beroep
gigolo
Mocht je snakken naar sex, maar geen man bij de hand hebben, dan kun je een
gigolo huren vanaf € 450 per 2 uur. En je kunt nog kiezen ook: sommigen hebben
niet alleen een buitenformaat penis, maar zijn ook in voor een spiritueel gesprek.
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Guiseppe (30) Beroep motivatiecoach
Specialiteit verleiden Relatie nee
“Je zou mij een spirituele gigolo kunnen noemen. Twee uur knetterende
sex met een vrouw die ik niet ken,
vind ik niet bevredigend. Ik luister
naar je levensverhaal, we knuffelen,
dineren. Ik kan over alles meepraten:
de Inca’s, Maya-horoscopen, psyche.
Voor de sex geldt: hoe langer je de
tijd voor het spel neemt – wierook
branden, rustgevende muziek en veel
strelen – hoe intenser het is.
De zakelijke afhandeling laat ik aan
The Men’s Company over. Dat is het
bureau waarvoor ik werk. Ik heb me
weleens afgevraagd of ik een soort
moeder zoek in de dames die ik tot
mijn clientèle reken. Geborgenheid.
Het zou kunnen. Het gaat mij om het
spel van de verleiding. In de meeste
gevallen is er niet eens tijd meer voor
sex.
Soms worden ze verliefd op me. Als ik
heel eerlijk ben, streelt dat mijn ego.

‘muziek,
wierook,
heel veel
strelen’

Ik ben een laatbloeier. Het heeft lang
geduurd voordat ik succes bij vrouwen kreeg. Als je foto’s van zes jaar
geleden ziet, ren je hard weg. Daarom
is dit werk een soort bekroning.
De mensen die ik liefheb weten wat
ik doe. Anderen zullen opkijken als ze
LINDA. lezen. Omdat ik spiritueel ben,
wil ik niet met geheimen leven. Dit is
iets waar ik volledig achter sta, dus
waarom zou ik erover liegen?”
PAK BOSS BLACK SHIRT TIP DE BRUIN
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Kevin (29) Beroep IT-specialist
Specialiteit koppels, rollenspel
Relatie nee
“Ik laat de fantasie van vrouwen tot
leven komen. We spelen bijvoorbeeld
dat ik de personal trainer ben. Doen
we eerst fitnessoefeningen en hebben
daarna sex. Of ik ben de klusjesman.
Overall aan, gereedschapskist met
speeltjes mee. Een rabbit, een seksschommel, handboeien. Een favoriet
speeltje heb ik niet, zoals ik ook mijn
voorkeur voor een type vrouw niet
uitspreek. Waarom een favoriet, als je
ze allemaal kunt hebben?
Stelletjes zijn mijn specialiteit. Vooral
swingers vind ik leuk. Ik ben een keer
op een hotelkamer geboekt door drie
stellen. Dat werd een lange avond.
Als ik druk ben en veel afspraken heb,
zorg ik dat ik niet altijd klaarkom. Op
mijn drukste dag werd ik door veertien verschillende cliënten geboekt.
’s Avonds was ik trots op mezelf:
niet elke gigolo had dat voor elkaar

‘mijn
familie
vraagt
nooit hoe
mijn dag
was’

gekregen.
Ik leef twee levens. In Zuid-Afrika,
waar ik ben opgegroeid, zijn mensen
erg bevooroordeeld. Mijn familie weet
van mijn beroep, maar ze zullen nooit
vragen hoe mijn werkdag is geweest.
Ik vind: ik heb skills die ik kan verkopen, zoals een manager dat doet met
zijn knowhow. Ach, het is gewoon:
you both get used, but for different
reasons.”
PAK BOSS BLACK SHIRT TIP DE BRUIN
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Shaun (36) Beroep acteur
Bijnaam Lassie Relatie nee
“Je slaat vele vliegen in één klap.
Leuke vrouwen, mooie reizen, interessante gesprekken, goed geld. De
dames die mij boeken hebben meest-

‘ik speel
ook
chopin
en beethoven’

al geen tijd voor een relatie. En geen
zin de onderbroeken van een man te
wassen. Zoals een Amerikaanse zei:
I don’t pay you to stay, I pay you to
leave.
Als ik mijn mond opentrek en er
komt allemaal onzin uit, is het snel
klaar. Ik speel piano: Rachmaninov,
Beethoven, Chopin. Heb Duits gestudeerd. Dit beroep bestaat uit meer
facetten dan iemand een lekkere
beurt geven. Zie het als maatschappelijk werk, met de mogelijkheid van
een happy end.
Ik had een keer een date met een
dame die geen sex wilde. Misschien
omdat ze zo mager was, dacht ik
nog. Hoe dan ook, aan het eind van
de avond vertelde ze dat ze nog maar
een paar maanden te leven had. Ze
wilde weer eens als mens in plaats
van als patiënt behandeld worden.
Één keer deed een ongelooflijk dikke
vrouw open. Ik probeerde tijd te rekken; drankje, bad, koetjes en kalfjes.
Uiteindelijk moest het er toch van
komen. Het is me gelukt. Ik dacht
gewoon aan Kim Wilde in haar jonge
jaren.”
TRUI ACNE BROEK FILIPPA K
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Mike (35) Beroep verpleegkundige
Specialiteit de passionele date
Relatie een vriendin én een vriend
“Ik rolde het vak in via een Afrikaanse

‘Als het
huis vies
is, doe ik
het niet’

escort. Een echtpaar boekte een
Arabische en een zwarte man. We
moesten ons afrukken in een stoel,
er kwam geen gemeenschap aan te
pas. De eerste paar minuten kreeg
ik ’m niet omhoog van de spanning.
Wat deed ik daar in godsnaam? Maar
toen ik uiteindelijk het geld in handen
had, is er een knop in mijn hoofd
omgegaan.
Ik bel van tevoren om de wensen van
mijn klanten te inventariseren. Zo zeggen mannen bijvoorbeeld vaak: ‘Je
mag mijn vrouw wel zoenen en likken,
maar het anaalgedeelte is voor mij.’
Mijn gouden regel: niemand ontevreden achterlaten. Daarom zorg ik dat
ik altijd in topvorm ben. Van viagra
krijg ik hartkloppingen, het Indiase
potentieverhogende middel Kamagra
bevalt me beter. Klanten vinden het
geil als ik zelf ook klaarkom.
Het is me een aantal keer overkomen
dat ik heb gezegd: ‘Sorry, ik doe het
niet.’ Dan is iemand niet hygiënisch of
niet aantrekkelijk, of het huis vies.
Een priester liet mij komen voor zijn
eerste homoseksuele ervaring. Van
sex is het niet gekomen. Hij vond dat
hij een zonde beging, en barstte in
huilen uit. Ik heb hem getroost. Ach
ja, ook dat hoort erbij.”
TRUI FILIPPA K
BROEK EMPORIO ARMANI
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Marcel (47) Beroep zakenman in ruste
TEKST ANTOINNETTE SCHEULDERMAN FOTOGRAFIE PHILIPPE VOGELENZANG STYLING LIDEWIJ MERCKX VISAGIE SHELLEY LASHLEY zie ook www.themenscompany.com

Specialiteit groot uithoudingsvermogen
Relatie LAT
“Het beroerde is dat je de klant pas ziet
op het moment dat ze de deur opendoet. Tot nog toe heb ik geluk gehad.
Ik zag in iedere vrouw wel iets moois.
Dat kan ook haar manier van praten
of bewegen zijn. Voor klanten is mijn
lengte een pre. Ik ben het type knuffelbeer, hoor ik weleens. Ik bied de boyfriend experience. Niet alleen sex, maar
ook aandacht en een gezellige avond
uit. In bed is mijn uithoudingsvermogen
groot. Ik kan all night long doorgaan. En
acht keer klaarkomen, indien nodig.
Je leest in vrouwenbladen dat het
niet uitmaakt hoe groot je geschapen
bent, als je maar weet wat je ermee
moet doen. Gelul. Alle vrouwen die me
boeken zijn blij dat-ie groot is.
Ik laat mezelf niet nemen met een
voorbinddildo en weiger de rol aan te
nemen van onderdanige man. Verder
ben ik zeer ruimdenkend. Ik ben hetero,
maar als de mannelijke helft van een
echtpaar mij wil pijpen, kan dat. En ik
moet eerlijk zeggen: het is echt waar
dat sommige mannen het beter doen
dan een vrouw.
Een bekende politica wilde een smbehandeling. Ze nam zelf het materiaal
mee. Politiek gezien denk ik volkomen
anders dan zij, daar hebben we nog erg
om gelachen.”
SHIRT EMPORIO ARMANI BROEK TIP DE
BRUIN SCHOENEN BOSS BIJ TIP DE BRUIN

MAN CADEAU LINDA. geeft 25 nieuwe abonnees een gigolo cadeau.
Kijk snel op pagina 161 en op www.
lindamagazine.nl (plus filmpjes).

‘ze
vinden
het
lekker
dat-ie
groot
is’
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