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Bij iedere vrijage zet je alles in werking  
om die paar seconden hoogtij te vieren.  

Maar waarom zou je eigenlijk?  
Je orgasme uitstellen heeft namelijk  

ook zo z’n voordelen. 

Orgastisch lekker:

niet  klaarkomen
Het nieuwe  

sex
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1
Een vrijpartij zonder orgasme is als een stuk cheesecake zonder 
knapperige bodem: best lekker, maar je mist iets en hebt geen 
verzadigd gevoel. Ervaar jij het zo, dat een orgasme een voorwaar-
de is voor bevredigende sex? Je bent niet de enige. Het gros van 
de mensen verstaat onder sex: geslachtsgemeenschap met als 
doel klaarkomen. Psycholoog en sexuoloog Minke de Boer, werk-
zaam in het Flevoziekenhuis en bij Seksuologie Praktijk Almere, 
kan zich niet vinden in deze definitie: “Sex gaat over veel meer: 
opbouwen van sexuele spanning, genieten van elkaar, contact 
maken, aandacht voor het sexuele spel, van de eerste blik tot de 
laatste zucht. Als de kwaliteit van een sexuele ervaring wordt af-
gemeten aan het wel of niet bereiken van een orgasme, liggen 
problemen op de loer. Als je niet komt, is er frustratie en teleur-
stelling voor jezelf en je partner. Wat ik merk, is dat het orgasme 
vaak de veer op de hoed van de ander is. Als jij een orgasme hebt, 
is dat de prestatie van de ander. En als het moeilijk gaat, is ook de 
ander teleurgesteld.” 
Meestal is niet het ontbreken van het orgasme, maar de teleur-
stelling de grootste domper. “Wat helemaal niet zo hoeft te zijn. 
Als je iets minder afstevent op het doel, dan heb je meer aan-
dacht voor elkaar en kun je meer genieten. Van de aanrakingen 
en de sensaties in je lijf.” 
Het kan geen kwaad om de focus van sex eens te verplaatsen, of-
tewel: kom eens niet. De Boer: “Voor veel mensen kan het een 
mooie manier zijn om het móeten uit vrijen te halen. Technieken 
die klaarkomen niet als doel hebben, kunnen een verrijking van 
je sexleven zijn. Het is altijd de moeite waard om te onderzoeken 
en als het niks oplevert, is er ook geen man overboord.” Daarom: 
vier technieken om mee te oefenen. 

Vertráááág…
In de Amerikaanse slaapkamers is een nieuw trend gaande: 
slow sex. Deze techniek is in het leven  geroepen door Nicole 
Daedone. Ze verdiepte zich in verschillende stromingen en le-
vensbeschouwingen en op basis van al haar nieuwe inzichten 
schreef ze: ‘Slow sex: the art and craft of the female orgasm’. 
Haar boek gaat over Orgasmic Meditation, afgekort OM, en be-
looft je in vijftien minuten orgastisch te maken. Maar hoewel 
de naam anders doet vermoeden, gaat Orgasmic Meditation 
niet over het orgasme. Niet in de traditionele zin van het woord 
in elk geval. Volgens Daedone is een orgasme het vermogen van 
het lichaam om genot te ontvangen en erop te reageren. Dus als 
je verrukkelijke sensaties voelt, heb je in feite een orgasme. Een 

kwartiertje strelen van de clitoris, en voilà, je bent orgastisch. 
Daedone legt uit dat de kracht van OM ligt in het verplaatsen 
van denken naar voelen. In plaats van snel vooruit marcheren 
naar de climax, maakt elke ervaring, elke sensatie onderdeel uit 
van het orgasme waardoor je ultiem kunt genieten en wordt ge-
vuld met sexuele energie. Oh yeah. Maar dit doe je niet alleen. 
OM doe je met z’n tweeën. Want zelf OM-en kan niet, omdat je 
dan al snel gaat masturberen. Ben je single? Daedone raadt aan 
om een partner te vinden. Kan ook een vriend of een kennis 
zijn, het hoeft geen sexuele partner te zijn. Het gaat er immers 
om dat je de strelingen ervaart, je hoeft niet met die persoon te 
zoenen. Tijdens de workshops is Daedone zelf ook niet te be-
roerd om mee te doen. Ze doet een handschoentje aan, en hup, 
aaien maar. 

Ceep calm & 
don't come

Zo doe je dat 
Kleed je uit vanaf je middel. Ga op bed of op de vloer 

liggen en spreid je benen, met onder elke knie een 

kussen. Je partner heeft zijn kleren nog aan en zit 

rechts van je, met zijn linkerbeen over je buik en zijn 

rechterbeen onder je knieën. In deze positie heeft hij 

vrij zicht op en toegang tot je vagina. Hij beschrijft in 

een paar woorden wat hij ziet. Dan doet hij glijmid-

del op zijn linker wijsvinger en streelt het linker ge-

deelte van de clitoris, het meest gevoelige gedeelte, 

op een lichte, delicate manier. Dat doet hij geduren-

de vijftien minuten. De streler mag ja- en nee-vragen 

stellen en de druk en richting verplaatsen op basis 

van jouw feedback – het moet goed voelen namelijk. 

Als de vijftien minuten voorbij zijn, duwt hij de palm 

van zijn hand stevig tegen je clitoris. 

sexsex
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2 3 4Wie ben ik?
Sinds vier jaar is er een new kid in town in de tantrawereld: The 
New Tantra. Het nieuwe zit ‘m in het combineren van oude oos-
terse technieken met moderne wetenschappelijke inzichten, 
vertelt Anke Dengel, organisator van The New Tantra en li-
chaamsgericht therapeut: “De meeste tantrascholen in de Wes-
terse wereld beoefenen de verbinding tussen het hart en de 
sexuele energie en de intieme uitwisseling daarvan tussen part-
ners – dit wordt witte tantra genoemd. The New Tantra heeft 
ook oog voor de negatieve kant van mensen: schaamte, taboe en 
onderdrukte gevoelens. Stel dat je als kind niet boos mag wor-
den, elke keer moest je je woede inslikken. Als gevolg hiervan 
kan er in je volwassen leven een blokkade ontstaan. Of je hebt 
geleerd dat masturberen slecht is, dan wordt je vermogen om te 
genieten van sex belemmerd. Tijdens een cursus van The New 
Tantra maak je bijvoorbeeld die blokkades los. Je leert om weer 

jezelf te zijn, zonder beïnvloed te worden door anderen. Hierdoor 

voel je meer en kun je sexualiteit dieper ervaren. En in plaats van 
dat sexuele energie je lichaam verlaat, leer je om het in je li-
chaam te laten circuleren.” Advanced Sex wordt dit ge-
noemd. Onderdeel hiervan is de sleutel tot het dalorgasme: 
“Een langdurig gelukzalig gevoel dat door je lichaam zindert, je 
beweegt voort op een continue golf van sexuele energie.”   

Zo doe je dat
Gebruik liever geen elektrische speeltjes en blijf  

een tijdje van je clitoris af. Door overstimulering 

neemt de sensitiviteit van je vagina af.

Sommige vrouwen hebben het nodig om porno te  

kijken om opgewonden te raken. Hiermee wordt sex 

iets van het brein (visuele prikkeling), terwijl je juist 

je lichaamssensaties wilt ontwikkelen. Niet meer 

doen dus.

Masseer de binnenkant van je dijen, je onderbuik, 

borsten en buiten- en binnenkant van je vagina lief-

devol en zonder verwachting. Ontspan je bekken-

bodem steeds zo goed als je kunt.  

Op 21daychallenge.com kun je gratis videosupport 

krijgen dat je helpt om het piekorgasme op te  

geven. En als dit bevalt, kun je op cursus, zie the-

newtantra.com.

Zo doe je dat
Tijdens een orgasme komt dopamine vrij, een ver-

slavend plezierstofje. Als je sex hebt, zal je hier-

naar blijven verlangen en je moet die verslavende 

cirkel dan ook in je orgasmevrije leven  doorbre-

ken. Dit duurt gemiddeld drie weken: hiernaar ver-

lang je veel minder naar een orgasme. Het is de be-

doeling dat die orgasme-afkickperiode heel 

genotvol is. Glimlach met oogcontact, synchroni-

seer je ademhaling, kus met lippen en tong, streel, 

maak tijd voor elkaar als jullie naar bed gaan, ook 

als de een vroeg op moet of nog moet werken, 

plaats je handen op zijn geslachtsdeel, masseer, 

hou elkaar vast… Na een tijd wil je niet eens meer 

klaarkomen. Aldus Karezza-adepten. 

Niet denken, wel voelen
Binnen de Westerse visie wordt sex omhuld in een waas van 
prestatiedruk en faalangst. En dat moet beter kunnen, pleit 
Claudia Blake in haar boek ‘Mindful sex’.  De druk dat je tij-
dens het vrijen een orgasme moet krijgen, maakt dat het moei-
lijk is om je op het hier en nu te concentreren. Op deze manier 
verandert sex in het sensuele equivalent van een nachtmerrie 
over een examen. Niet opwindend dus. Mindfulness is een op-
lossing. Want: om echt te genieten, moet je wel met je gedach-
ten in het hier en nu zijn. En minder de nadruk op het orgasme 
leggen. “We vinden het heerlijk om een orgasme te hebben, 
maar als we terugkijken op onze meest fantastische ervaringen, 
valt ons meestal iets anders op. Hoe lekker een orgasme ook is, 

het duurt slechts enkele seconden en dat is niet voldoende om de 

totale ervaring zo fantastisch te maken. Wat het meestal zo fan-
tastisch maakte, is dat we volledig opgingen in waar we mee be-
zig waren. We genoten zo intens dat alleen die ervaring van be-
lang leek te zijn, dus geen verleden of toekomst, maar alleen dat 
moment, dat gevoel. Met andere woorden: we waren mindful,” 
beschrijft Blake. Als je jezelf toestaat te worden gemasseerd, 
zonder dat je je druk maakt over je wel of niet een orgasme 
krijgt, stel je jezelf open voor flink wat genot, waarvan je dus 
van elk moment kan genieten. 

AfkiCken van  
het orgasme  
duurt  
gemiddeld  
drie weken.  
maar daarna  
Wíl je niet  
eens meer  
klaarkomen,  
Aldus  
kareZza- 
Adepten

 
eerst liefde, dan sex
Gynaecoloog en verloskundige Alice Bunker Stockham leefde 
in de negentiende eeuw en was een voorstander van gelijkheid 
tussen mannen en vrouwen én van anticonceptie. Ze zag met 
lede ogen aan hoe weinig controle vrouwen hadden over het 
zwanger worden. Daarom ontwikkelde ze Karezza, geïnspireerd 
op het Italiaanse carezza, wat liefkozing betekent. Kern van 
deze techniek is liefkozen zonder orgasme, want zonder ejacule-
ren, kan er ook geen bevruchting plaatsvinden. Perfecte anti-
conceptie dus. Tegenwoordig doet Karezza niet meer dienst als 
anticonceptiemiddel, maar als liefdevolle sexmethode. Nu zou 
je kunnen denken: piece of cake, ik heb dat Karezza al jaren on-
der de knie, zo vaak kom je nou ook weer niet klaar tijdens de 
sex. Toch: bij Karezza komt veel meer kijken. Als je nu je lover 
een knuffel geeft, of hij jou, is er vaak een verborgen agenda. De 
omhelzing is een opstapje naar meer, naar sex met als het even 
kan een beloning: een orgasme. Maar bij Karezza zijn er geen bij-

bedoelingen. Een knuffel is gewoon een knuffel. Wederzijdse liefde 

en aanrakingen zijn de beloning, niet het orgasme. En dat schijnt 
heel bevredigend te zijn. Karezza bestaat uit veel aanrakingen 
en je kunt ook geslachtsgemeenschap hebben. Maar dan dus 
zonder klaarkom-doel. Orale sex en hand jobs maken geen on-
derdeel uit van de Karezza-style. Maar al dat voorspel is toch 
ook wel noodzakelijk? Je moet toch juist geil zijn zodat je voch-
tig wordt en de man naar binnen kan? Nee dus, juist als je je  
relaxed voelt en je volledig aan je partner kunt overgeven, is je 
lichaam klaar voor penetratie, zeggen de Karezza-bedrijvers. 

Zo doe je dat   
Richt je aandacht op je ademhaling en voel de lucht 

langs je neusvleugels gaan. Omdat je aandacht in 

het nu is, zul je merken dat je over allerlei dingen 

gaat nadenken. Laat de gedachten komen en gaan  

en doe er vooral niks mee. Focus op je lichaam en 

dan vooral je geslachtsdelen en ben je bewust van 

de sensaties die ze kunnen opwekken. Blijf rustig  

en ontspannen en richt je aandacht na een poosje op 

je andere erogene zones. Van welke plekken geniet 

je het meest? 
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