Van:
"M…..”
Aan:
<Hollander@yahoogroups.com>
Verzonden:
maandag 13 augustus 2001 22:56
Onderwerp: · Re: Hollander - club
Klinkt erg goed,

Waar was dit?
Marcello
----- Original Message ----
From : <e nl>
To: <hollander@yahoogrilllps.com >
Sen t: Sunday , August 12, 2001 1:06 PM
Subject: Hollander- club

Een paar maanden geleden ben ik eens voor het eerst naar zo'n sexclub
geweest. Ik wilde al langer, gewoon omdat ik nieuwsgierig was en het me
enorm spannend leek.
Ik gjng naar een tent die midden in een woonwijk in A'dam-oost staat.
De entree bedroeg voor heren 90 gulden en daarvoor 'mocht je vijfkeer
neuken' werd erbij verteld .
Ik ging naar binnen en zag een soort dansvloer met een matras op de grond en
langs de kant allemaal zithoekjes en tafel es. Het duurde even voordta 1k
door had hoe het werkte, maar het was eigenlijk vrij eenvoudig. Er liepen
vier of vijf dames rond en konden je van d1e dienst zijn'. Je hoefde maar
op hun schouder te tikken en ze gingen met je mee. Gewoon op de bank naast
de anderen en daar werd je gepijpt en kon je neuken. Niet gek.
En dat aJ die mensen erom heen zitten en kijken, dat is helemaaJ niet erg.
De sfeer in zo'n tent is heel relaxed, ieder komt er voor zijn genot en het
is juist leuk om te zien dat iemand geniet b i j een dame.
De drankjes kosten wel wat natuurlijk in zo1 n tent (biertje/cola 6,-), maar
daar kan je dan ook een hele leuke avond voor hebben. En uiteindelijk is het
voordeliger dan bij een prostituee op bezoek, want dan betaal je voor
twintig minuten ongeveer hetzelfde en doe je het maar één keer.
Dus mocht je altijd al eens willen proberen, doe het gewoon!
Groeten,

(naam)
Gratis e-m ai l en meer: http:/
Om je van deze mailinglist uit te schrijven, stuur een lege mail naar:

hollander-unsubscribe@eeroupcom .
W il je of iemand anders lid worden? Stuur een mail naar …..
ibe@y ahoog rou ps.com . of bezoek de site op http: //groups. y
ahoo.co_m/grou p/
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