaal wat ik in het

nieuws heb gelezen en er is nog niemand veroordeeld en…

Dus ze is niet tijdens haar werk vermoord. Dus op Twitter lees je dan,  ‘er is gewoon

een vrouw vermoord, punt, waarom moet dit nou genoemd worden?’

Nou, Marie Lotte en ik hebben daar ook even zo over na zitten denken, van moet je

dat nou wel of niet dan zo specifiek, benoemen? En wij kwamen er uiteindelijk op uit

van wel, omdat dus juist trans mensen en omdat dus juist sekswerkers vaker te

maken hebben met geweld en ook moord. En dit zijn allemaal onderdelen van haar

identiteit, van haar zijn, die wellicht hebben meegespeeld in deze moord, dat weten

we niet…

ML maar ook haar vrouw zijn,

NYD ook haar vrouw zijn!

ML …is ook een heel belangrijk, zeg maar, niet alleen dat trans zijn, maar het vrouw

zijn, is een heel belangrijk onderdeel van haar identiteit, en, en, kranten,

berichtgeving, kiest ervoor om dat wel te noemen, ik bedoel, anders had je kunnen

zeggen: ‘er is een persoon vermoord’…

NYD ja dat was ook niet…

ML …als dat er niet toe deed, dus, ik denk dat het echt wel heel belangrijk is, wel om

dat te noemen.
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NYD ja, en dat, eh, ja, ook, ook uiteindelijk voor de cijfers (het klinkt heel

verschrikkelijk) maar hebben we… ja… er moet iets aan gedaan worden en hoe

moet je weten dat er iets aan gedaan moet worden als je dit niet zou weten?

Ehm, maar goed, het zou wel weer heel anders zijn als het vanuit een victim

blamend perspectief wordt geschreven, of vanuit een soort sensatiezoekerij, want er

waren ook mensen op Twitter die dat gevoel erbij hadden, ja dat weet ik natuurlijk

niet of dat zo is…

ML nee…

NYD… maar als er mensen luisteren die sekswerk doen of trans zijn die zelf hier ook

een mening over hebben ben ik ook heel benieuwd, want dit hebben we echt net, en

net voor de aflevering konden we het ook niet meer bij iemand neerleggen van ‘ hee

wat is jou kijk hier eigenlijk op?’ Eh… maar goed, ik, ja, dit is gewoon verschrikkelijk

en dit moet eh, stoppen, ja ik weet ook niet hoe, maar dit is wat ik erover wilde

zeggen.

ML ja… oke…. Nou dan eh ga ik heel even het hebben , ik bedoel, ik heb, ik heb een

kleine persoonlijke damn honey yes. Ehm, maar ik wil het heel eventjes hebben over

die eeuwige dieetcultuur die weer eh, aan de hand is ehm, aan het begin van 2021.

Want ik zag alweer allemaal reclames langskomen van WeightWatchers en Noom

enzo, en dat zijn allemaal bedrijven die erg promoten dat mensen moeten afvallen

en dat je calorieën moet tellen. Eh ik word daar heel kwaad van, ik heb daar ook een

post over gemaakt, eh geïnspireerd door Tatjana Almelo, ook, want zij had ook een
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post gemaakt waar ik gewoon best wel veel power uit haalde weer. Ehm, en, ehm, ik

word gewoon heel erg boos op dat eeuwige gehamer op afvallen en dun zijn. Zeg

maar, dik is slecht, dun is goed, en eh, als je ehm, al op net moment dat je dik bent,

ben je ongezond

NYD … dat staat synoniem aan elkaar

ML … ja, en ‘ dikke mensen zijn luid, dikke mensen zijn dom, dikke mensen hebben

geen wilskracht,’ alles wordt een soort van op het individu gegooid, waarom jij dik

bent dat is jouw eigen schuld, jij moet afvallen, en ehm, als je afvalt, en dat kan ook

heel goed door stress komen of verdriet, dan krijg je allemaal complimenten, ehm,

maar als je dik wordt dan kan je opeens niet gezond zijn, en ik word er gewoon

*quasi lachend* heel boos van. Ik heb me er ook uitgesproken, over uitgesproken op

eh Instagram ehm, want het enige wat het met mensen doet, diëten werkt ook niet,

ik bedoel, mensen worden aangemoedigd om te diëten, diëten werkt helemaal niet,

veel mensen komen weer terug op hun oude gewicht, je metabolisme raakt er

fucked up van.

NYD en even, dit is niet een soort van ML die deelt persoonlijk dat diëten niet werkt

voor haar,

ML het werkt niet
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NYD: uit onderzoeken, al vanaf 1959 laten onderzoeken zien dat het niet werkt, en in

’69 is er al een onderzoek geweest dat laat zien dat als je 3% van je

lichaamsgewicht verliest, dat dat zorgt voor een vertraging van je metabolisme met

17%. Dus dat is niet goed voor je

ML Nee, het is niet goed voor je

NYD Toch wordt het de hele tijd verteld aan mensen he. Oh je bent dik: je moet

diëten, je bent dik: je moet diëten, het blijft een soort neverending cirkel

ML ja en het is, zeg maar, je ziet allemaal beelden om je heen, je hebt het

schoonheidsideaal, eh, je bent slank, mensen vinden dat ze opmerkingen over je

mogen maken op het moment dat je dik bent…

NYD want ze moeten jou redden, want je bent ongezond….

ML Ja, ik had laatst nog een gesprek met iemand die zei: ‘nou, ik heb wel

vriendinnen, die hebben zich wel erg laten gaan hoor, dat zeg ik dan wel’. En dat zijn

gewoon van die… dan denk je: wie ben jij dat je denkt dat je iets mag zeggen over

het lijf van een ander ook.

LUNA Ik had een tinderdude, ook gewoon, die tegen mij zei dat hij mij te dik vond!

NYD Wat kom jij? Weggggg

ML ga toch weg…
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NYD: ga toch weg…

ML Maar het gaat verder dan dat, natuurlijk, je hebt pesten, uitsluiting, discriminatie,

mensen hebben letterlijk geen ruimte in bijvoorbeeld een vliegtuig ofzo. En mensen

worden ook letterlijk niet goed geholpen bij artsen omdat artsen dan zeggen: jij moet

eerst afvallen want jij bent dik

NYD dat ze niet naar de klachten kijken

ML ja

NYD dat ze meteen denken aan dik zijn

ML dat ze meteen denken: o dit is een dik persoon, dus dit zal wel te maken hebben

met gewicht. Niet alle artsen, dat wil ik even duidelijk zeggen. Maar wel, het is een

tendens en we horen dit ook veel van mensen.

NYD en het zorgt er ook weer voor dat dikke mensen niet snel naar een arts gaan,

dus dan krijg je dus ook een soort cirkel weer, dat mensen niet gaan omdat ze

denken: mijn ervaring is heel slecht. Wil dus niet zeggen dat alle artsen zo zijn, maar

ja, je zal maar vijf keer een arts hebben meegemaakt die zo is, ja ga dan maar eens

op een veilige manier ergens binnenstappen. dat is…

LUNA ja, ja

NYD dat kan dan dus niet meer.
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ML en toch, er is, er is vier keer in het jaar waarin het heel erg de kop op steekt,

maar het is eigenlijk altijd. Yeaaah we gaan de feestkilo’s er weer aftrainen of we

gaan bikinibody ready worden en je moet lekker, lekker dieten, lekker op je calorien

letten, bladiebla. Ik werd daar dus heel boos over en ik heb me daarover

uitgesproken, ik had foto’s van mezelf online gezet in lingerie.

NYD Laaaaansjerie * sjieke uitspraak*

*iedereen lacht*

ML Bedankt! En dan zitten er ook meteen van die mensen die dan meteen zo zitten

van ‘ja maar jij moet je volgers wel vertellen wat je eet hoor, dat is het minste wat je

kan doen, je bent niet zo geworden door het een komkommer en een kiwi’

NYD WAT?!

ML ja er zitten echt heel veel bemoeiallen op Instagram

LUNA dat meen je niet!

ML en mensen springen er meteen op ‘je moet obesitas ook niet promoten’ en ik

promoot obesitas ook helemaal niet

NYD en ik heb hier ook nog wel een kleine aanvulling op want mensen zeggen dit zo

vaak. Dus mensen denken dat je dikke mensen kan shamen, kan pesten in afvallen.

Het enige is, door de jaren heen zijn er steeds meer dikke mensen bijgekomen, door

de jaren heen is de haat ook veel groter geworden. Dit haal ik allemaal uit artikelen

hè, het is niet dat ik dit zelf bedenk. EN HET WERKT NIET! Want er komen nog

steeds meer dikke mensen *standvastige toon* dus als dat je doel is: het werkt niet!

En, in dat artikel, ik zal het allemaal in de shownotes zetten, zeggen ze ook ‘het is

bijna ironisch want het is precies wat dietende mensen ook doen: het werkt niet en

toch ga je weer’

ML Ja
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NYD het werkt niet en toch ga je weer

LUNA ik moet toegeven, meisjes, ik ben 1 januari begonnen *lacht*

ML het is oke, en het is ook logisch want je wordt heel erg geforced om dat

LUNA nou ja, het is niet zo zeer, ik ben gewoon van de bank afgekomen

NYD ja maar dat is wel iets anders dan diëten

ML ja want ik wil ook eventjes zeggen, ik ben helemaal voor lekker bewegen, ik ben

helemaal voor een chille relatie met eten hebben, ik ben helemaal voor lekker in je

vel zitten, ik ben voor gezond weetjewel als jij de hele tijd chips eet en denkt ik ga nu

een komkommer eten want dat is gezonder - doe het! Maar laat het gewoon niet zo

zijn dat jouw levensgeluk afhangt van: 1 - hoe je eruit ziet, hoeveel je weegt en wat

je eet. Eet gewoon waar je je lekker bij voelt, of waar je zin in hebt, ga niet bepaalde

voedingsmiddelen labelen als zondig of verboden want dat is wel wat er gebeurd als

mensen  zo geforced worden om dun te zijn en het lukt bijvoorbeeld niet dan ga je,

dan krijg je eetbuien huilbuien, je raakt obsessed met calorieën

NYD * instemmend geluid* je gaat dus meer eten he, want je gaat cortisol

aanmaken, dit komt ook weer uit dat artikel, waardoor je dus meer honger gaat

krijgen

ML ja, en ben de hele tijd, dan heb je gegeten en dan voel je je zó kut en dan en

NYD en dan denk je ‘0 resultaat

LUNA en dan begin je de volgende dag weer opnieuw en dan lukt het weer niet en

dan zit je in zo’n cirkel gewoon

ML precies

LUNA ja

ML en de haat die mensen hebben tegen dikke mensen, hebben dikke mensen vaak

ook al tegen zichzelf
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NYD Tuuurlijk, tuurlijk

LUNA ja

ML énorme zelfhaat, dus het is gewoon met z’n alle, laat we even 1 ding duidelijk

stellen

LUNA ik heb nooit, ik heb nooit begrepen waarom mensen gewoon nare dingen

tegen elkaar zeggen gewoon over wat dan ook uh een discussie is oke gewoon,

maar wat je af en toe over jezelf heen krijgt gewoon dat ik denk waarom?

ML waarom? waar haal je het lef vandaan?

LUNA ja

ML Nou anyway ik had dus die post gemaakt, de Telegraaf zat in m’n DM ‘hoi mogen

we het doorposten, voor jou?’ of, ‘mogen we jouw ding door posten op onze

website’. Dus ik had gezegd uh prima. *zachtjes* beetje lekker makkelijk content

maken, maar prima.

*iedereen lacht*

ML ze hadden het netjes gevraagd hoor, daar niet van. En toen dacht ik wel, het

stond dus op de Telegraaf  en toen werd het op Twitter gezet en toen dacht ik okeee

NYD nu komen ze hoor!

ML ik houd m’n hart vast wat voor vet-fobische comments er zijn, ik heb natuurlijk

net de Slimste Mens gehad, bergen aan haat over me heen gekregen dus ik

LUNA oooohw

ML dus ik houd m’n hart vast. Nou, mensen het viel me alles mee! D’r zaten een

aantal mannen in mijn mail met echt de allerliefste woorden helemaal niet goor ook

NYD expliciet benoemd ook’; dit is niet vies bedoeld

ML bijvoorbeeld

NYD dit is geen flirt
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ML bijvoorbeeld, Kees, love you Kees! *leest voor*

Goedemorgen Marie Lotte,

Ik las zojuist de Telegraaf op mijn pc en zag plots een mooie foto van een mooie

vrouw. Ik vind het dapper dat je zo voor jezelf uit durft te komen, respect!

Deze mail is niet bedoeld als flirt. Ik ben een man van bijna 65

LUNA aaaaahh Keeeees!

ML en kan dus je vader zijn. Ga door zo en blijf altijd jezelf. En een goed en gezond

2022.

LUNA aaah Kees!

NYD heerlijk

ML ja kees ja

LUNA Kees wordt de nieuwe mascotte van Damn Honey!

ML noouuu

*er wordt gelachen*

ML Maar uh, ik moet eerlijk zeggen: de Telegraaf mannen vooral zijn mijn people’tjes

hoor, want ze zaten helemaal er in

NYD maar nog heel even he, want voor al die mensen die nu toch luisteren denken

‘ja maar toch is het niet goed dik zijn!’ *sarcastisch aanvallende toon*

LUNA *lacht*

NYD nou ook daar, nou ga het artikel alsjeblieft lezen, maar echt dat op het individu

afschuiven moet echt stoppen

ML ja

LUNA ja

100



NYD en daar moet op veel grotere schaal gekeken worden naar hoe kunnen we er

voor zorgen dat bijvoorbeeld de stad of het dorp waar je woont dat dat een fijne plek

is waar je je goed kan bewegen, waar het veilig is, waar het bijvoorbeeld licht is ‘s

avonds.

LUNA ja

NYD hoe zorg ik bijvoorbeeld dat mensen die in armoede leven toch gezond eten

kunnen krijgen, dat moeten we misschien aan hen géven. GEEF GEWOON

GEZOND ETEN.

LUNA ja, ja

ML ja en we leven in een wereld in een wereld waarin volgens mij al jaren

gediscussieerd wordt over of of merken verplicht kunnen worden om op hun product

te zetten dat het ongezond is hé of dat er zoveel suiker is, dat hele oplichtsysteem

LUNA ja, dat groene keurmerk kan er wel op als Unilever betaald want dat is het

ook, zo goed is dat allemaal niet, dan kan er ook een sticker op van eehh

ML ja

NYD ja BTW weg op fruit en groente

LUNA ja, ja

NYD ik las bijvoorbeeld dat er in Groningen waren er pakketten, soort ja,

kerstpakketten voor mensen die dan een Stadspas hebben, dus die dan uhh, nou ja

ik denk dan een wat lager inkomen hebben en dat bleek dus vol te zitten met allerlei

troep

ML ja, hoe?

NYD goedkope troep. En ik snap dat niet, bijvoorbeeld ook stel, je bent uhh

alleenstaande moeder en je hebt een hele drukke baan. Ja, zie maar eens verse

ingrediënten te kopen, één je moet het gaan kopen, je hebt een budget waar je op
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moet letten. Het is gewoon, heel gecompliceerd

LUNA je hebt ‘to good to go’ kennen jullie dat?

ML ja

NYD ja ja ja

LUNA het is echt fantastisch

NYD nee tuurlijk maar dit bestaat allemaal wel maar zie het maar, zie het maar

LUNA ja te regelen

NYD als je, je bent gewoon druk

LUNA ja

NYD je hebt dingen aan je hoofd

LUNA dit soort kennis moet gewoon gedeeld worden dan gewoon ergens

ML nou ja

NYD nou ja

ML nou ja nee het moet gewoon heel makkelijk bereikbaar worden gemaakt

NYD precies

ML het moet gewoon vanzelfsprekend zijn dat je gezond eet

LUNA ja

NYD maar ook bijvoorbeeld

ML heel makkelijk

NYD vrije tijd, mensen moeten vrije tijd hebben

ML om te sporten

NYD om überhaupt de tijd te hebben om naar buiten te gaan, en nouja

ML ja, als het veel normaler was dat alle bedrijven gewoon uh uh een half uur

eetpauze en een uur om te sporten dan heb je
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NYD of gewoon wandelen hè? Het hoeft niet altijd helemaal uhh

ML nee nou ja ok, bewegen

NYD ja

ML ga een uur bewegen. Dan beweeg je een uur. Weet ik veel. Als je daar zin in

hebt, mag je opnemen.

LUNA ik sta elke dag om 6 uur op, ik loop elke dag meer dan 10.000 stappen nu

ML nou

LUNA echt ik, ik heb me nog nooit zo fit gevoeld! Echt het helpt! Ja het is echt

gewoon, het helpt. het is gewoon fijn.

ML en het doen dan ook wat met je mindset ofzo

LUNA ja ja

ML en nouja, het moge duidelijk zijn. Ik ben er helemaal voor dat je gewoon je leven

gezond inricht uhm maar laten we stoppen, oja en ook nog als je, ik bedoel, aan,

iemand, als je een (stottert een beetje)

NYD je kan niet zien aan iemand of iemand gezond of ongezond is

ML Nee!

LUNA dat is het ook, dat is het hele kutte

NYD maar ook toevoegend daar aan, als iemand ongezond is is diegene niet

minderwaardig!

LUNA nee, moet je zelf weten!

NYD als iemand ongezond is heeft die recht op een volwaardig leven, waar de

samenleving achter moet staan, waar als er hulp nodig is of zorg nog is, waar dat

gegeven moet worden en juist nu in de Corona crisis zie je, mensen die een slechte

gezondheid hebben, dat daar over gesproken wordt als dor hout, kunnen we missen,

maakt niet uit, nou
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LUNA ja

NYD dat laat ook zo goed zien, die minderwaardigheid, dat minderwaardigheids

denken

ML En het zou juist zo moeten zijn dat als je het hebt over mensen die uh uh weet ik

veel uh zwaar zijn, of dik zijn en die gaan snel, sneller, of die bezwijken sneller aan

Corona dan zou dat juist beweging, of hoe noem je dat? Dan zou dat juist beweging

moeten zijn van, oh laten we dan juist zorgen dat de wereld súper gezond is

ingericht zodat we met z’n allen heel erg gezond leven.

NYD ja maar je wordt er dus niet perse dunner van

ML neeee

NYD en dat is oké

ML nee ja dat is oké

NYD ja maar het is meer

ML dat vind ik dan wel een goed punt

NYD het is meer als je dat weet, zorg er dan voor dat Corona niet de hele tijd rond

tiert! In plaats van dat je elke keer op het allerlaatste moment met een of andere rare

maatregel komt. Maargoed

ML het is in ieder geval allemaal facking fucket up en ik uh

NYD 1!! allerlaatste ding

ML ja

NYD want mensen zeggen nooit, nooit, nooit tegen mij dat ik, als ik patat op mijn

Instagram zet of als ik als op de bank lig, allemaal dingen die ik er graag doe en

volgers zeggen nooit tegen mij dat ik ongezond ben. Dus kijk is even heel goed bij

jezelf, het kan je geen reet schelen of mensen gezond of ongezond zijn. Dat kan je

alleen meer schelen dat je een dik iemand ziet en haat voelt. Ik weet niet waarom!
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LUNA maar blijkbaar voel je het, maar waarom zou je het zeggen?

NYD en dat moet stoppen

LUNA En dat is gewoon, ik snap ook niet dat iemand het voelt maar ik snap ook niet

dat

NYD dat je het ook uit

ML het is ook gewoon, gewoon

NYD het moet gewoon stoppen

ML je hebt niks te maken met het lijf van een ander

LUNA nee

ML je hebt niks te maken met wat iemand in zijn mond stopt of niet, je hebt niks te

maken met hoeveel iemand beweegt, en uh elk mens is evenveel waard, Dus hou

gewoon, hou gewoon je mond. Doe dat.

NYD hou gewoon van elkaar. ja.

ML en hou gewoon je mond

NYD en hou je mond

LUNA ja

NYD nou ik moet gewoon gaan, ik word gebeld

*iedereen lacht*

EINDTUNE

NYD Dit was aflevering 84. Dankjewel Chantall, dankjewel Luna. Toch even allebei

LUNA ja graag gedaan!

NYD Uhh heerlijk je enthousiasme, maar ook heerlijk al die kennis. Ik, ik, ja ik ben in

ieder geval heel blij. Luiseraars kunnen naar climaximaal.nl gaan en daar kan je
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jouw zeer vermakelijke reviews lezen, Maar los van dat ze vermakelijk zijn, ze zijn

ook gewoon heel handig. Als je dus door de bomen het bos niet meer ziet, je bent

daar op de goede plek! Climaximaal.nl. en je kan daar ook uh de linkjes van de toys,

als je ze daar aanklikt

LUNA ja

NYD dan krijg jij daar een kleine commissie over

LUNA ja, word ik rijk!

NYD ja precies, en dat willen we! Want dat gunnen we je. Dus als je nu na deze

aflevering iets wil kopen dan kan je op die manier aan je speeltje komen

LUNA ja dat zou super zijn

ML En dank Easytoys voor het opsturen van allerhande toys zodat we ons de

afgelopen weken hebben kunnen suf masturberen en trouwens straks ook gewoon,

thuis.

NYD ja het is gewoon neverending. Dankjewel voor de edit, Daniël van de Poppe,

dankjewel voor de jingles Lucas de Gier en dankjewel voor de website Liesbeth

Smit.

ML Ja en ik moet nu heel even stil staan bij al die geweldige honingballen die ons in

de afgelopen weken hebben geholpen met het uittypen van allerlei afleveringen.

Echt uh, echt een enorm werk en ik kan niet vaak genoeg zeggen hoe erg je ons

daarmee helpt. Dus uh, daarom komt er nu een lange rits namen van alle lieve

schatten die een kwartier of zelfs langer of zelfs een hele aflevering hebben uitgetypt

voor ons. Dank jullie wel lieve Sabine, Liselot, Giulia, Belinda, Marloes, Maartje,

Julia, Iris, Livia, Melina, Zenaïde, Charlotte, Lionne, Juliette, Meike, Jacinta, Haley,

Frederike, Hester, Kimberley, Eva, Nieves, Lot, Justine, Juliette, Laura, Eva, Danie,

Anna, Gita, Manon ennnn ons aller Nydia! Uh het kan zijn dat ik iemand vergeten
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ben, het is nogal een klus om alles een beetje geordend bij te houden, dus eh als ik

je vergeten ben slide effe in de DM dan hemel ik je de volgende aflevering een hele

minuut lang op!

NYD info@damnhoney.nl is deee, de mailadres *lacht* waarheen je kan mailen als

je allerlei brandende levensvragen hebt, of persoonlijke overwinningen die je met

ons wilt delen. Dus doe dat!

ML ja stuur post. Vanaf 1 euro per maand kun je deze afleveringen luisteren, ga naar

petje.af/damnhoney.

NYD Of niet! Want zoals altijd; zelf wetenn!

NYD zzzzzzzz

ML ik dacht, jij gaat hem aanzetten maar het was niet zo

NYD ik weet toch niet hoe al die dingen aan moeten joh, het is niet te doen

EINDTUNE FADED OUT
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