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Om te beginnen
Ik geef soms seksuele voorlichting op scholen. De jongens met wie ik
tijdens mijn werk praat, willen vaak weten hoe ze ervoor kunnen zorgen dat seks voor beide sekspartners fijn is. Ik antwoord dan dat respect de basis is voor goede seks en liefde. Als je elkaar respecteert, is
seks gelijkwaardig en kun je allebei genieten.
Hoe je dat in de praktijk brengt, lees je verderop in dit boek.
Ik heb dit boek vooral geschreven voor jongens in de puberteit. De
puberteit is een lange periode, waarin veel gebeurt. Daarom is dit een
boek voor jongens die nog nooit gezoend hebben, maar ook voor jongens die al seks hebben gehad. Als je het gevoel hebt dat bepaalde gedeeltes nog niet aan jou besteed zijn, kun je ze nu overslaan en ze over
een paar jaar nog eens lezen.

Ik wens je veel liefde en seks.
Inti
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jij
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onder de gordel
‘is mijn piemel wel normaal?’

Dat is de vraag die jongens het vaakst stellen als ze op spreekuur
komen bij een seksueel deskundige. Ze bekijken hun piemel en vergelijken hem in de kleedkamer met die van andere jongens. Vervolgens
zijn ze bang dat hun eigen piemel er abnormaal uitziet. En dat klopt,
want alle piemels zijn anders.
De meeste jongens worden gerustgesteld door de deskundige; er is
helemaal niks mis met hun piemel. Als jij je ook zorgen maakt over je
piemel kun je een afspraak maken bij je huisarts (in Nederland en
België) of anoniem langsgaan bij Sense, het centrum voor seksuele
gezondheid, om je te laten onderzoeken (alleen in Nederland). Maar
laten we hieronder alvast eens kijken hoe een heel normale abnormale
pik eruit kan zien.
 
ik gebruik in dit boek op veel plekken de woorden ‘pik’ en ‘kut’,
omdat mensen die nu eenmaal gebruiken als ze over seks praten.
niemand vraagt zijn vriendin: ‘schatje, wil je mijn corpus
spongiosum even vasthouden?’
 
ik weet dat sommige mensen ‘pik’ en ‘kut’ vervelende woorden
vinden, omdat ze ook gebruikt worden om mee te schelden of te
vloeken. in dat geval wil ik graag sorry zeggen; ik heb het over
mooie en fijne lichaamsdelen en ik bedoel er niets slechts mee.

Kijk op je zaakje
Trek je broek maar eens naar beneden, dan gaan we het hebben over
de verschillende delen van je zaakje. We beginnen bij de penis. Als je
10
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onbesneden bent, heb je een voorhuid die je eikel bedekt. De lengte
van de voorhuid verschilt per persoon. Sommige jongens hebben een
lange voorhuid, die aan het uiteinde een soort slurfje vormt. Anderen
hebben een kortere voorhuid die een deel van de eikel vrijlaat.
De lengte van je voorhuid doet er niet toe, maar bij sommige jongens is de voorhuid zo strak dat hij niet naar achteren getrokken kan
worden of pijn veroorzaakt. In dat geval is het goed om je te laten onderzoeken door je huisarts of bij het centrum voor seksuele gezondheid. Soms heeft een te nauwe voorhuid te maken met je leeftijd; dan
ben je gewoon nog niet uit de groei. Maar in andere gevallen moet de
voorhuid een handje geholpen worden, bijvoorbeeld met een speciale
zalf.
Denk nu eens aan iets opwindends. Als je dat doet, stroomt het
bloed naar je pik. Hij wordt langer en dikker, harder en warmer en
gaat overeind staan. Misschien wordt hij ook roder.
Als je hem vastpakt, zul je voelen dat hij in de lengte harder is aan
de bovenkant, de kant die zich het dichtst bij je buik bevindt. De onderkant en de eikel zijn zachter. Daar loopt je plasbuis doorheen, dus
die kant kan niet te hard worden, anders raakt je plasbuis bekneld.
Als je met je vingers verder naar beneden gaat, kun je voelen dat je
stijve helemaal doorloopt tot in je perineum, het gedeelte tussen je
balzak en je anus.
Als je je stijve goed bekijkt, zul je waarschijnlijk zien dat hij krom is
en scheef staat. Ook is hij niet overal even dik. Geen enkele penis is
helemaal recht of gelijkmatig van vorm, ook niet in slappe toestand.
Vroeger werden herenbroeken zelfs aangepast aan de hoek van de penis. Dan vroeg de kleermaker: ‘Links- of rechtsdragend?’, zodat hij
daar rekening mee kon houden.
Aan de onderkant van de eikel, bij het plasgaatje en het toompje
(het bandje dat de voorhuid verbindt met de eikel) zie je misschien
bultjes zitten, die wit of huidkleurig kunnen zijn. Dit verschijnsel
wordt ‘parelketting’ genoemd en komt voor bij meer dan de helft van
de jongens. Het ontstaat meestal tijdens de puberteit. Sommige
jongens die het bij zichzelf ontdekken schrikken, omdat ze denken
dat het puistjes zijn of het symptoom van een soa, maar er is geen
sprake van een ziekte. De bultjes zijn niet gevaarlijk en kunnen ook
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niet behandeld worden met medicijnen of zeep; laat ze dus vooral
met rust.
Ander soort huid
Als je elke dag een hamburger met patat eet slaat je lichaam vet op,
zodat je bijvoorbeeld dikkere dijen krijgt. Maar je piemel wordt niet
dikker, omdat je daar geen onderhuids vetweefsel hebt.
Daardoor kun je ook goed zien wat er allemaal onder de huid van
je piemel zit. Je kunt bijvoorbeeld de aderen beter zien liggen dan op
andere plekken. Maar misschien zie je ook bobbeltjes zitten; dat zijn
haarzakjes of talgklieren die ervoor zorgen dat je huid soepel blijft.
Je piemel bevat meer pigment dan de meeste andere delen van je lichaam en is daardoor iets donkerder. Het pigment kan ongelijk verdeeld zijn, waardoor je piemel er misschien vlekkerig uitziet.
Langs de hele onderkant van je piemel loopt een soort lijn – van
het toompje onder aan de eikel via je penis, je balzak en je perineum
tot aan je anus.
Die lijn ziet kan er verschillend uitzien; bij sommige jongens is hij
donker van kleur, bij andere juist bijna onzichtbaar. Het is een overblijfsel van de naad waarlangs je kruis is dichtgegroeid toen je een embryo was.
 
als het toompje onder aan je eikel te kort is, kan het scheuren. dat
kan er heel naar uitzien, omdat het vaak erg bloedt, maar het is niet
ernstig. als het je overkomt, ga dan naar de huisarts.

Je balzak beweegt
Als je gaat staan, zul je zien dat je ene bal wat groter is en ook wat lager
hangt dan de andere. Omdat ze niet op dezelfde hoogte hangen, kun
je je bewegen zonder dat je ballen langs elkaar schuren of tegen elkaar
aan botsen. Denk maar aan twee stieren die hun koppen tegen elkaar
slaan; dat zullen je ballen dus niet doen!
Je balzak zorgt ervoor dat je ballen de juiste temperatuur hebben
om sperma aan te maken. Als je je warm aankleedt, zullen je ballen
wat lager gaan hangen. Als je koude lucht tegen je balzak blaast, zal hij
ineenschrompelen.
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Als embryo heb je twee zakjes in je buik, met in elk daarvan een
van je ballen. Vlak nadat je geboren wordt zakken ze omlaag, je balzak
in, maar soms kan een van je ballen terug je lies inschieten. Dat kan
pijnlijk zijn omdat daar weinig ruimte is, maar na een poosje komt de
bal vanzelf weer omlaag.
Als je met je vingers langs de achterkant van je balzak gaat, voel je
daar misschien iets zitten dat op spaghetti lijkt. Dat zijn je bijballen,
waar je zaadcellen worden opgeslagen en kunnen rijpen totdat ze je
lichaam verlaten.
Mix van vloeistoffen
Trek je nu af. Als je dat doet, komt er op een gegeven moment wat
doorzichtige, witte vloeistof uit je plasbuis. Die vloeistof heet voorvocht en is bedoeld om je plasbuis schoon te maken. De hoeveelheid
voorvocht verschilt per persoon en per keer. Soms komt het voorvocht pas vlak voordat je klaarkomt naar buiten, soms al op het moment dat je een stijve krijgt.
Als je verdergaat met aftrekken wordt het steeds lekkerder, totdat je
opwinding een hoogtepunt bereikt in een orgasme en je wordt overspoeld door een lekker gevoel.
Tijdens een orgasme heb je meestal ook een zaadlozing, maar dat
hoeft niet altijd zo te zijn. Je spieren spannen zich aan en je sperma
spuit in schokken naar buiten. Meestal kun je er een of twee theelepels mee vullen, maar de hoeveelheid varieert en er kan meer uitkomen als het lang duurt voordat je klaarkomt.
Je sperma is een mix van vloeistoffen die uit verschillende delen van
je lichaam komen. De zaadcellen zelf, die het zwemwerk moeten doen,
vormen maar een paar procent van je sperma.
 
een eicel wordt niet bevrucht door de snelste zaadcel. de zaadcellen
omringen de eicel en maken samen een opening. vervolgens kan er
eentje naar binnen zwemmen en samensmelten met de eicel.

Een bekende vertelde me ooit dat hij normaal gesproken wit sperma
had, maar dat het een keer helemaal doorzichtig was geweest tijdens
de seks, net water. De keren daarna was zijn sperma gewoon weer wit.
13
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oefening! onderzoek je lichaam
Benodigdheden: een grote spiegel en een handspiegel.
Bekijk je lichaam van alle kanten; als je de handspiegel tegenover de grote
spiegel houdt, kun je ook je zijkanten en achterkant zien. Hoe zie je eruit vanuit verschillende hoeken?
Waar heb je haar en waar zitten moedervlekken of striemen op je huid?
Welke hoek maakt je stijve als je hem van de zijkant bekijkt?

Dat komt vaker voor en het kan geen kwaad; het komt doordat de
mix waaruit sperma bestaat soms varieert.
Misschien moet je vlak na je zaadlozing plassen. Dat is een reflex
van het lichaam, bedoeld om restjes sperma die misschien nog in je
plasbuis zitten weg te spoelen.
De p-spot
Een van de hoofdbestanddelen van sperma is een vloeistof die gemaakt wordt in de prostaat. Deze vloeistof kan stollen en klonterig
worden als je bijvoorbeeld klaarkomt in bad. Je zaadcellen zouden het
zonder deze vloeistof niet lang volhouden in de vagina van een meisje;
daarom is de prostaat belangrijk voor jongens die vader willen worden. Maar de prostaat is ook een gevoelig orgaan, dat soms de ‘p-spot’
wordt genoemd. Je kunt als jongen een orgasme krijgen door je prostaat te stimuleren, bijvoorbeeld met je vingers.
De prostaat is ongeveer zo groot als een walnoot. Je kunt hem niet
zien, maar wel voelen. Als je een vinger in je endeldarm steekt, voel je
na een paar centimeter een ronde uitstulping.
Als je erop drukt kan dat een prettig gevoel geven, maar het kan
ook zijn dat je ineens moet plassen, omdat je prostaat op zijn beurt
tegen je blaas drukt.
Toen ik een keer op een school voorlichting gaf en over de prostaat
begon, riep een van de jongens meteen: ‘Gadverdamme!’
‘Wat is er mis met de prostaat?’ vroeg ik.
Hij antwoordde: ‘Dat is iets voor homo’s, dat wil ik helemaal niet
weten!’
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