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ACHTERGROND Consulente: ‘Ik werkte eerst in de zorg totdat mijn buurvrouw vertelde over een Ladies Night’

Trillen en blozen op vibratorparty
Ooit een tupperwareparty
bijgewoond? Je kent ze wel,
de ‘feestjes’ waar je de
nieuwste kunststof bakjes
voor de opslag en bereiding
van voedsel ziet. Een variant
is de... vibratorparty. Heel
populair.
door Anne Loohuis

P

atricia Oude Wolbers (32)
parkeert haar auto voor
het huis van Moniek. De
consulente van Ladies
Night, de organisatie die de vibratorparty verzorgt, is deze avond
neergestreken in Vriezenveen. Ze
doet de achterklep van haar auto
open en grijpt naar een zuurstokroze koffer en een paar tassen. Als
je niet beter wist, zou je denken
dat de blondine net terugkomt
van vakantie. De inhoud van de
koffer vertelt echter een ander verhaal.
Op het naambordje bij de voordeur van Moniek prijken ook de
namen van haar kind en man. Een
huismoeder dus. Patricia loopt
naar binnen en geeft haar koffer
en tassen een plekje in de woonkamer. Moniek loopt ondertussen
naar de keuken. „Ik heb al een
keer een party bijgewoond bij een
vriendin en vond het erg leuk. Nu
is het mijn beurt”, zegt ze, terwijl
ze koffie zet.
Klokslag acht uur begint het
‘feest’. Met nog zo’n tien minuten
te gaan pakt Patricia de spulletjes
uit haar koffer en zet ze op tafel.
Een paarse en een roze vibrator,
een spuitbus en allerlei potjes verschijnen. De ene vibrator is nog
groter dan de andere. Gewerveld,
krom of gewoon rechttoe rechtaan. Een ding is zeker, de seksspeeltjes zijn in net zo veelkleuren en
formaten verkrijgbaar als de plastic doosjes van tupperware.
Patricia kent de vibrators stuk
voor stuk bij naam, evenals de
functies en de effecten van de apparaten. „Ik ben nu zo’n
tweeëneehalf jaar consulente”, vertelt de in Enschede woonachtige
Patricia. Als consulente doorkruist
ze heel Twente en delen van de
Achterhoek om uitleg te geven
over seksspeeltjes, zoals vibrators.
„Ik zocht werk in de avonduren.
Ik werkte eerst in de zorg, tot mijn
buurvrouw vertelde over een Ladies Night. Ik raakte meteen enthousiast, ben bij de organisatie
op gesprek geweest en kon aan de
slag als consulente. De gezelligheid
met de meiden is erg leuk. Het is
gewoon een vrouwenavond waarbij mannen absoluut niet welkom
zijn.”
De eerste party die Patricia moest
leiden staat in haar geheugen gegrift. „Dat deed ik expres met
vriendinnen. Lekker veilig. Ja, het
ging meteen goed.”
Als de kleine wijzer op de klok
naar de acht wijst en de grote wijzer de twaalf inmiddels gepasseerd
is, stroomt de woonkamer vol. De
ene bezoekster oogt wat onzekerder dan de andere. Voor het merendeel van de dames is het de eer-

Een Ladies Night-party in een huiskamer. „Het is eens wat anders dan een tupperwareparty.”
ste keer dat zij een vibratorparty
bijwonen. Voor een enkeling al de
vierde keer. Maar niemand schrikt
van de soms toch behoorlijk forse
voorwerpen die op tafel zijn uitgestald. Moniek brengt de gezelligheid erin met lekkere hapjes en
drankjes. „Heb jij het wel eens gedaan”, vraagt Anja aan Marieke.
„Zo’n vibratorparty bijgewoond?”
„Nee, maar het lijkt me wel spannend en leuk”, klinkt het antwoord, „en het is eens wat anders
dan een tupperwareparty.”
Patricia neemt het woord. Als de
eerste keer het woord ‘trillen’ valt,
schuiven enkele dames gniffelend
heen en weer op hun stoel. De Enschedese weet dat niet iedereen
zich meteen gemakkelijk voelt.
Openheid over slaapkamergeheimen wordt niet altijd gewaardeerd. „Je hebt te maken met veel
verschillende mensen. De een is teruggetrokken en de ander is heel
open. Maar naarmate de avond
vordert, komen de meesten wel
los”, beweert de Enschedese.
Haar publiek vertoont ook qua
leeftijd diversiteit. Van 18-jarigen
tot 50-plussers. „Je merkt wel dat
de 18-jarigen wat teruggetrokken
zijn. Oudere mensen hebben nu
eenmaal meer ervaring en experimenteren meer.”
Patricia laat het eerste product
rondgaan. Het is een artikel dat te

Ladies Night
䢇 De Ladies Night is acht jaar geleden ontstaan als variant op de tupperware-

party.
䢇 Zo’n 134 consulentes geven tijdens een Ladies Night uitleg over seksspeel-

tjes, die na afloop ook te koop zijn.
䢇 Dat gebeurt in heel Nederland. In Twente zijn zeven consulentes werkzaam.

Zij verzorgen op afspraak een party bij een gastvrouw.
䢇 Per maand verzorgt het bedrijf zo’n veertig tot vijftig partijtjes in Twente.
䢇 Meer informatie is te vinden op www.ladiesnightparties.nl.

gebruiken is onder de douche. Vervolgens verschijnt de Duogenotti,
een glijmiddel met de smaken vanille en chocola. „Dus deze moet
ik oplikken”, klinkt het.
De spanning wordt duidelijk opgebouwd en enkele producten verder komt de eerste vibrator tevoorschijn. „De trillende artikelen kun
je het best tegen het puntje van je
neus uittesten. Dat deel is namelijk erg gevoelig”, legt Patricia uit.
„Dat kan hier ongegeneerd. In de
winkel is het toch vaak eng.”
De vrouwen geven gehoor aan Patricia’s advies en drukken de dingen met het nodige gegrinnik tegen hun neuzen.
„Er zijn mensen die denken dat
een Ladies Night ordinair is, met
verkoopsters zoals de pornoster
Kim Holland, maar dat is absoluut
niet het geval”, zegt Patricia. De
Enschedese krijgt vanuit haar om-

geving nooit negatieve reacties op
haar werk als consulente. Ook
haar kinderen weten tot op zekere
hoogte wat voor werk moeder
doet. „Ik treed niet in details, daar
zijn ze nog te jong voor”, zegt ze.
„De oudste heb ik laatst in de koffer laten kijken. Hij dacht dat het
massagestaven waren. Hij weet
ook dat het iets met seks te maken
heeft en dan zeg ik: Dat klopt.
Soms verpak ik het op een discrete
manier, bijvoorbeeld als ik even
op het schoolplein ben. Als ouders
vragen wat ik doe zeg ik dat ik
feestjes voor vrouwen organiseer.”
Als de blosjes op de wangen zijn
verschenen en de dames tot slot
nog enkele pikante vragen over
hun seksleven moeten beantwoorden, is het tijd om in te slaan. Met
een geïnteresseerde blik lopen de
vrouwen langs de tafel. Hun ogen
glijden over de attributen alsof ze
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in een snoepwinkel zijn. De prijzen liegen er niet om. Valt de keus
op een vibrator, dan moet er gemiddeld 30 tot 40 euro worden
neergeteld. Een enkele passeert de
grens van 100 euro, maar dat zijn
dan ook ‘de Ferrari’s onder de vibrators’. „Pfff”, zucht Anneke, die
een zwarte vibrator in haar hand
houdt en tegelijkertijd naar de
prijs kijkt. „Dat is toch een behoorlijk bedrag. Dat heb ik er niet voor
over.”
Maar geld is niet allesbepalend.
Geestdriftig noteert het gezelschap
op een bestelformulier de aankopen, waarbij de dames elkaar van
advies voorzien. Net als bij de tupperwareparty geldt ook voor de vibratorparty: hoe meer er gekocht
wordt, hoe beter het is voor de
gastvrouw. Een bepaald percentage van de omzet vloeit immers in
haar portemonnee. Van dat bedrag
moeten wel producten worden gekocht. „Vaak valt de keuze op een
vibrator en een glijmiddel of een
toycleaner”, weet Patricia. Enkele
speeltjes rijker keren de vrouwen
laat op de avond huiswaarts. Op
naar hun mannen, die de tijd
noodgedwongen hebben gedood
met een biertje in de kroeg...
*De namen in dit verhaal zijn gefingeerd, behalve die van Patricia Oude
Wolbers.

