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Een paar opmerkingen vooraf:
– Single vrouw in een parenclub is geen gids.
– Ben je het niet eens met mijn adviezen?
Sla ze dan gerust in de wind.
– Ik kan er niet voor verantwoordelijk worden gesteld wanneer blijkt
dat jouw ervaringen verschillen van die van mij. Alleen jouw eigen
ervaringen tellen!
–

Alle situaties die ik beschrijf zijn waargebeurd. Ik heb alleen
personages veranderd om herkenning te voorkomen.
Tarja Meijers
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Dit is een boek voor…
…elke vrouw die wel de lusten wil, maar niet de lasten… en die
wél zin heeft in avontuurlijke seks.
… alle vrouwen (en ook mannen) die hun stoutste seksuele fantasieën willen laten uitkomen.
… onafhankelijke, zelfbewuste, moderne vrouwen die best eens
van het gebaande pad willen en durven afdwalen. Ook op het gebied
van seks ja, want waarom zouden ze niet?
Was seks tot nu toe onbevredigend? Was het een ‘moetje’? Was
seks iets wat er nu eenmaal bij hoorde, omdat het van je verwacht
werd? Omdat je geen ‘nee’ wilde of durfde zeggen? Was seks saai,
vaak voorspelbaar? Wat jammer! Dat kan beter. Véél beter. Het is
nooit te laat om van seks een feestje te maken. Maak je dromen
waar!
En, even wat nuchterder:
Dit is ook een boek voor elke alleenstaande moeder die vindt dat
het soms verstandiger is een aantal jaren alleen te blijven na een
scheiding, als dat beter is voor de ontwikkeling van de kinderen.
Maar omdat ze nu eenmaal geen non is, snakt ze wel naar seks op
z’n tijd.
Dit is een boek voor elke zelfstandige, onafhankelijke vrouw die
weet dat het nastreven van een doel soms makkelijker gaat zonder
partner.
Altijd willen weten wat een parenclub is?
Loop achter mij aan en kijk met mij mee over mijn blote schouder.

DEEL I
EEN AVONTUURLIJKE
ZOEKTOCHT NAAR LUST

1
SEKS ZONDER ZORGEN

P

arenclubs. Niemand gaat er ooit heen. Maar tóch worden ze
druk bezocht.

Elf jaar geleden zette ik mijn eerste stappen in een parenclub.

Een club die – in tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden
– niet alleen bezocht wordt door paren. Sinds die tijd ben ik een
trouwe bezoekster. Het is een fijne, plezierige en veilige manier
van uitgaan. Niet alleen voor mij, maar voor elke zelfbewuste,
moderne vrouw die haar eigen, avontuurlijke sekswegen baant.
Een single vrouw in een parenclub is voor mij het toppunt van
lef!
Ook voor mij, als zelfstandige, onafhankelijke en alleenstaande moeder is het bezoeken van parenclubs de perfecte manier
om gelijkgestemden te ontmoeten in een respectvolle omgeving.
Het is een heerlijke plek om de alledaagse beslommeringen achter me te laten. Als ik eenmaal binnen ben, vallen alle zorgen van
het dagelijks bestaan van mij af. Ik kan dan aan niets anders meer
denken, dan aan wat zich in de club afspeelt. Zo kan ik er na een
middag of avond stout doen weer helemaal tegen!
Helaas is het aantal vrouwen dat de parenclub alleen bezoekt,
in de elf jaar dat ik in parenclubs kom, maar een klein beetje toegenomen. Er zouden meer van die uitgaansmogelijkheden moeten komen om aan de hedendaagse eis van de singles te voldoen.
11
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Uitgaansgelegenheden met de mogelijkheid tot seks zouden zeker
bijdragen aan een veilige omgeving.
Ik ben dankbaar voor de parenclubs in mijn leven. Het heeft me
de mogelijkheid gegeven me te ontwikkelen en geen relaties aan te
hoeven gaan waar ik niet helemaal achter stond, maar waar ik dan
toch aan zou beginnen omdat ik behoefte had aan seks.
Vaak wordt er gezegd dat alleen mannen in staat zijn emoties en
lust te scheiden. Vrouwen zouden pas aan de seks willen, als de
man in kwestie daarna met ze naar het stadhuis gaat. Onzin. Seks
hoort niet per se bij ‘Ik hou van jou’, beierende kerkklokken in de
verte en een trouwring om de vinger. Is dat wel het geval dan is dat
best natuurlijk, maar seks zonder vaste relatie heeft ook wel wat.
Sterker nog, seks zonder zorgen is lekker luchtig, vrij, feestelijk.
Valt de man in kwestie tegen dan ben je snel van hem af, is de
seks een feestje dan ga je op herhaling. Dezelfde avond, later nog
eens, altijd in de club. Altijd in die veilige omgeving. Je komt voor
de lust, je ziet af van de last. Wat wil een mens nog meer? Zeker
als je modern en alleenstaand bent of gewoon zin hebt in seks, is
een parenclub absolute aanrader. Ook voor het vervullen van je
stoutste seksuele fantasieën ben je hier op de goede plek.
Met dit boek wil ik de nieuwsgierigheid bevredigen van al die
mannen en vrouwen die stiekem wel een kijkje zouden willen
nemen in een parenclub, maar de stap niet durven zetten of de
mogelijkheid er niet toe hebben.
Welkom in de parenclub: uitgaan in een erotische ambiance
waar niets moet maar waar alles mag…

12

2
NIEUWSGIERIG
Het begin

E

lke keer als ik op zaterdag een landelijk dagblad doorblader en
mijn oog over alle advertenties laat gaan, zie ik één opvallende.

Het is een vrolijke advertentie in de sekskolom. Er staat een plaatje
bij. Maar ik kan er niet echt uit opmaken waarom die naam nu eigenlijk bij de seksadvertenties staat. Geen nood, het bedrijf heeft een
website. Ik ben benieuwd. Wat zou dat toch zijn?

Het is november 2006 en ik ben vierendertig jaar oud. Twee jaar
geleden ben ik gescheiden en sindsdien woon ik samen met mijn
kinderen. De rust is na de scheiding, de verhuizing en het opbouwen van een eigen bedrijf, ik wilde beslist de bijstand ontlopen,
enigszins teruggekeerd. De laatste vriend die ik had – en dus ook de
seks – dateert al weer van een jaar geleden.
Nieuwsgierig toets ik de naam van de advertentie in op mijn computer. ‘Parenclub’ lees ik. Ik heb er nog nooit van gehoord. Ik heb
werkelijk geen idee wat zich daar afspeelt. Terwijl ik vol verbazing
naar de foto’s kijk, waar ik mannen en vrouwen gekleed in sexy lingerie allerlei intieme standen zie aannemen, wordt mij duidelijk dat
het een uitgaansgelegenheid is met de mogelijkheid tot het hebben
van seks. Sterker nog, er komen veel stellen die hier van partner ruilen. Met een grote glimlach kijk ik verder. Dat ik vrijgezel ben en
13
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geen stel maakt het bekijken van alles niet minder interessant. Er
gaat een nieuwe wereld voor me open. Maar dan verandert plotseling mijn hele kijk op de zaak als ik lees dat er ook vrouwen alleen
mogen komen. Vrouwen alleen? Zoals ik? Naar zoiets? Er verschijnt
zomaar, vanuit het niets, een grote glimlach op mijn gezicht. Mijn
ogen glinsteren. Ik zie mijzelf al lopen, zoals op de foto’s van de
website, gekleed in een sexy setje met kant. Er wordt naar mij gekeken. Door díe man, die stoere, ik voel het… Hier lijkt een nieuwe
uitdaging geboren.
Vanaf die dag kijk ik elke vrij moment op internet naar de websites van andere parenclubs. Gedetailleerd pluis ik ze uit en ik kom
er achter dat er ook clubs zijn waar zowel single vrouwen als mannen welkom zijn. Een nog grotere glimlach verschijnt. Is dat niet de
perfecte oplossing voor mij als vrijgezel? De parenclub uit de krant
ziet er prachtig uit, maar ik krijg niet de indruk dat daar veel vrouwen alleen komen. Andere clubs hebben een wat ál te vage site en
er zijn ook clubs die geen mannen alleen toelaten. Ook zijn er websites die helemaal niets over vrouwen melden.
Aangezien ik alleen maar op mijn gevoel af kan gaan omdat ik
geen idee heb waar ik eventueel beland, wil ik per se een club bezoeken waar ik honderd procent achter sta. Zo vallen er met de weken
steeds meer gelegenheden af. Uiteindelijk blijven er twee clubs over.
Eén in het zuiden van het land op een afstand van twee uur rijden en dan mijn favoriet, stom toevallig op een adres dat slechts op
twintig minuten rijden van mijn huis ligt. Op de uitgebreide website staat dat vrouwen alleen de club ook bezoeken, dat het niet uitmaakt of ik dik, dun, gewoon of wat dan ook ben – gelukkig maar,
want ik ben geen fotomodel – en dat ik met respect behandeld word
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door de aanwezige mannen. Daar vertrouw ik ook op. Ik ben eruit.
Het is onontkoombaar. Ik ben te nieuwsgierig en wil die parenclub
graag bezoeken.
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