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Eindelijk iets heel nieuws op de markt dat 
vraagt om een praktijktest l Ik tleb direct een 
pakje besteld bij de Condomerie, de gespecia
liseerde condoomwinkel in Amsterdam. Nou ja, 
pakje, het doosje met drie stuks is fors groter 
dan je zou verwachten. Een condoom is ver
pakt in een zakje dat 11 bij 11 centimeter 
meet. Niet iets dat opvallend in je broekzak 
past. 
De naam is bijzonder leuk gekozen: EZON, 
wat in het Engels klinkt als 'easy on'. En dat is 
nou direct een van de grote voordelen van dit 
nieuwe condoom. Ze gaan zo gemakkelijk om! 
Men noemt dit een bi-directioneel condoom. 
Een wat? Ze bedoelen gewoon dat je niet 
meer hoeft te zoeken naar de goede kant voor 
het afrollen, er is geen goede kant meer. Het 
condoom is ook niet opgerold, maar opgevou
wen. je hoeeft niet meer het tuutje vast te hou
den bij het afrollen. Er is helemaal geen tuutje 
meer nodig, omdat het condoom niet nauwslui
tend om de penis heenvalt, het ziet er wat flod
derig uit. Tja, echt erotisch is anders, maar er 
komt wei wat anders voor terug. Omdat het 
sperma na het klaarkomen zich door het hele 
condoom verspreidt, schijnt dat prettiger voar 
de man te zijn. Het sperma kan er niet uitlo
pen, omdat aan het einde van het condoom 
een stevige elastische ring zit, die wei goed 
aansluit. Ik denk trouwens dat dit condoom om 
deze reden niet geschikt is voor een klein 
geschapen man, er zullen rneerdere maten 
moeten komen (je kent dat wei, large, extra 
large en extra extra large). Aan de onderzijde 
van het condoom, nog na de elastische ring, 
7it nog een vasthoudrandje, waarmee het con
doom heel gemakkelijk over de penis heen 
wordt getrokken. Echt, qua gebruikersgemak 
scoort dit nieuwe condoom bijzonder hoog. 
Maar er zitten nog een aantal andere interes
sante punten aan. Het condoom is niet van 
latex maar van poly-urethaan. Verqeet die 
naam maar onmiddellijk, onthoud aileen dat dit 
materiaal half 70 dik is als latex, maar wei 
supersterk is. Het vrouwencondoom is van het
zelfde spul gemaakt. POly-urethaan geeft beter 
warmte door, wat notoire zeikerds ("ik voel niks 
met een condoom om") de wind uit de zeilen 
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neemt. En een al dan niet gespeelde latex
allergie is ook al geen excuus meer. Het con
doom is verder smaakloos en reukloos. Wat 
ook een groot voordeel is, is dat olien en vet
ten het condoom niet aantasten. Eerst massa
ge-olie gebruiken is dus geen enkel probleem 
meer. 
Jemig, wat een voordelen, zitten er dan geen 
nadelen aan? Het grootste nadeellijkt me de 
prijs. 3 stuks voor f12,9S is voor ons grootge
bruikers veel te duur. Ik hoop dat als dit nieu
we condoom goed aanslaat, de prijs vanzelf 
zakt. Ik vind het wei handig om er enkele bij 
me te hebben, net zo als ik altijd een vrouwen
condoom bij me heb, om een alternatief te 
kunnen bieden. Het condoom is officieel nog 
niet getest voor anaal contact, maar ik kan me 
niet voorstellen dat het een probleem zou zijn, 
het materiaal is er sterk genoeg voor. We heb
ben trouwens in Nederland de primeur gekre
gen, het is het eerste land waar het te koop is. 
De Amerikaanse uitvinder liet zijn oog op 
Neder-Iand vallen, omdat hij in Amerika geen 
poot aan de grand kreeg. 
Tenslotte de praktijktest. Ik heb een klein 
paneltje samengesteld van uh .. twee klanten. 
Ze hadden allebei een flinke maat penis, ik 
wilde natuurlijk wei dat het goed bleef zitten. 
Eerst de pijptest. Er zit geen naar smaakje 
aan, maar omdat het condoom wat flodderig 
zit, voelde het niet echt prettig in mijn mond. 
Nou ja, pijpen met een latex condoom was ook 
la niet je dat, dan zat dat tuutje wei eens in 
mijn keel. Het neuken met het nieuwe con
doom maakte voor mlj geen verschil in gevoel. 
De eerste klant wist niet zeker of het anders 
voelde, hij had ook niet zoveel ervaring met 
een latex condoom. De tweede klant yond het 
nieuwe condoom beslist prettiger, hij 'voelde' 
meer. AI met <11 een positief testresultaat, hoe
wei het nieuwe uiterlijk nog even wennen is. In 
ben al over de streE;p, nu de rest van de 
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