
Werken op een carpoolplaats
 

Het verhaal van een beginneling in het Yak. 

Op dit moment ben ik al twee maa 
werk in een camper Aangezie 
van deze tijd ats groentje in he d 
over mijn w(lrk, heb ik gebeld 
Draad. Voordat ik begon had ik a! €'e. 

contact met de organisatie gehad . 
van Margot. Dit keer deed ik mijn vemaai 
Marianne omdat Margot op vakantie 
was erg benieuwd naar mijn erva:' 
vroeg mij een stukje te schrijve 
"Vluggertjes". Zoals jUlIie inmidde 
begrepen hebben, ben ik nog 
beginneling in het Yak en heb ik g~ 

vergelijkingsmateriaal met jullie we. 
club, escort. achter het raam e.a 
vaak behoefte aan om in contact ~e "'''\1'''''\Q.n 

andere hoeren. Voor mij is dit ve 
middel om dat te bereiken. Ik zaJ . 
vertellen over de wijze waarop . 
gekomen ben; daarop hoop ik da 
feit dat ik als hoer in een camper z' 
interessante informatie veor jutlie 

De stap van wijkverpleegkundige hoe•. 

Alwear wat maanden geleden beloe 
Margot van de Rode Draad veor Wai iroormatie 
over prostitutie. lk had toen nog Be 

baan als wijkverpleegkundige. AI jare 
, in de tijd van veel vriendjes en weinig sal 

had ik al het ideo dat ik daar toch we,' 
kon worden. In die tijd was ik nog wat lE 

om hoer te worden. Maar goed, nu blee 
rijp, ik baalde van mijn werk en wilde . 
dingen ;n het leven. Ik knipte advert 
en belde naar een advertentie die .. 
interesseerde: "Leuke vrouwen gevraa 
rijbewijs voor mobiele mannan". Ik beg 
eoht niet wat dat inhield. Na een tel~oon1}e 
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de "baas", werd mij dat sncl duidelijk namelijk 
hoer in een camper op een carpoolplaats. 

Werken in een camper 01 beginnen achter 
het raam? 

De voordelen van in een camper werkon waren 
volgens hem dat je helemaal vrij bent. Je werkt 
in principe van maandag tot en met vrijdag. 
Aan het eind van de week, op vrijdag, betaal Je 
de hUllr van de camper. Je kunt ie tijd zeit 
indelen. Oat idee sprak mij wei aan. Het leek 
me allcen doodeng, zo in je eentje zonder 
ervaring. Dat was voor mij de reden om contact 
te zoeken met de Rode Draad. Margot raadde 
mij aan om achter de ramen te beginnen, maar 
dat zag ik toch niet zitten. Aangezien ik weI wat 
lcvensorvaring heb (ik ben 35 jaar) dacht ik dil 
we! aan te kunnen. Margot gaf me een aantal 
nuttige tips en zo begon ik mijn carriere als 
hoer in een camper begonnen..... 

Het werven van ktanten, de financien, het 
werkschema. 

Als je in een camper werkt ben je helemaal 
allaen. Klanten krijg je door middel van 
adverteren in de krant. In de camper is een 
autoteJefoon (waar js borg voor moet betalen). 
Je staat op een vaste plek op een 
carpoolpfaats. De werktijden kun je zelf indelen 
en uiteindeJijk proberen af te sproken met je 
klanten. Aan het eind van de week betaal je de 
huur van de camper en de advertentiekosten. 
Als je "zaakje" draait hoef je niet meer zo 
regelmatig te ~dverteren. De huur on de 
advertentiekosten verdien je op een goode dag, 
soms kost het je twee dagen, zeker in de 
beginfase van ie carriere. Ik werk momenteel 
vijf dagen, van maandag tot en met vrijdag van 
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ongeveer 13 uur tot ongeveer 21 uur. TIjdens 
vrije dagen en vakantie betaal je de huur van 
de camper door. Zeker in de beginfase 'land ik 
de druk om de huur te betaten groat. 

De camper en de locatie. 

's Middags rijd ik met mijn auto naar de 
camper. Vervolgcns ga ik met de camper naar 
mijn vas1e plek, dat is ongeveer tien minuten 
rijden. Tanken doe je zeit, erg grappig 
overigens met allerlel sexplaatjes aao het raam. 
Je hebt dan al veel bekijks. In de camper zit 
een keukenblokje, een chemisch toilet, een 
kachel, een gasfomuis en niet te vergeten een 
twee·persoons bed. Verder werk ik met 
jerrycans water. Het is net kamperen. 

Ik sta op een rustige carpoolpJaats, vrij discreet 
achteraan opgesteld. Oat de meesle mannen 
niet gezien willen worden is mij inmiddels 
duidelijk. De eerste twee weken stond ik op 
een plek tussen hijskranen en werklui. Dan 
kornl er dus vrijwel niemand. WeI veel werklui 
met koffie die het uitermate interessant vonden. 
Na twee weken besloot mijn baas dat het beter 
was dat ik verhuisde naar een wat rustiger 
carpoolplaats. Hij vond een nieuwe pfaats waar 
ik nu blijf staan. Het is er mooi zo tussen de 
boompjes, met konijntjes, fazanten en vogeltjes. 

De klanten: a1 en aan rijden. 

Als ik 's middags aankom met mijn camper 
staat er bijna altijd al een auto (met man) te 
wachten. Dan is het even snel omkleden en 
werken maar. Als er een advertentie in de krant 
staat, heb ik het echt druk. De telefoon staat 
dan roodgloeiend. Van de 25 bellers kamen er 
gemiddeld twee mannen. Als er iemand binnen 
is, gaa! de tele100n natuurlijk even uit en gaan 
de gordijntjes dicht en de deuren op slot. Ais ik 
geen k1ant heb zit ik meestar op de voorbank 
en houdt via mijn spiegels de klanten in de 
gaten. Auto's hoor je meestal aankomen. Ik heb 
inmiddels aardig wat vaste klanten. Er komen 
a.a. vertegenwoordigers, 
vrachtwagenchauffeurs en mannen uit de buurt. 

Vaar- en nadelen van de camper. 
... 

Het voordeel is dat je klanten niet naar een 
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dure club hoeven of naar de binnenstad. Ze 
kunnen letterlijk snel -oinnenwippen". 
Parkeerproblemen zijn er namelijk niet. Nadeel 
van de makkelijke toegang is echter dat je 
kwetsbaar bent voor vervelende 
schooljongetjes, aftrekkers in de bosJes e.d. 
Echt bang ben ik nog niet geweest. Over he! 
algemeen krijg ik aardige mannen. De sociale 
controle is toch groot. $oms rijden auto's a1 en 
aan. Regelmalig komen er klanten langs die 
gewoon een praatje willen maken. Oat is 
gezellig, maar schiet natuurlijk niet op. Als er 
drukte op het parkeerterrein is, bijvoorbecld 
omdat er molorrijders lesinstructies krijgen, 
blijven de klanten weg. 

Als ik iets niet vertrouw. 01 als ik binncn zit, hOIl 
ik de deuren op slot. Verder rijdt de politi€) 
dagelijks tangs en kijkt of ik nag leef. We 
zwaaicn dan vriendelijk naar elkaar. (Het schijnt 
niet verboden te kunnen worden zolang er njet 
meerdere campers staan; trouwens inbraken in 
auto's hlijken hierdoor sterk terug te lopen). 
Verder ben je veel aileen en op die momenten 
heb ik behoefte aan oonega's. Soms belt de 
baas om te vragen hoe het gaat. Voordeel is 
tot slot ook dat je met mooi weer buiten kunt 
zitten in een stoeltje met een lekker boek. 

Voorlopige conctusie: veel vrijheid maar ook 
aileen. 

Mijn voorlopige conclusie is dat je er veel geld 
meP. kunt verdienen, dat je zelfstandig kunt 
werkcn en dal je veel vrijheid hebt. Maar 
daarentegen ben je ook erg op jezelf 
aangcwezon en mis ik collega's. Hierdoor heb 
ik veel dips en hoogtepun1en (dit laa1ste niet te 
letterlijk nemen) doorgemaakt. De dips kwamen 
voort uit het feit dat je sociaIe leven door de 
war wordt gegooid en je je opnieuw met ander 
soort werk -in dit geval prostitutie- moet 
identificeren. 

De hoogtepunten zijn voor mij de vrijheid die ik 
voel en het geld dat ik nu betrekkelijk 
gemakkelijk verdien en waar ik vroeger voor 
moest 7woegen. Hoelang ik ermee doorga en 
door kan gaan (gezlen mijn leeftijd) en wat ik 
hierna wi! gaan doen is voor mij nog onzeker. 
Heeft iemand tips? 

Monica 
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