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Exploitanten Relaxbedrijven) is een
die opkorot voor de belangen van exploi tanten van
clubs, prjv€lhuizen en escortbedrijven (geen ramen).
De V. E.R is van mening dat in veel gevallen de bclangen van
hoeren en 'bazen' parallel lopeno Bet spreekt vanzelf dat wij
~oms €len andere invalshoek hebben dan jullie organisatie en
ook vez"schillen wij weJ. €lens van mening over de t.e volgen weg
maar op veel punten Kunnen wij ons goed vinden in de mening
van De Rode Draad.
Het bestuur van de V.E.R. vindt dat als je dingen veranderd
wilt: zien in onze bedrijfstak j€l dat het beste kunt doen
vanuit de branche-(organisaties) en dus niet moet wachten tot
dat de overheid dat gaat doen. Om dat t€l bereiken moet j€l
natuurlijk met elkaar praten 0Ill erachter te kOmen wat er bi j
de verschillende partijen 1eeft. Het bestuur van de V.E.R.
heeft het idee opgevat om te komen tot de invoering van €len
KEURMERK voor relaxbedrijven. Het Keurmerk moet voor zowe
klant als prostituee
€len
aantal
zaken regelen
en ook
zekerhedell geven. De z€lkerheden worden gewaarborgd door een
g€lschill€lncomi.ssie.
""
Ais je bijvoorbeeld zou werken in €len bedrijf met Keurmerk e.
je wordt niet volgens afspraak behcmdeld dan koo je di t aan de
geschillencommissie voorleggen.
Deze doet vervolgens €l€l:
bindende uitspraak. De geschillencomroissie is onafhankelijk e~
wordt gevormd door verschillende organisaties.
organisati~

Onze vraag aan jullie is:
Laat ons weten wat jullie vinden ~at er in de voorwaarden zo
moeten staan. I>it kan alles zijn by. nEen huis met keurmer
moet veilig werken als bedrijfsbeleid hebben en moet dat oole
aan de klant kenbaar maken" of tiEr mag geen sprake zijn van
dwang ten aanzien van de prostit1lee" dwz. €len prostituee mag
niet gedwongen worden tot handelingen die hij of zij niet wil.
Dit zijn slecllts €len paar van de voorbeelden, van jullie
willen wij dus graag horen wat jullie belangrijk vindcn.
Met vriendelijke groeten
lIenk Klein Beekman voorzitter V.E.R.
stuur je id€lenjreacties naar de
16422, 1001 RM Am~terdam .
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Voor seks betolen
t1~~~

ERN KLANT IN DE COSMO ••••

geeft me

een

Philip Bergkomp, 29, goed
in het pok, oantrekkelijk,

goat zo voak mogetijk noo
en het plan ons daar m~: p:~....
tuees eens echt uit te leven. Ik kwa
terech! bij l€ en beelclschoon Braziliaans
llIeisje, Ze was ouder dan i.'< en bemce
derde me l€ en bee~Q. Eerst kleedde ze
me heel iangzaam uit. 5eks met haar was
heel liefdevol. Ik weet zeker dat ze met
deed a1sof, want ze was hE;1emaal llat.

.de hoeren. Philip: ·Het idee
om voor seks te betalen
windt me op en doar zie ik

niets kwaods in."

Ve r bod e n

Ii

hilip is gefascineerd door prosti
tuees. AI zo lang aIs hij zich kan herinne
rerlHij heeft honderden keren veor seks
betaald. zeUs toen hij getrouwd was. Hij
vindl seks met een prostituee opwinden
der dan met een vriendin en hij is ervan
overtuigd dat hij de dames ook echl laat
genieten. AIs hij het zich kon veroorlo
ven, zou hij veel vaker gaan,
"lk heb het altijd opwindend gevooden
om voor seks te betalen." vel1elt hij.
"Toen i.k veertien was, woonde i.k in een
groot huis in de Betuwe. AchIer in de
ruin had ik een boomhut gebouwd en
claar nam ik mijn vrienden en vriendin
nen mee naar toe om eJotische s~elleljes
te spelen. He!aas ging het mij nooil ver
genoeg, Ik had een leu"lc oUl.umeisje en
op een dag hood i~ haar geld aIs ze me
m'o gang zou lalen gaw_ Ik dacbt als ik
betaal hoel ik me niet schuklig te voelen
en kan ik met haar doen wat ik wil. We
<: zijn nooit echt met el1<aar naar bed
geweest, maar verder hebben we alles
J: gedaan, inclu.sief elkaar insrnereo met
olie en vastbinden. Ze leek volmaa.1ct
8 tevreden met deze regeling.
3 Ik was ongeveer zestien toen i.k met een
stel menden naar Amsterdam ging. We

:!

1

beg e e r t e
Het duurde ongeveer een uur en daarna

waste ze me. Ze gar me zeUs haar tele
foonnummer, maar ik heb nooil de moei
Ie genomen baar te bbUen.
Op de een 01 andere manier lulct het me
om mensen in hun ziel te raken, zodat ze
hun Iiefdevolle kantlaten zien. Die macht
heb ik. Moeite om vriendinneqes te krij
g8n, heb ik nooil gehad. Natuurlijk ben
ik zo'n type mel l€ en veel te groot ego,
dat altijd de~{\ dal vrouwen met l€ en
ander mel zo van seks genieten als met
hem. Mijn probleem is, ik ga naar prosti·

'Ik wi] naa! hinnen
gaan, de- baas zijn,
een fantasie uitleven'

I

tuees voor gewoon 'recht·op-er.-neer'
seks, maar lIaak worden ze verlIerd op
me, dan wordt hel lOch hartstocl1telijk."
"Jk peins er Diet over mijn vriendinllen
iets van mJjn escapades Ie vertelJen.
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da.'1 gaan ze denken: "Wat mall

j:eert er can mij. ben ik niet genoeg?"

't Liefst elke "og!
Het is niet z6 dat seks met rnijn vriendin·
nen wet i:levredlgend is, maar ik moet
bij hen altijd dezelfde reI spelen. Bij een
prostltuee is het anders. Ik wil naar bin
nen gaan, de baas zijn, l€ en fantasie uitle
ven en vertrekken. Zij vraagt niks en iij
hoefl met mee Ie beslli;sen over de nieu
we kleur van bet behang. Je komt voor
een snelle wip en weg ben je.
Ik ben l€ en Einzelganger, iemand die het
lierst olleen is, geen diepe relaties aan·
gaat. lk laal niemand in mijn leven loe,
<:eUs rnijn vrouw hield lk op eon afstand.
Tegenwoordig ga ik vaal< naar discothe
ken en grole feesten met optredens.
Vaak heb ik op zo'n party seks met een
van die show-meisjes. Dat is echt leuk,
want je bent in een feest~ternrning. Als je
w'n mcisje wat geld toestopt, doet ze
het zo met je in de gang or in de toilet·
ten,
De lCl.atste tljd ga ik rnt;t meer Z() vaal<
naar prostitueos, omdat ik een bee~e
krap zit. Als ik genoeg geld had, zou Ik
het dagelijks doen, absoluut. Ik zle
Di'lJuelijk geen enkel versc.hil, of je nu
voor de champagne of rechtstr0eks voor
de seks belaalt. De meeste prostituees
zijn veel leuker dan die 'voor wat hOM
wat'-types die in cafes rondhangen en
royaal gefeteerd willen worden voordat
je iets ter.ugl;rijgt. . i
Dc denk ciat de:-meeste heren die naar
prostituees gaM, geile dikke zakenrnan'
nen Z1Jn. Voor mij is het geen behoelte,
hel is een lo.r,k. Oat is heel anders. Ik ben
ervan Clvertuigd dat i.k een beetje geluk
in helieven van die me~~jes breng." l::)
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