
FAQ   Veel Gestelde Vragen 
We trachten hier een antwoord te geven op vragen die ons regelmatig gesteld worden. 

 

Hoeveel kost het om een evenement bij te wonen? 

De masturbatie sessie kost 15 euro.  Dit bedrag dient hoofdzakelijk om de huur van de 
zaal te betalen. 

Als de sessie doorgaat in ons Wellness complex betaal je 50 euro. Maar dan geniet je nog 
wel van het zwembad, de sauna en de andere faciliteiten in het complex. 

Lees in het afzonderlijke pdf-document wat het verschil is tussen onze locatie in 
Aartselaar en Lichtaart. 

 

Wanneer gaan de masturbatiesessies door? 

Je wordt telkens op de hoogte gehouden van de data via onze maandelijkse nieuwsbrief. 
Registreer je hiervoor en je blijft op de hoogte. 

 

Waarom laat je geen pijpen of neuken toe? 

Wij willen vooral veilig seksen.  En dat kan door masturbatie. 

"Maar is orale seks niet veilig", kunt u zich afvragen? Er is nog steeds wat discussie over 
maar zelfs als het veilig is, is dat niet het punt. Masturberen of Jack-offen met mannen 
kan een intense orgasme-ervaring bieden die veel jongens als leuker, opwindender, 
sensueler en mind-blowing noemen dan andere seksuele activiteiten. De meeste jongens 
houden hier niet zozeer van voor het veilige seksaspect, ze doen er alles aan omdat het 
leuk is en geweldig aanvoelt. 

 

Wat als iemand probeert mijn pik te zuigen of met mijn kont te spelen? 

Dan wijs je er die persoon vriendelijk op dat dit een masturbatie-only sessie is. 

 

Is dit alleen voor homo's? 

Verrassend genoeg melden de meeste jack-off clubs in de USA dat vele biseksuele en 
zelfs heteromannen naar de evenementen gaan. Sommige van deze jongens hebben 
goede herinneringen aan een jeugdige ervaring met een oudere kerel of seksuele 



experimenten met een mannelijke buddy, een scoutsleider, een fitnessleraar zodat een 
jack-off-evenement hen kan helpen dit opnieuw te ervaren in een niet-oordelende 
omgeving. Wijzelf geven niets om iemands seksuele geaardheid zolang ze open van 
geest zijn en graag plezier hebben. 

 

  

 

Wat als mannen me benaderen waar ik niet in geïnteresseerd ben? Wat als ik 
een man benader die niet in mij geïnteresseerd is? Hoe weet ik of een man in 
mij geïnteresseerd is? 

Dit zijn allemaal vragen die de eerste keer op een jack-off evenement of seksfeestje 
worden gesteld. Verrassend genoeg lossen deze problemen meestal vanzelf op en zijn ze 
niet iets om over gestrest te raken.  

De meeste jongens kunnen vertellen door oogcontact of misschien een eerste aanraking 
als er interesse is.  

Als je wordt benaderd door iemand waar je niet in geïnteresseerd bent, wees dan 
gewoon beleefd en zeg "nee, bedankt".  

En als iemand 'nee bedankt' tegen jou zegt, ga dan gewoon verder en neem het niet 
persoonlijk op. 

Als de aanraking is wordt beantwoord, dan gefeliciteerd, je hebt je een Jack-off maatje 
gemaakt!  

 

 

Ik denk dat mijn lul niet groot genoeg is? 

Masturbeerders vallen op alle soorten en maten. Er zijn mannen die besneden zijn, er 
zijn mannen met veel centimeters, de meesten zullen ook intiem geschoren zijn.  

De grootte van de lul is hier niet het belangrijkste: sensuele en vriendelijke interactie is 
het antwoord op een geslaagde sessie. 

Wij gaan jou in elk geval niet beoordelen op het aantal centimeters tussen je benen.  Het 
is de bedoeling dat je van je lul geniet en het plezier dat jij ermee aan een ander kunt 
geven. Leer trots te zijn op je lul! 

 



"Ik kan de hele tijd een erectie hebben." 

Welnu, je hoeft je daar niet voor te schamen, sterker nog, we moedigen je aan om je 
viriliteit met trots te dragen! Een enthousiast lid is een grote hulp voor anderen. 

 

"Ik ken misschien iemand." 

Als je iemand op onze vergadering ziet die je niet had gewenst, dan voelen ze 
waarschijnlijk hetzelfde. Zeg vriendelijke goedendag en ga daarna zitten om je te 
vermaken met de anderen - je bent er immers allebei om dezelfde reden. 

 

"Ik voel me niet comfortabel omdat ik de hele tijd volledig naakt ben." 

De bijeenkomsten zorgen altijd voor een warme, vriendelijke en sensuele ervaring. Het is 
een semi-verlichte omgeving waar iedereen op gelijke voet staat. Het gebruik van olie is 
niet zo vriendelijk voor kleding als je ze draagt. Maar de ervaring leert dat je na 10 
minuten volledig “geacclimatiseerd” bent en je eigen naaktheid niet meer ziet! 

 

"Ik wil echt wel gaan en meedoen, maar ik voel me te beschaamd." 

Het zou niet leuk zijn als je ging wanneer je je er niet echt klaar voor voelde. We raden 
je aan even te wachten totdat je je verlegenheid te boven bent en kunt deelnemen aan 
de opwinding zonder dat je te veel hebt geremd. Met iedereen die zijn kleren uittrekt, is 
het erg moeilijk om je niet ongeremd te voelen. U bent allemaal geïnteresseerd in 
hetzelfde.  

Je kunt ons vragen om een masturbatie sessie in beperkte kring, dus met maximum vier 
kerels, te organiseren. Dan zal de drempel minder hoog zijn voor jou. 

 

Wat gebeurt er tijdens de jack-off meetings? 

Sommige kerels rukken zich solo af.  Sommigen hebben er plezier aan om bekeken te 
worden tijdens het solo afrukken. 

Andere kerels spelen met elkaar.  Tepelspel en tepel zuigen verhogen het spelplezier. 
Anderen houden van frottage, het wrijven van penis body to body. 

Sommigen vinden het leuk om klaar te komen.  Anderen houden zich in en trachten een 
orgasme zolang mogelijk uit te stellen. 

Sommigen doen aan edging: het zolang mogelijk zichzelf of een ander plezieren zonder 
klaar te komen. 

Diegenen die graag cum-dumps zijn, dus die graag hebben dat er op hen wordt 
klaargekomen, zullen een wit armbandje dragen. 

Diegenen die een rood armbandje dragen willen niet aangeraakt worden tenzij vooraf 
gevraagd. 

 

Zijn alle deelnemers homo’s?  



De groep is samengesteld uit homo’s, bi’s en allicht ook hetero’s. Er zullen singles zijn, 
maar ook getrouwde mannen of kerels in een man/man relatie waarvan de partner niet 
op de hoogte is. Iedereen rukt zich af. Gewoon in groep.  

Als je geen contact wenst dan laat je dat vriendelijk weten.  Respecteer elkaar.  

 

Is het veilig? 

Masturbatie is de veiligste seks die er is. 

Er is geen uitwisseling van vloeistoffen.  

 

Kan jij iemand anders afrukken?  

Absoluut. Sommige kerels houden ervan om door een andere hand te worden verwend.  
Vraag wel eerst toestemming.  En respecteer een “neen” als die andere persoon liever 
solo speelt. 

 

Ik ben wel nieuwsgierig maar zeer nerveus. Het zou de eerste keer zijn dat ik 
dit doe. 

Die volgende stap zetten kan moeilijk lijken. Maar als je er eenmaal bent en je voelt de 
aangename sfeer valt alle spanning weg. 

Rukkers zijn vriendelijke kerels en verwelkomen iedereen. Je bent ten andere niet 
verplicht om iets te doen. Je mag ook gewoon toekijken. Zelfs al wil je alleen met je 
eigen lul spelen word je geaccepteerd. 

 

En wat als ik er niet van hou? 

We betwijfelen dat je het niet leuk zou vinden. Maar dan verlaat je gewoon de zaal en 
gaat naar huis. 

 

Moet ik naakt zijn? 

Neen dat moet niet. Je kunt je broek op je schoenen laten zakken als je wil. Je 
bovenlichaam moet wel naakt zijn. Maar je kunt ook totaal naakt lopen, iets wat de 
meeste aanwezigen doen. 

We raden aan om dure spullen thuis te laten, dus je telefoon, dure ringen of horloges zijn 
niet nodig op onze bijeenkomsten.  

 

Ik wil gewoon neerzitten en kijken. Kan dat? 

Ja dat kan. Er zijn altijd exhibitionistische deelnemers die zeer graag hebben dat je hen 
bekijkt of begluurt. 

 

Moet ik iets meebrengen? 



Niets, tenzij jij houdt van een bepaald merk van glijmiddel of massageolie om een en 
ander glad te maken.  Je mag sexy ondergoed dragen, je mag een vibrator meebrengen 
of andere knuffels die je graag gebruikt. Poppers zijn toegelaten maar gebruik die niet in 
combinatie met medicatie voor het hart of in combinatie met Viagra of Cialis! Breng wel 
een of twee handdoeken mee om je te reinigen. 

 

Wat met mijn privacy? Mag er gefilmd worden? Mogen er foto’s genomen 
worden? 

Absoluut niet. Stop je telefoon in een omslag, zet er je naam op en we bewaren die 
telefoon voor jou. 

 

Mag ik iemand pijpen tijdens de sessie? 

Neen tijdens de masturbatiesessie is pijpen en neuken verboden. Als je dat graag wil 
doen dan verwijzen we je naar onze naakte zwem- en sauna avonden.  Daar kan jij je 
volledig uitleven. 

 

Heb jij nog een vraag? 

Als jijzelf nog een vraag hebt waarvan het antwoord voor iedereen interessant is, stel die 
vraag dan gerust. We gaan ons antwoord dan aan jou toesturen maar meteen ook in 
deze FAQ-lijst publiceren 

 

 


