
WORDT HET DE TARZAN, DE PURPLE G-SENSATION OF EEN VAN 

DE ANDERE DUIZEND SEXSPEELTJES? TIJD VOOR EEN TEST.

WAT:  WOMANIZER

PRIJS:     € 159 

WAAR:  VIA NACHTKASTJE.NL

Eerste indruk De Womanizer is something  

completely different, zoals ze dat bij ‘Monty Python‘ 

zo leuk zeggen. Rits het hoesje open en je vindt een 

apparaat dat vooral geschikt lijkt om je oren mee  te 

laten uitspuiten. Dat vermoeden hadden de makers 

volgens mij ook, dus hebben ze veel werk gestoken 

in het design: panterprintje, diamanten regelknopje 

en het zuignapje dat om de clitoris moet, licht rood 

op als je ’m aanzet. Interessant, interessant.

Wat belooft het? In Duitsland is de Womanizer een 

enorme hit. ‘Speeltje van de eeuw!’, ‘Verslavings- 

gevaar!’ en ‘Een 15 op de schaal van 10!’ zijn zomaar 

wat van de ronkende recensies. Hoe dan ook: ik wil 

best richting de zevende hemel middels luchtdruk 

op mijn clitoris, hoor. Interessant, interessant.

Wat doet het? Goed. Waar moet ik beginnen. Dit 

was inderdaad bijzonder hemels. Oké, hij ronkt als 

de stoomboot van de Sint, maar Meine Güte! Ik weet 

niet wát dit was, maar het was een orgasme dat 

anders is dan andere. Een quick fix (twee minuten!) 

die voelt alsof je er uren naartoe werkt. Die malle 

Duitsers toch. Nee, billig is hij niet, maar och: kun je 

een prijs plakken op ultiem genot?
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OOK WAT OP TE BIECHTEN? 
Stuur een ongefrankeerde kaart naar 
VIVA, Antwoordnummer 6300, 2130 RA 
Hoofddorp o.v.v. ‘De bedbiecht’.

Feest in de lucht! De Mile High Club viert dit 

jaar zijn honderdste verjaardag. Om toe te 

treden tot de fictieve club, moet je tijdens een vlucht een 

potje sex hebben met een medepassagier. Wel een vereiste: de daad moet op 

minimaal een mijl (1.610 km) hoogte plaatsvinden. Het begrip is ontstaan toen piloot 

Lawrence Burst Sperry in 1914 de automatische piloot uitvond. Al snel daarna kreeg 

Sperry een ongeluk en werd hij met een vrouwelijke collega naakt aangetroffen. 

De kleding zou door de klap zijn uitgevlogen, maar men wist natuurlijk wel beter. 

Steeds vaker hadden piloten en stewardessen onderonsjes en het duurde niet lang 

voordat ook passagiers elkaar opzochten tijdens een vlucht. Hoeveel dat er precies 

zijn, blijft vaag. Maar veel mensen doen een poging. De hoogte en spanning om 

betrapt te worden, zou de sex een extra adrenalineboost geven. Hoewel het te 

betwijfelen is of je in die kleine wc ook echt tot grote hoogtes kunt komen.  

Afhankelijk van naar welk land je vliegt, kan het ook nog eens strafbaar zijn. Speel je 

liever op safe? Je kunt tegenwoordig ook een ‘Mile High Flight’-boeken in een 

vliegtuig waarin je samen ongestoord je gang kunt gaan.
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