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Ladies Night-bezoekster
Kim krijgt billenkoek van
sexpert Mylène.

Sexpert
OP EEN

Ladies Night staat al tien
jaar voor de beste erotische
huiskamerfeesten voor
vrouwen. Verslaggeefster
Mylène de la Haye liet zich
omscholen tot seksspeeltjesconsulent en organiseerde
in haar eigen huiskamer een
spannend samenzijn.
TEKST MYLÈNE DE LA HAYE FOTO’S RICK NEDERSTIGT

VIBREREND FE ESTJE
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o, en zullen we dan nu
eens gaan kijken wat
voor gezelligs er uit dit
piepkleine zakje
komt?” Het is vrijdagavond half tien. Ik sta midden in
m’n eigen woonkamer en hou een
wit satijnen zakje van ongeveer 15
bij 10 centimeter voor me. Heel
langzaam duw ik de inhoud ervan
naar boven. Nieuwsgierige ogen
slaan me gade vanaf de bank. “Een
cockring,” roept iemand. “Nou, nou,
dit is een keurig feestje hoor,” reageer
ik. Mijn wildvreemd vrouwelijk
bezoek grinnikt. Boven het satijnen
zakje komen twee roze oortjes naar
boven. “De paashaas,” wordt er
geroepen. Daarna kijken er twee glinsterende oogjes over de
rand van het zakje. “Het is echt een konijntje,” klinkt er
verbaasd. “Goed geraden,” zeg ik, terwijl ik het erotische
hebbedingetje tevoorschijn tover, “een piekplein maar stevig
trillend konijntje. Is het geen schatje?”
Ik zet de minivibrator aan met een zwart knopje aan de
onderkant en overhandig hem aan de groep vrouwen, zodat
ze zijn verrassend sterke trilvermogen met eigen neus (want
daarin zit hetzelfde soort zenuwen als in een clitoris) kunnen
voelen. Hij valt in de smaak. “Zet de oortjes maar eens op je
neusschotje en verbeeld je dat het puntje van je neus je
clitoris is,” moedig ik aan. “Woeoeoewie,” roept Ramona, “dit
ding gaat hard.” Ze geeft het door aan de gretige handen van
Mara, haar bijzonder ondeugende buurvrouw, en wrijft over
haar neus om de jeuk te verdrijven. Mara bekijkt het diertje
alsof het gemaakt is van de allerlekkerste Belgische chocolade.
“Dit is helemaal ideaal om mee te nemen naar je werk,” zegt ze
op plechtige toon tegen de rest van de meiden. Op de vragende
blikken die ze van een aantal krijgt, reageert ze: “Wat? Doen
jullie dat nooit? Masturberen op je werk? Nou, ikke wel hoor.
Heerlijk ontspannend.” Dit feestje is van de grond en mijn
debuut als Ladies Night-consulente lijkt een redelijk succes te
worden.

Solliciteren bij Ladies Night
Het begon allemaal een dikke maand geleden toen ik officieel
ging solliciteren bij Ladies Night. Omdat het in tijdschriftenland nogal rommelt dacht ik met de reportage ‘Mylène wordt
sexpert’ twee vliegen in één klap te slaan. Onze mannelijke
lezers een inkijkje geven in de seksualiteit van de vrouw én
eens kijken of ik – als straks de nood aan de vrouw komt – een
beetje kan bijbeunen als seksspeeltjesconsulente. Daar komt
nog bij dat het bedrijf Ladies Night dit jaar haar tiende verjaardag viert. Genoeg reden dus voor een vibrerend feestje.
Mijn sollicitatiegesprek vindt plaats in het hoofdkantoor van
Ladies Night in Duiven en wordt gedaan door Yvonne Ubbink ▶
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Sekslessen in het
dorpshuis.

die, samen met haar
partner Eric Vonke,
tien jaar geleden
Ladies Night – een
bedrijf dat erotische
huiskamerfeestjes
voor vrouwen organiseert – vanuit een zolderkamertje begon.
Als ze me hartelijk verwelkomt,
realiseer ik me dat Yvonne iets meer
vooraan heeft gestaan bij het uitdelen
van de typisch vrouwelijke eigenschappen dan ik. Niet alleen is ze een blonde,
stijlvolle schoonheid, maar ze ziet er
ook nog eens uit om door een ringetje
te halen. Mooie nageltjes, perfecte
make-up, goed gekleed, melodieuze
stem en een taalgebruik dat beheerst
humoristisch en nooit plat is. Bouwvakker De la Haye meldt zich voor
dienst, denk ik bij mezelf als ik haar
slanke gemanicuurde hand schud.
Nadat Yvonne wat over het bedrijf heeft
verteld – dat in de tien jaar dat het
bestaat is uitgegroeid tot marktleider
van Nederland en inmiddels bijna 200
consulenten voor zich heeft werken –
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Het the

iemand wel of
niet geschikt is,” zegt ze glimlachend, “en ik vind jou zeer geschikt.
Ik hoop je dus snel op één van onze
cursusdagen te mogen begroeten. Die
is verplicht en daar krijg je ook je
demonstratiepakket en leer je hoe alle
spulletjes werken.”

Seksueel geladen groep
Twee weken later zit ik in de schoolbanken. “Eigenlijk is de vrouw niet goed
ontworpen,” vertelt Ladies Nightmanager Carla, staand voor een groot
scherm waarop een doorsnede te zien is
van de voortplantingsorganen van de
vrouw. “We hebben allemaal een G-spot
gekregen, maar we kunnen er zelf niet
goed bij.” Ze wacht tot het gegrinnik uit
de zaal minder wordt en vervolgt
stoïcijns: “Maar daar hebben we het
volgende op gevonden.”
Ze houdt een indrukwekkend paars
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demonstratiepakket waarmee de seksconsulenten op pad gaan, zitten zo’n
zeventig verschillende producten.
En dan wil je de Octopussy niet gaan
verwarren met de The Purple Swan,
de Deep Sea Dolphin kunnen onderscheiden van de Shaking Mister
Perfect en de Double Dutch en de Ultra
Twizzle uit elkaar weten te houden. Het
is een gezellige maar lange dag. Langzaam zie ik door de bomen het bos niet
meer en begin ik te verlangen naar een
wereld waarin vrouwen een orgasme
kunnen krijgen op een stationair lopende Solex. Diezelfde nacht droom ik van
een paars/roze leger van trildieren dat
me achtervolgt, aangevoerd door een
woest kijkend Duracell-konijn.
En nu sta ik dus in m’n eigen woonkamer m’n eerste party te geven. Aan
een wilde groep vriendinnen die zich
via Facebook heeft aangemeld en die

‘We hebben allemaal een G-spot gekregen,
maar we kunnen er zelf niet goed bij’
legt ze uit waar een echte Ladies Nightconsulente allemaal over moet beschikken. Ze moet een natuurlijk overwicht
hebben. Check. Ze moet humor hebben.
Check. Ze moet makkelijk over seks
kunnen praten. Dubbel check. Maar ze
mag daarbij nooit ordinair worden.
Oeps. Ze moet altijd representatief zijn.
Mwah. En ze moet zich kunnen aanpassen aan elk gezelschap. Check.
“Eigenlijk weet ik binnen één seconde of
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apparaat omhoog. “Mag ik u voorstellen
aan de Purple G-Sensation? Ideaal om
de G-spot mee te stimuleren.” Samen
met 35 nieuwe seksspeeltjesconsulenten,
voornamelijk getrouwde moeders tussen
de 25 en 45 jaar, word ik vandaag
klaargestoomd om m’n eigen huiskamerfeestje te kunnen organiseren en leer ik
hoe alle Ladies Night-producten eruitzien, werken, smaken en voelen. Dat
blijkt geen overbodige luxe want in het

erotische, biseksuele lingeriefeestjes
organiseert. Vanavond assisteert
Hanneke mij. Deze ontwapenende
meisjesachtige blondine is manager bij
Ladies Night en geeft al zes jaar lang
party’s. Ik heb haar tijdens mijn stageparty – een Ladies Night-consulente
moet twee avonden mee op stage – vol
bewondering in een rijtjeshuis in Zaandam een wat stugge, weinig interactieve
groep meiden tussen de 19 en 23 jaar
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zodat jullie goed bijgewerkt en lekker
geurend op je date af kunnen gaan.”
Er is gegrinnik om het woord ‘liefdesgebiedje’. Ik vond het een wat minder
lomp woord dan ‘schaamstreek’, maar
voor deze vrouwen blijkt mijn woordkeuze toch te truttig. Een leermoment.
“Jullie kunnen de spullen ruiken en
proeven,” zeg ik, “maar pas op dat je die
twee dingen niet door elkaar haalt,
anders heb je straks een mond vol
scheerschuim. Een mooi ezelsbruggetje:
likken doe je met links en ruiken doe je
met rechts.”

vakkundig los zien weken tijdens haar
presentatie. Maar vanavond is beteugeTijd voor de trillertjes
len meer van toepassing dan losweken;
Kim, een prachtige krullenbol gestoken
dit is een wilde, seksueel geladen, groep
in sexy hold-up kousen, grapt: “Mylène,
stouteriken. “Zorg dat je te allen tijde
wij zijn vrouwen. Die weten niet wat
een visitekaartje blijft van Ladies Night,” links of rechts is.” Ik speel erop in: “Oké,
benadrukte Yvonne tijdens mijn sollicieven oefenen: iedereen z’n rechterhand
tatie. Ik hoop van ganser harte dat dat
omhoog.” Zes vrouwen hebben het goed.
visitekaartje vanavond geen kreukels
“En nu de linker.” Zeven vrouwen hebben
gaat oplopen.
het goed. “En nu de rechter weer.”
Voordat het feest begon heeft Hanneke
Opnieuw zeven vrouwen die het goed
geholpen met het klaarleggen van de
hebben. Ik vind de score verantwoord
spullen. “Niet alles al meteen op tafel
genoeg om door te gaan. “De chocolade
zetten, dan is het verassingseffect weg,”
bodypaint kun je eventueel educatief
legt ze uit. “Je begint, net zoals met
toepassen,” zeg ik. “Je kunt jezelf verangoede seks, rustig en werkt langzaam
deren in een soort reuzenmagnum,
naar een climax toe.” Hanneke legt de
maar je kunt er ook de erogene zones
spullen, nog verscholen in hun zwart
mee insmeren die hij steevast overslaat
fluwelen toybags, in categorieën bij
omdat hij te veel haast heeft. Als hij het
elkaar op verschillende dienbladen.
dan nog niet snapt, zou je pijlen en
We hebben apparaten voor clitorale
signalen kunnen overwegen.”
stimulatie, G-spot stimulatie, clitorale
en vaginale stimulatie, stimulatie voor
hem, anale stimulatie en stimulatie
voor samen. Daarnaast een ‘plaagsetje’,
erotische spelletjes en diverse genot
verlengende en genot intensiverende
smeersels.
“Als je weet dat je seks gaat hebben,
begint de voorpret eigenlijk al thuis,”
bijt ik het spits af. “Als je een boswandeling gaat maken met een vriendin ben
je eerder klaar in de badkamer dan dat
je een spannende kerel gaat ontmoeten.”
Bevestigend geknik vanaf de bank. Ik
spiek even in m’n met zorg opgestelde
draaiboek en vervolg: “We beginnen
met een aantal producten waarmee jullie je liefdesgebiedje kunnen verzorgen,

Na het proeven sta ik stil bij het
erotische spel What couples want. Het
is een set kaarten voor hem en voor
haar waarop erotische opdrachten staan
die je aan je partner kunt geven. “Je
kunt ze ook verstoppen in z’n lunchtrommeltje of in de binnenzak van z’n
jas,” suggereer ik. Ik laat Ramona er een
paar voorlezen, maar de eerste opdracht
loopt spaak. “Scheer mijn intieme delen
in een leuk vormpje,” leest ze voor en
begint daarna te grinniken. “Dat wordt
moeilijk want daar valt niks te scheren.”
Ze pakt een tweede kaart en bekijkt
hem. “Kijk, dit komt al meer in de
buurt.” Zwoel begint ze te lezen:
“Vanavond wordt een ondeugend avondje.
Als ik thuiskom, neem je me mee naar
bed, leg je me daar neer, blinddoek je
me en bind je me vast, waarna je me
zo lang mogelijk heerlijk verwent en
plaagt totdat ik smeek me los te maken.
Je moet natuurlijk niet zomaar toegeven aan mijn gesmeek…” Uitbundig
gejuich geeft aan dat deze kaart wel in
de roos is.
“Het is tijd voor de trillertjes,” kondig ik
het volgende onderdeel aan, “de clitorale stimulatie. Voor degenen die straks
niet naar de eerste hulp willen omdat er
iets in hun lichaam rondzwerft: deze
spullen zijn uitsluitend voor uitwendig
gebruik. Dus laat ze niet naar binnen
floepen.” Eén voor één haal ik de
▶
Soms zie je door de

‘bomen’ het bos niet

meer.

Een geblinddoekte Kim
de
worstelt met een trillen
Mister Perfect.

verwenspeeltjes uit hun toybag en deel
ze uit. De Extase met haar tien kleine
tongetjes, de Lita met z’n triloortjes en
de Lotus met z’n trillende bloemblaadjes oogsten lof en lust. “Wow, wat zien
ze er mooi uit, dit is net een bloem, dat
moet lekker voelen die trilblaadjes daar.”
Ik geeft nog wat instructies: “Denk
erom: gebruik de neus om de trilfactor
goed te voelen. Als je moet niesen weet

wordt vastgebonden en
geblinddoekt door één
van haar vriendinnen
en vervolgens geplaagd
c.q. verwend met veren,
een massagestaaf,
massageolie of warme
stenen. Daarna moet
ze met haar billen
achteruit gaan staan
en krijgt ze billenkoek
met een zweep en ten
slotte krijgt ze een trillende Mister Perfect (drie keer raden wat dat is) op haar
schoot, ingesmeerd met glijmiddel waarover ze een cockring moet bevestigen.
Bij de meeste huiskamerfeesten leidt dit
soft sm-intermezzo tot hilarische
toestanden waarbij geen sprake is van
erotiek. Zo niet bij deze groep. Ik wijs
Kim aan als ‘slachtoffer’ en Mara en
Ramona als ‘plagers’. Terwijl de drie
dames volledig in elkaar opgaan, waar-

‘Als je moet niesen, weet
je dat het daar beneden
ook prima werkt’

categorie middels mijn favoriete – of
eigenlijk mijn enige – mop te introduceren. Eerst even het gekakel tot bedaren
brengen: “Ladies centraal: ik heb een
brandende vraag.” Stilte. “Waarom heeft
God de Man uitgevonden?” Lange stilte.
“Om ons te bevredigen?” zegt iemand.
Hoongelach valt haar ten deel. “Om ons
te onderhouden?” Nog meer hoongelach. Meer kunnen ze niet verzinnen,
dus ik kop hem erin: “Omdat een vibrator de vuilnis niet buiten kan zetten.”
Mara gilt het uit: “Jaaaa. Die kende ik.
Maar dan in de versie dat een vibrator
het gras niet kan maaien. Geweldig!”
Het is half twaalf en de meiden zijn net
vertrokken. Hanneke is tevreden over
de omzet en één van de meiden – ik zeg
niet wie want discretie staat hoog in het
vaandel bij Ladies Night – heeft zelfs
voor 150 euro aan speeltjes gekocht.
Terwijl Hanneke en ik de tafel afruimen
krijg ik haar evaluatie: “Zo nu en dan
vond ik het moeilijk om me er niet mee
te bemoeien, ik ben een controlfreak.
Het was een beetje rommelig, maar dat
is logisch. Maar ik vond het inspirerend
hoe je ’t deed. Ik heb je dingen horen
zeggen en zien doen die ik zeker uit ga
proberen op m’n eigen feestjes.”
Ik bedank haar en stiekem hoop ik dat
als Ladies Night straks niet alleen in
Nederland maar wereldwijd marktleider is geworden, er toch nog een
klein snufje Mylène terug te vinden
zal zijn in hun presentaties. •

je dat het daar beneden ook prima
bij ze lijken te vergeten dat ze zich in
werkt.” De vrouwen lachen, dus ik doe
een volle huiskamer mét fotograaf
er nog een schepje bovenop: “Wisten
bevinden, zie ik Hannekes mond een
jullie trouwens dat niesen één achtste
piepklein stukje openvallen. “Zo zeg,
orgasme is? Dus misschien als je zo’n
die gingen lekker los tijdens het stoeldingetje lang genoeg op je neus houdt,
moment,” zal ze later zeggen. “Dat was
kom je vanzelf wel een keer klaar.” De
voor mij ook nieuw.”
Voor info: www.ladiesnight.nl
vrouwen lachen, maar aan de licht
Ten slotte zijn de Tarzans en andere
kritische blik van Hanneke zie ik dat ik
hightech vibrators aan de beurt en ik
me op glad ijs begeef.
verheug me er al
Dat de seksualiteit van deze groep
de hele avond
nneke (r)
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vrouwen overeenkomt met een heel
op om deze
Sta
s het som
n: “Al wa
is tevrede
licht slapende
elig.”
wat romm
vulkaan, blijkt als
Mara la
at graa
gh
gelden
het zogenaamde
over ‘sla aar dominanti
e
vinnetje
‘stoelmoment’ is
’ Kim.
aangebroken, een
vast onderdeel
op een Ladies
Night-party.
Daarbij gaat
iemand op een
stoel zitten,
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