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“IK WEET NIET of ik het vreemdgaan 
moet noemen. Mijn vriend Peter weet 
er namelijk van en hij begrijpt het. We 
zijn al samen sinds mijn zestiende en 
ik heb nooit naar een ander gekeken. 
We wonen samen en hebben het leuk 
en gezellig. Dus er is ook geen reden 
voor mij om met een ander naar bed te 
gaan. Maar ja, tijdens een avond uit 
met vriendinnen spotten we Huub, 
een bekende voetballer. Ik ben  
helemaal geen groupie, maar hem heb 
ik altijd sexy gevonden. Al die tattoos, 
zijn geschoren haar, zijn boze blik op 
het veld. Daarom volg ik hem op 
Instagram. Hij heeft een vriendin, 
maar zij was er die avond niet bij.  
Volgens mij hebben ze een afspraak: 
thuis en in het openbaar zijn ze samen, 
maar als hij alleen uit is, mag hij  
buiten de deur rommelen. Hij stond 
heel casual aan de bar, in een bekende 
tent in Amsterdam waar vaak voet- 
ballers komen. Er stonden veel meiden, 
van het type glamourmodel, om hem 
heen. Dat type ben ik niet bepaald, ik 
ben meer studentikoos. ‘Wat heb je 
mooie krullen’, zei hij iets later, toen 
hij langs me liep. O, hij had mij ook T
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Op deze plek vertellen 
lezeressen over de laatste 

keer dat ze sex hadden. 
Mandy (23) heeft een 

vriend, Peter, maar haar 
laatste keer was toen ze 

twee weken geleden 
vreemdging met Huub*.

gezien dus! Mijn vriendinnen moesten 
lachen. ‘Ga ervoor!’ zeiden ze. Even 
voelde ik me weer zestien: met  
vriendinnen uit, achter de jongens aan. 
Maar ik wilde me niet actief opstellen. 
Zo ben ik niet. En dat zou ook niet fair 
naar Peter toe zijn. Even later kwam 
Huub weer met me praten. En daarna 
nog een keer. Maar toen leek hij niet 
van plan om weer weg te lopen. Een 
teamgenoot kwam hem halen, maar 
hij knikte naar mij, zo van: ‘Ga weg, ik 
ben bezig.’ Het is heel apart wanneer 
een BN’er op je afstapt en jou wil leren 
kennen. Ik kom helemaal niet in die 
kringen, dus, ja... I got carried away. 
Om middernacht was er iemand jarig 
en werd er gezongen. Wij sneakten er 
samen tussenuit. Ik wilde van alles 
weten, over zijn leven, zijn relatie, zijn 
werk... Ik ben zelfs een paar keer bij 
een wedstrijd van hem geweest. Maar 
dat leek me zo suf om te zeggen. 
Straks zou hij nog denken dat ik alleen 
daarom met hem meeging. Maar als ik 
eerlijk ben, was dat ook wel een beetje 
zo. Iedere vrouw wil hem, en hij wilde 
mij. Op straat deed hij een muts op en 
hij liep een beetje voor mij uit, uit 
angst om herkend te worden. Zijn 
hotel was om de hoek en pas op zijn 
kamer was hij weer een beetje  
ontspannen. Ik weet dat dit heel gek 
klinkt, maar het is echt waar: ik had 
geen moment aan sex gedacht. We 
waren gewoon aan het chillen, muziek 
aan het luisteren, een drankje drinken, 
kletsen. Omdat het zo relaxed was, 
vond ik het ook niet gek dat we naast 
elkaar op bed lagen. Toen ik dit later 
aan Peter vertelde, geloofde hij me 
gelukkig. Dat ik me mee had laten  
slepen. Ja, ik ben met Huub naar bed 
geweest. En ja, dat was op dat moment 
heel fijn. Maar vooral omdat het zo 
spannend was. Vlak erna wilde ik niets 
liever dan naar huis gaan. Naar Peter. 
Ik hoopte alleen maar dat hij me kon 
vergeven, wat hij gelukkig heeft 
gedaan. Op voorwaarde dat ik Huub 
meteen zou blocken op Instagram.”  

* Naam is om privacyredenen gefingeerd.

Wil jij ook vertellen over de laatste 
keer dat je sex had? Mail naar  
redactie@grazia.nl o.v.v. ‘Laatste keer’.
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