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Inleiding

Coos, ik ben al zeker 3 dagen super geil en had gedacht dat het gevoel wel
weg zou gaan, als ik het zou negeren!! Ik heb het vanavond weer geprobeerd,
maar ik heb nu toch wel door, de geilheid niet uit zichzelf gaat oplossen.
Vanavond waarschijnlijk te laat, maar kunnen we morgen afspreken om te
neuken? Kan je me dan vanavond misschien vermaken met geile verhaaltjes
en foto’s, terwijl ik mijn natte kutje vinger...?

Coos had wel eens iets opgevangen over seks daten, eigenlijk zonder
zich af te vragen hoe dat ging. Nou ja, hij had er een vaag beeld van: een
man probeert om seksuele redenen een vrouw te versieren of omgekeerd. Maar het was nooit bij hem opgekomen dat daten voor hemzelf
misschien een instrument zou kunnen zijn om aan zijn trekken te
komen. Het stond ver van hem af. Hij had zich erbij neergelegd dat zijn
huwelijk inmiddels verzand was. Het was vastgelopen in de sleur van
alledag en de valstrikken van kleine en grote irritaties. Voor zover er
nog sprake was van seks in de huwelijkse omgang was hij tevreden
geweest met een vluggertje eens in de maand of desnoods in het kwartaal. Natuurlijk had hij wel bij de vrouw gezeurd dat het allemaal
mooier kon en moest; maar die was zo druk met werk en studie dat ze
er niet naar taalde om van seksuele bedrijvigheid weer iets leuks te
maken. En wie was hij om dat aan de hardwerkende partner op te
dringen. Want dat hadden ze inmiddels wel geleerd: nooit iets aan de
ander opdringen. En zeker niet in de liefde! Nee, hij ging nog liever
dood dan dat ie tegen haar zou zeggen: zal ik je eens in je kont neuken
vannacht? Of: wil je me pijpen? Taal om geilheid te verwoorden was
verbannen naar het land van de taboes en daar was het een soort autokerkhof van woordmobielen waarmee hij in vroeger jaren geile emoties
kon uiten.
Seksueel geklooid had Coos z’n hele leven. Al heel jong had ie van de
paters geleerd wat onthouding was en dat onthouding goed was, voor
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de ziel en zo. De laatste jaren was hij noodgedwongen naar opgedrongen “deugdzaamheid” teruggekeerd. Het was uit te houden, hij voelde
zich niet doodongelukkig; maar om nou te zeggen dat het in z’n leven
spetterde. Nee. En dat terwijl hij zo iets in zijn leven het liefste deed.
Spetteren! Sterretjes laten schitteren. Van het leven een feestje maken,
juist omdat het geen feestje is. Hij geloofde niet in een hemel of hel in
een hiernamaals en nam ook geen genoegen met een aards tranendal.
Mensen maken dat er wel van, maar dat kunnen ze beter niet doen. Dus
ging Coos op zoek naar ”een verzetje”, naar wat een feestje zou kunnen
worden. Ergens. Lange tijd hield ie de moed erin door te zingen en
muziek te maken. Maar verdomd, vanuit die levendigheid schoot hem
op een avond zomaar de term “seksdatingsite” te binnen. Alsof je je
plotseling de toverformule herinnert hoe je van lood goud maakt.
Een passende websitenaam was snel gevonden. Een seksdatingsite
waarvan je gratis lid kon worden. Hij voerde zijn naam in, klikte op
‘’enter’’ en stond voor de grensovergang naar Seksdateland. De webmasters, of hoe ze mochten heten, hadden natuurlijk een profiel nodig.
Ach, daar was Coos inmiddels ook wel mee vertrouwd: men moet nu
eenmaal van alles van je weten, voordat er geleverd kan worden. Dus
vulde hij de vragenlijst ”voor het profiel” in en ging akkoord met de
“voorwaarden” zonder ze gelezen te hebben. Hij had slechts een vaag
idee wat hem in Seksdateland te wachten stond, daar ben je tenslotte
toerist voor. Dat neem je voor lief, nee, meer nog dat is juist wat je wil.
Je bent op zoek naar nieuwe ervaringen. Je wil per se dat land in en dat
nieuwe ervaren. Dus aarzelde hij geen moment en ging aan de slag om
een “visum” voor Seksdateland te krijgen. Per slot van rekening kon hij,
zo leek het, gratis en voor niks lid worden.
Hij had besloten dat hij een spannend seksleven wilde en onbelast
contact wilde hebben met iemand van de andere sekse. Hij hunkerde
ernaar om weer eens lekker ouderwets met iemand te feesten. Al of
niet met seks. Hij lag niet eens in scheiding, maar onontkoombare
seksuele verlangens dreven hem naar de datingsite. Van het ene op het
andere moment stapte hij ongegeneerd Seksdateland binnen. Hij had
een ijzersterk profiel opgesteld. Hij was er helemaal klaar voor. Na het
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invullen daarvan, drukte hij op de enterknop, stapte de grens over en
Seksdateland in. Vervolgens zat hij vrijwel onmiddellijk in een erotische achtbaan. Onbegrijpelijk snel boden zich de eerste mooie en
smachtende vrouwen aan. Ongeveer met de snelheid waarmee de
jaarcijfers van een middelgroot bedrijf met één druk op de knop over
het beeldscherm rollen. Die eerste downloads waren voor Coos als een
uppercut in de boksring. Zoveel belangstelling vanuit het andere kamp,
het vrouwenkamp. Hij vond dat hij het niet verdiend had, maar was
verrukt over zoveel schijnbaar kosteloze aandacht. Dus ging hij met
grote interesse lezen. Gretig en -zonder het te beseffen- onverzadigbaar. Hier was hij naar op zoek. En kijk eens hoe snel de hunkering naar
een nieuw seksvriendin of mogelijk nieuwe partner vervuld kon worden. Lezen dus, zo snel mogelijk.
En daar kwamen ze in een bonte rij, de vrouwen. Daar hoefde hij eigenlijk niets voor te doen. Ze rolden zo over z’n scherm. Vrouwen die van
feestjes houden, vrouwen die zeggen uit te zijn op bevrediging van hun
diepste seksuele verlangens, vrouwen die door mannen bedrogen zijn,
vrouwen die eenzaam zijn, vrouwen die hard werken en geen tijd hebben voor een vaste relatie, oudere vrouwen die na de dood van een
partner alleen zijn achtergebleven, verwende vrouwen die gewend
waren dat hun lusten onmiddellijk bevredigd werden, vrouwen die
bewust hun bedriegende echtgenoot zelf ook willen bedriegen. Jonge,
niet zo knappe vrouwen en jonge bloedmooie vrouwen; maar ook
oudere beeldschone vrouwen. Waar had hij in godsnaam al die aandacht aan verdiend? En waarom wist hij dat nu pas? En hoe kon dat
nou ineens? Er ging een prachtige glitterwereld voor Coos open. Hij
besefte nu ten volle dat hij al heel lang iets belangrijks gemist had. Het
was hem duidelijk: er moest zo snel mogelijk iets gebeuren; je kon dit
niet laten lopen. Coos besloot zich op de vrouwenmarkt te storten. Hij
dacht: er is maar één oplossing. Als zij zich zo massaal aanbieden, dan
moet ik me ook als een gek aan zo veel mogelijk vrouwen gaan aanbieden…. En maar eens kijken wat er gebeurt.
Dan moest hij weten hoe het werkte: één berichtje dat je via de seksdatingsite verstuurt, kost ongeveer € 1. Elk mailtje weer, hoe kort ook.
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Coos kocht daarom om te beginnen met zijn creditcard een soort
strippenkaart van 10 berichtjes à raison van € 10,--. Want dacht hij: je
moet er wat voor over hebben. En 10 berichtjes voor € 10,-- leek een
koopje. De kooplieden van de sekssite hadden hem te verstaan gegeven
dat je voor ieder afzonderlijke mailtje eigenlijk € 1,48 zou moeten betalen. Nou dat ging Coos natuurlijk niet doen. In plaats daarvan kocht hij
gauw die 10 berichtjes en begon opgewonden te chatten met de lieve
dames. Binnen twee dagen ontdekte hij dat je gemakkelijk 100 mailtje
per dag kunt versturen en misschien nog wel meer. Na een kleine week
bemerkte hij dat ie voor meer dan € 300 aan berichtjes had gekocht. En
inmiddels stond-ie bijna rood. De vrouw begon te protesteren en zelf
besefte Coos ook wel dat verslaving op de loer lag. Maar toen was hij al
verkocht. Slaaf geworden van een moderne vorm van prostitutie.
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SEKSDATEPROFIEL

Coos’ profielgegevens:
Land:
Provincie:
Woonplaats:
Leeftijd:
Lengte:
Lichaamsbouw:
Oogkleur:
Haarkleur:
Opleiding:
Roken:
Piercing(s):
Tatoeages(s):
Hobby’s:

Nederland
Brabant
Geldrop
70 jaar
tussen de 1.80 en 1.90
Slank
Bruin
Zilvergrijs
Universiteit
Nee
Nee
Nee
Muziek maken en koken

Over mij:
ik ben leraar klassieke talen. Inmiddels gepensioneerd.
Ik doe het huishouden en heb eigenlijk dezelfde problemen
als huisvrouwen die de werkende mannen moeten verzorgen. Ik ben in veel
geïnteresseerd. Ik kook graag en ik klus graag. Ik lees en schrijf.
De laatste tijd mis ik seksuele intimiteit en dat steekt.
Over jou:
Je zou een goede vriendin van me kunnen worden. Ik vind daarbij discretie
voor jou en mij van belang. En verder zien we wel. Het zou knap zijn als jij mij
en ik jou op een prettige manier kan verrassen.

Hij vond het wel een mooi en eerlijk profiel. Er was niet in gelogen en
het was kort en bondig.
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Profiel en virtuele werkelijkheid

Het beantwoorden van de vragen in het profielformulier leek een
onschuldige bezigheid. Voor Coos, argeloze toerist van Seksdateland,
was het dat ook. Hij las de voor de hand liggende vragen en vulde zijn
antwoorden in. Naar eer en geweten als betrof het een medisch vragenformulier. Wat ze op de burelen van Seksdateland met eer en geweten
doen, werd pas in de weken die volgden duidelijk. Zo werd de argeloze
reiziger overvoerd met berichtjes, leuke berichtjes daar niet van, maar
er werd wel van Coos verwacht dat hij mee ging doen. Dus ook berichtjes versturen. Maar ach, een berichtje kostte maar een paar lullige
eurocentjes, dus daar zou hij niet wakker van liggen. Hij besefte niet
dat het honderden emails, misschien wel duizenden berichten konden
worden en dat het een verslaving zou worden als in een gokpaleis.
Heel vleiend was het voor Coos, als hij op de zogenaamde favorietenlijst kwam te staan van ene Anja of Suze. De vermelding van zijn woonplaats was kennelijk voor legio dames buitengewoon interessant. “Hé,
Coos, je woont bij me in de buurt!” Datzelfde gold gek genoeg voor zijn
leeftijd. Coos had aarzelend 70 jaar ingevuld. Met je ouderdom loop je
niet graag te koop. Maar sommige jonge meiden suggereerden dat ze in
de seks een vaderfiguur nodig hadden. Ze zouden vrijen met een opa
opwindend vinden. Andere vonden het wel leuk om een ouder iemand
te jennen: maak je nog wel wat klaar in bed? Er waren ook vrouwen die
er zonder meer vanuit gingen dat een oudere man een meer betrouwbaar iemand is en ervaren op het gebied van de seks. Dan waren er de
nodige 50+dames die een oudere man toch wel zagen zitten. Want
eenzaamheid ligt op de loer, misschien kan een mannelijke leeftijdsgenoot soelaas bieden.
Met een aantal van deze dames voerde Coos serieuze gesprekken die
soms even geil werden. In de berichtjes die ze verstuurden, waren het
interessante vrouwen. Bij herhaling hoopte Coos met één van hen te
kunnen aanpappen. Daar was Henriëtte die kennelijk een serieuze
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relatie wilde, maar ook welgesteld was en Celestine 15, een beeldschone vrouw die beweerde wortels te hebben in Zuid-Frankrijk. En
daar was Annet die op een leuke manier met de deur in huis leek te
vallen. Maar Coos legde het ook aan met vrouwen die het - naar het
scheen - slechts om een vluggertje was te doen.
Hij had vermeld dat hij universitair was opgeleid, leraar was geweest en
na zijn pensionering huisman was geworden die keurig voor zijn gezin
zorgde. Daarmee leek hij voor veel vrouwen een lot uit de loterij. hij
was helemaal niet de oninteressante figuur die hij dacht te zijn. En de
gevolgen bleven niet uit: na twee maanden was het aantal vrouwen dat
hem een lief berichtje stuurde, omdat ze “iets” met hem wilden met
rasse spoed richting de duizend gegaan en moest hij besluiten nergens
meer op te reageren. Onvermijdelijk en razendsnel kwam de financiële
afgrond voor hem in het zicht.
Seksuele onthouding maakte Coos buitengewoon kwetsbaar. Voeg
daarbij dat de mooie praatjes van de dames zo verleidelijk waren dat ze
zijn hoofd compleet op hol brachten. Opmerkingen in de trant van
“Wil je me met spoed komen neuken” lieten Coos niet koud. Tenslotte
waren er de overweldigende hoeveelheid obscene foto’s die niets te
raden overlieten over kutten, konten, tepels en tieten. Binnen de kortste keren was brave Coos een echte swinger geworden.

10

Eerste
ontmoetingen
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Geilpraat

In het begin staarde Coos zich blind op korte erotische berichten. Maar
het was hem snel duidelijk dat de dames bij een eerste contact vaak
volstonden met het sturen van een kort geil bericht. Hij moest wennen
aan de rare namen, pseudoniemen vaak met nummers als betrof het
hier stamboekvee. Het leek er ook op dat veel vrouwen in Geldrop op
hem zaten te wachten.

Blondie2025 verstuurde op 2015-03-09 23:14:13 een bericht aan Coos
Ben jij morgen ook vrij? Nee? Dan neem je maar vrij! Ik heb zin in seks en je
woont hier 5 minuten vandaan in Geldrop! Dus kan ik morgen op je rekenen?
Ja of Nee?
Seksloos verstuurde op 2015-03-09 21:21:56 een bericht aan Coos
Ik wil eigenlijk zo snel mogelijk met je afspreken, maar ik kan niet bellen. Mijn
vriend is ook thuis en die mag hier uiteraard niets van weten. Kunnen we
toch iets regelen heel snel? Ik woon in de buurt, dus misschien kan ik nu nog
gauw een smoes verzinnen tegen hem. Of heb je geen zin, nu? Ik weet dat
het heel snel is, maar ik heb geen zin in zijn gezeik de hele tijd en ik wil
gewoon lekker klaarkomen!
GeileWijven verstuurde op 2015-03-09 20:30:18 een bericht aan Coos
Even een vraagje, wij zitten hier nu samen naar jouw profiel te kijken, en
eigenlijk willen wij jou hier uitnodigen! Zou jij vanavond nog kunnen? En hoe
laat kan je hier in Geldrop zijn??? Er wachten namelijk 2 vrouwen op je!!
Katja80 verstuurde op 2015-03-25 15:51:20 een bericht aan Coos
Ben je in je woning nu, Coos? Want ik sta in het centrum van Geldrop. Kun je
mij even oppikken? Krijg je een blowjob in de auto; en meer als we bij jou
thuis zijn. Patries
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Darkbrown verstuurde op 2015-03-09 21:39:19 een bericht aan Coos
Kunnen we meteen even duidelijk zijn met elkaar? Ik word een beetje moe
van mannen die om de hete brij heen draaien, ik hoop dat het met jou wat
makkelijker gaat.
Kunnen we afspreken voor seks, of ben je hier alleen om te praten?
Nachtmerrie verstuurde op 2015-03-09 22:03:48 een bericht aan Coos
Zoek jij ook seks? Laten we dan even contact opnemen met elkaar en beginnen met een one night stand? Interesse? Veronica (41) Flevoland
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Serieuze
contacten
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Rozeslipje

Het was eerst even schrikken geweest. Onervaren had Coos rondgekeken op de seksdatingsite. Allerlei interessante mailtje flitsten langs. De
een nog heftiger dan de ander. Vele met een opwindende foto met een
geheel of gedeeltelijk ontklede dame.
Plotseling dook er iemand op die zich Rozeslipje noemde. De bijgevoegde foto toonde slechts buik en benen van een wat oudere vrouw
die slechts een sexy slipje droeg. De bedoeling was duidelijk: de kijker
moest, geil als hij was, de rest erbij denken. Coos besloot op het eerste
bericht van deze dame te reageren.

Rozeslipje / Letitia
Rozeslipje195905 verstuurde op 2015-03-09 10:05:37 een bericht aan Coos
Een spannende foto van een wulpse 55-jarige dame uit Halfweg, met daaraan
vast een uitnodiging voor een 1 op 1 seksfeestje, als mijn man aankomend
weekend een lang weekend in Turkije verkeert. Wat zou je daarop zeggen?
Coos verstuurde op 2015-03-09 12:37:38 een bericht aan Rozeslipje195905
Rozeslipje, ik vind het nog te eng. Ik ben net lid geworden.... Dank voor je
uitnodiging. Coos
Rozeslipje195905 verstuurde op 2015-03-09 12:41:03 een bericht aan Coos
Beste Coos, ik ben blij dat je reageert op m´n bericht. Ik mag je graag beter
leren kennen.
Coos verstuurde op 2015-03-10 11:48:07 een bericht aan Rozeslipje195905
Je bent toegevoegd aan de favorietenlijst van Coos.
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