Foutje ...
Twee keer nu hebben anderen de minder succesvolle momenlen uit hun hoerencarriere prijsgegeven.
Deze keer go ik ook maar met de billen bloot, in de hoop dol jullie er wat aan hebben!
Een paar jaar terug werkte ik in een club. Massageolie hoorde daar, net als in aile clubs, tot de verzame
ling op het nachttafeltje. En het gebeurde wei eens dat een klant in was voor een uurvuller bij uitslek. Soms
werden ze er zo opgewonden van dat een beelie pikgericht werken met de massage al genoeg was. Ik
was er wei blij mel hel flesje naast het bed.
Op een dag had ik een klant die naar mijn heerlijke sexmassage toch wou wippen. Enfin, handen
wassen, condoom er om heen en er boven op zitten. No een poor minuten kwam die klaar, en ik voel toen
wei iets zo afschuwelijks dot mij de schrik om het harl sloeg. 'Nee toch' dacht ik I hel zal niel waar zijn! I
Maar ja hoor, hij trok zich terug en het candoom lag aan Harden om zijn luI. Ik heb mijn doos gelijk uitges
poeld, maar voelde me nog vies. Ook was ik bang dol ik iels had opgelopen. Gelukkig was dol niet hel
geval, maar voar hetzelfde geld was het raak geweest.
He'l was me duidelijk wat er fout was gegaan. De olie is zeer slecht voor condooms: het last het rubber
aan zodat ze snel knappen. Nu had ik mijn handen wei gewassen, maar het moeilijke mel olie is dat het
bijna niel of te wassen is. Er blijft loch altijd wat ap je handen zitlen. En in dit geval was dot kleine beetie
genoeg om het condoom Ie verknallen. Ik heb sinds die tijd nooit meer oIie gebruikt voor wat dan ook op
mijn werk. Klanten die gemasseerd willen worden krijgen van mij een heerlijke behandeling met talkpoe
der. Hel werkt net zo goed en laal de condoom heel!

l{ECEPT:
Omdat 1<11j hoeren 1/1/ eel/maall/an aile markten thttis
ur{J(Jren te Zlin maar helaas nie/alftid het gewenste
produkt op !Jet iuisle moment kunllfn leveren, volgen
hier een paar receptell:

POEP kun Ie gaed lIabootsen mel bonen/iasta en
1.imhurgse kaas. Zorg ervoar dat de kaas echt 141/
Limburg konJt want die ruikt hel sterkst. Kneedt lut
gewenste model in de imitatiedrol en sIJrveer deze In
lauwe toestand. Macht ie niet ZIJ geweldig klln1ll.m
hoetseren, kun je altiid nog je klant blmddoeken, dlt
lIerhoogt de spannmg aileen maar.
Machi Ie gast oak nog iets Willen drinkell bli dl!
nWalllJd s(;henk dan een simpele op/ossing van e11l~e
oude (1'(:stel1) w1t1e wijn ;.;emengt mel wal druppels
aZ1111- ell cen punlie suikcr. Dit drankie IIcmangl {'en
goul glas URINE.
Vaor de mensen die daama nag ecn ii.wi toe willen.
hebben we /len wei heel btizondere ereatle bedachl; 1ml
een condoom met water ell leg die in h(!t vriewa/;:.
Echt een toetic om de laatst? gaalies mee te vullen.
'all/ttrlljk is er voor de lJakurol/w geen griller
elloepen d.m hel telf !Jrodttceren van de geluellsle
/. ,pen dat je op deze creatieve
u·.].lt/eer de tlood aan de

Club, Room l Stroot of Escort?
Een van de meest gestelde vrogen op de info-lijn van
de Rode Draad goal over werkplekken; soms zjjn
het vrouwen die er nog niet uit zijn; ze hebben onlge
jaren terug gewerkl en willen opnicuw beginnen.
Soms zijn het beginners in hel yak, of willen zo
overstappen van hel ene werk-"veld" noar het andere
Van dub noar escort of roam of ondersom. Ook komi
het veel voar dol men no een jaartje Arnhem wei eens
wil verkossen noor Groningen of Haarlem ...Wont
daor kon je nog verJienen ...
De Rode Draad IS enige lijd geleden begonnen met
een "Hoeren Sociale Kaart" , dot wil zeggen dol
we een verzomelrng odrossen proberen aon te le9gen
von aile mogfllijke werkplekken: clubs, gedoogLone's,
romen en escortbedrijven. En Jit nOluurlijk met zoveel
mogelijk gegevens {lIs de hoogte von de huur,
ufdrochlen en dergelijke.
Tach kunnert we dit nie! zander jullie hulpl
DOQfom vindt je in de VluggNtie~ een oontol
formulieren am ill Ie vullen;
je kan %c terugsturcn naar: De Rode Droad,
Postbus 16422, 1001 RM Amsterdam.
Als je er meer wilt ontvangen, bel ons op konloor,
moor even kopieren op het postkonloor kon rrotuurliik
oak!

