
Geheimen van een gigolo: De parenclub 

 

Als mannelijke escort maak je veel mee, maar dit zou toch echt mijn eerste keer worden 

dat ik een vrouw naar een parenclub zou vergezellen. Natuurlijk had ik er van gehoord, 

maar wat zou mijn klant daar van mij verwachten? 

Gelukkig kon The Men’s Company mij wel op weg helpen. De vrouw in kwestie, Evelien, was 

omstreeks 40 jaar oud en ze had al wat ervaring. Ze had een club uitgekozen in de buurt van 

Amsterdam en ze wilde vooral lekker ongedwongen een gezellige avond in het gezelschap van 

een aantrekkelijke man. Okay, maar verder? Wilde ze dat ik ook seks met anderen zou 

hebben? Of een trio, of... En wat moest ik eigenlijk aan? 

 

Nou, dat bleek nog een verhaal apart. Het advies was een partybroekje voor mannen, te 

bestellen via internet. Een partybroekje?! Enig surfwerk leverde een enorme lijst van webshops 

op. Met nog drie dagen te gaan bestelde ik het minst opvallende exemplaar. Iets waarin ik in 

ieder geval niet het idee zou hebben dat ook de mannelijke bezoekers op mij zouden vallen. 

Toen ik dacht deze horde te hebben genomen werd ik geattendeerd op het vraagstuk schoeisel: 

“Er zijn ook speciale clubschoenen.” Nadat ik op de sites enkele zuurkoolstampers van de 

buitencategorie had gespot, koos ik toch maar voor een paar sneakers uit de kast. Moest 

kunnen. 

  

 
 

Dorpszaal 

Evelien zou ik ontmoeten bij de entree. Precies op de afgesproken tijd betrad ik een ingang die 

me eerder deed denken aan de entree van een dorpszaal, dan aan een sekswalhalla. Evelien 

bleek een vrolijke spontane vrouw met kort blond haar, die mij hartelijk begroette. “Jij bent vast 

Daan!” 

http://www.gigolo-services.com/


 

Ik glimlachte en zoende haar drie keer op de wang. “Spannend, zo elkaar ontmoeten?” Ja, dat 

vond ze ook, ze had er al heel lang naar uitgekeken en ze had er zin in. Vol goede moed belde 

ik aan, nog steeds geen idee van wat me te wachten stond. Evelien betaalde. We werden op 

onze locker gewezen. Om mij heen waren vrouwen en mannen door elkaar heen zich aan het 

omkleden. “Evelien, even serieus, ik heb hier nog geen ervaring mee, maak je wel duidelijk wat 

je van mij verwacht?” Dat zou wel goed komen. Ondertussen had ze zich uit haar jeans 

gewurmd en schoot ze snel een kort zwart jurkje aan met hoge hakken eronder. Ze zag er sexy 

uit en ik voelde me vereerd zo’n leuke vrouw hier te mogen vergezellen - en er nog voor betaald 

te krijgen ook. 

 
 

Mannen in Romeinse rokken 

Ik volgde. Via een gangenstelsel bereikten we een zelfbedieningsbar. Onderweg had ik al 

enkele opvallende types gespot, maar hier bevond zich blijkbaar het epicentrum. Ik zag mannen 

met een gigantisch postuur in een zwartleren Romeinse rok met precies die zwarte 

zuurkoolstampers van de website. Een geblondeerde vrouw met spierwitte laklaarzen, een 

witleren rokje en enorme borsten hielp me met de jus d'orange. Evelien koos witte wijn en een 

zitplek voor ons beiden op een rode bank. “Hoe ben je erbij gekomen om mij te boeken voor 



vanavond?”, vroeg ik. Ze legde uit dat ze sinds een jaartje weer single was en hier al een paar 

keer op avontuur was geweest, maar ze was nogal selectief en had nu eens geen zin om 

steeds mannen af te moeten weren. Ze vertrouwde erop dat mijn aanwezigheid dat wel zou 

voorkomen. “En ik wil natuurlijk ook wel eens een mooie vent als gezelschap!” Blijkbaar waren 

haar vorige compagnons niet allemaal in de smaak gevallen. 

 

Elkaar opwarmen 

“Kom , we gaan naar de dansvloer!” Evelien pakte mijn hand en stond op. Ik was wel blij met 

haar initiatieven, ze wist blijkbaar al precies wat ze wilde en stond binnen no time midden op de 

dansvloer. Ze keek me lachend aan en wenkte me. Tja, dansen zat dus ook in het menu voor 

vanavond. Maar dit was meer dan dansen, dit was elkaar opwarmen. Evelien kletste en 

schuurde tegen zo’n beetje iedereen in haar directe omgeving. Handje hier, lachje daar, ze was 

helemaal in haar element. Ik lachte haar toe en danste mee, zonder in te gaan op de blikken 

van andere dames. “Je hebt veel bekijks”, riep Evelien in mijn oor. Ik besefte hoe belangrijk dit 

voor haar was en besloot me wat meer open te stellen voor de aandacht van anderen. 

 



 

De daad 

Bij nog een drankje aan de bar merkte ik dat Evelien het zeker naar haar zin had, maar toch het 

initiatief van mij verwachtte. Ik streelde haar arm, ze werd wat stiller en leek steeds meer in mij 

op te gaan. We gingen langs een wenteltrap naar boven en begonnen aan een opwindende 

verkenningstocht. “Kijk die eens”, wees ze op een vrouw die, omringd door twee mannen en 

een vrouw, hevig lag te kreunen. Ik ging van achteren tegen haar aan staan en liet mijn handen 

langs haar heupen glijden. Ze draaide haar hoofd en we zoenden. We gleden op een ligbed en 

ik probeerde een aantal dingen waar ze, met haar ogen half gesloten, duidelijk van genoot. Ze 

had totaal geen oog voor de omgeving meer. Een bonte stoet aan half ontklede stellen trok 

ondertussen grijnzend aan ons ligbed voorbij terwijl ik een condoom uit de zijkant van mijn 

schoen toverde. 

 

Gebruikt 

De cyclus van een drankje - een dansje - een rondje boven - herhaalde zich later die nacht nog 

eens. Blijkbaar was dit het recept voor zo’n club. Tegen half 4 besloten we ter afsluiting tot een 

laatste drankje op onze rode bank. “Hoe vond je het?”, vroeg ik naar de bekende weg. “Ja super 

joh", antwoordde ze. "Maar ik voel ‘m nu wel hoor”, vermoedelijk doelend op de wijn. Het werd 

al wat stiller om ons heen. Ook de Romeinse rokken waren al vertrokken. We kleedden ons aan 

en liepen samen naar buiten. “Oh wat stom! Ik heb nog helemaal niet afgerekend met je!” Ik 

schaamde me ook want dit was de eerste keer dat het ook mij compleet ontschoten was. Ze 

zoende me kort op de mond. “Hartstikke bedankt en nog veel succes met je werk!” 

 

Ik liep door naar mijn auto en voelde me, vreemd genoeg, een beetje gebruikt. Gekke meid die 

Evelien. Maar stiekem had ik ook genoten. 

 

Lees ook de vorige columns van van de gigolo's van TMC! 

________________________________________________________________________________________ 

  

 

Elke twee weken komt een gigolo van het het internationale 

gigolobureau The Men’s Company aan het woord over zijn 

avonturen tijdens 'kantooruren'. Ditmaal was Daan aan het woord.  

 

Alle namen zijn omwille van discretie gefingeerd. Situaties en 

gebeurtenissen zijn zo beschreven dat de privacy van betrokkenen 

absoluut gewaarborgd blijft. 

 

Nieuwsgierig geworden..? Voor meer informatie, kijk op de website van TMC. 
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