
Dag Sasha 
Ik ben een meisje van 18 jaar en ik kijk graag naar porno. Ik vind het gewoon leuk om naar te kijken en het helpt me om opgewonden te raken om te masturberen. Toen ik dat aan een aantal v riendinnen vertelde, keken ze nogal raar op. Ik weet dat jongens wel naar porno kijken maar zelf ken ik bijna geen meisjes die durven toegeven dat ze naar porno kijken. Is het normaal dat ik naar porno kijk? Groetjes X

JOW 
IK WAS MET EEN AANTAL MATEN VOOR DE MOP NAAR PORNO 

AAN HET KIJKEN. IN HET 
BEGIN WAS DAT BEST GR

APPIG. 

NA EEN T IJDJE
 BEGONNEN ZE ECHT EXTREME PORNO OP 

TE ZOEKEN. IK VOELDE MIJ DAAR NIET HELEMAAL OP 

MIJN GEMAK BIJ. TOEN IK VROEG OM IETS ANDERS TE 

GAAN DOEN, REAGEERDEN DE ANDER
EN DAT IK FLA

UW WAS 

EN NIET VERDER DURFDE KIJKEN. IK BEN
 UI TEINDELIJK 

GEWOON NAAR HUIS GEGAAN. NA
DIEN WIST IK NIET 

GOED OF HET WEL GOED WAS OM WEG TE GAAN. W
AT HAD 

IK KUNNEN DO
EN OF HOE KAN IK HET 

BESTE REAGEREN 

ALS IK NOG EENS IN ZO’N SI TUAT IE TE
RECHTKOM? 

R.

                 Hallo 

Ik stelde aan mijn lief voor om samen naar porno te kijken, 

gewoon om wat ideetjes op te doen. Mijn lief stond daar 

gelukkig voor open. Uit nieuwsgierigheid ging ik al eens 

kijken op internet. Al snel kwam ik op sites waar ik vooral 

heel expliciete beelden zag met close-ups van penissen, 

vagina's en penetraties. Hard porn, of zoiets? Ik denk niet 

dat mijn lief en ik daarnaar op zoek zijn. Bestaat er nog 

andere porno? Een vriend van mij zei op dat er zoiets 

als vrouwvriendelijke porno (porna?) bestaat. Op welke 

manier kan ik porno vinden waar naar ik op zoek ben? 

XXX

Dag Sasha 
ik kreeg een pornofilmpje van iemand 

doorgestuurd. Ik kijk wel vaker naar porno dus 

ik klikte erop. Toen de site openging, kreeg ik 

best wel andere porno te zien dan ik gewend 

ben. Vrouwen en mannen werden verwond, 

gekleineerd, enz. en ik weet dat dat maar film 

is, maar het gaf mij wel een lastig gevoel. Ik 

vond dat eigenlijk niet oké. En op een bepaald 

moment verscheen er in een pop - upkadertje 

‘hottest 10 - year old is waiting for you!!’. Ik 

had het er nadien met een vriend over en we 

vroegen ons af of dat allemaal wel oké is. En of 

mensen daar dan echt opgewonden van raken. 

Merci, L.

           Hejhej 
In het begin vond ik het best leuk om naar porno 
te kijken. Maar de laatste tijd word ik er een beetje 
onzeker van. Ik vraag me af hoe realistisch dat 
eigenlijk allemaal is. Want die acteurs zien er allemaal 
perfect uit en houden dat superlang vol. Mijn lief 
en ik gaan binnenkort voor het eerst met elkaar 
naar bed en ik ben bang dat ik niet goed genoeg ben. 
Is het echt zo dat er altijd gekreund wordt en dat 
vrouwen het fijn vinden als iemand in hun gezicht 
klaarkomt? Ooit zag ik een zelfgemaakte pornofilm, 
dat zag er wel echter uit maar toch ook niet helemaal. 
Ik weet het precies allemaal niet zo goed ... 
Groet

Hi Sasha 
de laatste tijd kijk ik nogal veel naar 
porno. Bijna dagelijks masturbeer ik 
daar op. Ik weet niet goed waarom 
maar ik kan mij veel beter ontspannen. 
Ben ik nu pornoverslaafd? kan 
dat, ‘te veel’ masturberen?
Groet, Sanne
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