
In Flowjob delen Flo Windey  en haar gast ervaringen over seks. De vijfde gast: Jory!

Gek woord gehoord? Lees hier wat het wil zeggen!

Zit je met vragen? WAT WAT antwoordt!

Hoe hebben homo’s seks?

Eigenlijk verschilt dat niet veel van heterokoppels. Maar dan zonder vagina

natuurlijk. Slechts 2 op 3 homo's doen aan anale seks.

Waar koop je glijmiddel? Wat mag je wel of zeker

niet als glijmiddel gebruiken?

Je vindt glijmiddel gewoon in de supermarkt of online. Er zijn verschillende

soorten glijmiddel, met allemaal hun voor- en nadelen. Vaseline, zeep,

baby-, olijf- of andere oliën gebruik je beter niet als glijmiddel. Die doen het

condoom sneller scheuren.

Glijmiddel is een must bij anale seks.

Hebben mannen een G-spot? Waar zit die?

Ja, dat is de prostaat. Je kan die stimuleren door je vinger in de anus te

steken, in de richting van de navel.

Op 5 centimeter verder vind je de prostaat.

Ook vrouwen hebben een prostaat, maar het nut daarvan is nog niet

duidelijk.

Mag ik masturberen als ik een relatie heb?

Dat hangt van je partner af. De meeste mensen vinden dit wel oké. Maar als

je partner dat niet vindt, heeft die daar misschien een reden voor.

Praat erover en probeer samen naar een oplossing te zoeken.

Chat met Lumi

Ma/wo/do: 18u30 -21u30. Niet op
feestdagen.

15-24 jaar

MAG IK MASTURBEREN ALS IK EEN RELATIE HEB? EN

ANDERE FAQ'S NA FLOWJOB MET JORY

PRAAT EROVER

Mail met Lumi

Bel met Lumi

Gratis op 0800 99 533. Ma en wo:
18u30 -21u30. Niet op feestdagen.

Ga langs bij JAC

Zoek een JAC in je buurt. Een
JAC-hulpverlener luistert graag
naar je verhaal.

Bezoek het forum van
min19.be

Een online community  voor homo,
lesbisch, bi, panseksueel,
transgender jongeren.

https://www.instagram.com/flowindey/
https://www.instagram.com/godverjory/
https://admin.watwat.be/seks/het-seks-abc-van-flowjob
https://www.allesoverseks.be/hoe-hebben-mannen-seks-met-elkaar
https://www.allesoverseks.be/glijmiddel
https://www.allesoverseks.be/prostaatmassage
https://www.lumi.be/chatten
mailto:vragen@lumi.be
tel:0800 99 533
https://www.caw.be/jac/contacteer-ons/kom-langs/
https://min19.be/


Moet je verliefd zijn om seks te hebben?

Nee, dat is voor iedereen verschillend. Meestal willen mensen seks omdat ze

verliefd zijn. Maar je kan ook seks hebben uit lust, of omdat het spannend is,

zonder dat je een connectie hebt met die persoon.

Mag je seks hebben in het openbaar?

Als je seks hebt in een bos, op het strand, in een openbaar toilet of op een

andere publieke plaats, kan je gestraft worden voor openbare

zedenschennis. Meestal kom je er wel vanaf met een verwittiging of proces-

verbaal.

Is anale seks onhygiënisch?

Nee. Als je naar het toilet gaat en een douche neemt voor de seks, moet je

je geen zorgen maken. Lees hier een handleiding voor propere en pijnloze

anale seks.

Hoe vermijd je ontlasting aan de piemel van je lief?

Maak je darmen leeg voor de seks. Check eventueel even met een vinger. Je

kan ook een anale douche nemen. Dat is meestal niet nodig, maar kan je wel

een properder gevoel geven.

Hoe kom je uit de kast?

Uit de kast komen doe je vooral op je eigen manier. Een ideaal scenario

bestaat niet. Lumi geeft een paar tips.

Lees ook het verhaal van Margot!

Of praat erover met andere holebi's of transjongeren.

Hoe weet ik of ik holebi of hetero ben?

Sommige mensen weten al op jonge leeftijd dat ze lesbisch, homo of bi zijn.

Anderen hebben tijd en ervaring nodig om dit te ontdekken.

Wil je er graag anoniem over praten? Dan kun je gratis bellen, chatten of

mailen met Lumi. Of praat met andere jongeren op het forum min19.be.

Hebben hetero's ook anale seks?

Anale seks heeft niets met seksuele voorkeur te maken. Billen, anus en

'gloetsj' zijn erogene zones, niet alleen voor homomannen.

Benieuwd naar anale seks? Lees hier hoe je eraan begint.
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https://www.allesoverseks.be/draait-het-voor-mannen-bij-een-one-nightstand-steeds-alleen-om-seks
https://www.allesoverseks.be/hoe-heb-je-anale-seks
https://www.allesoverseks.be/hoe-spoel-ik-mijn-darmen
https://www.lumi.be/info/ik-besloot-een-coming-out-te-doen-hoe-bereid-ik-mezelf-voor
https://admin.watwat.be/holebi/het-helemaal-oke-om-het-niet-te-weten-margot-21
https://www.min19.be/home
https://www.lumi.be/
https://min19.be/home
https://www.allesoverseks.be/hoe-heb-je-anale-seks



