Swingers &
Chemsex 2017
Door: Mona Liza Verseijden
Door mijn persoonlijke ervaringen binnen de swingersscene, ben ik ernstig bezorgd geraakt. Ik
heb de gevaren gezien, ervaren, en de gevolgen zijn in mijn geval onomkeerbaar…
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Swingers en
Chemsex
binnen en
buiten de
parenclub.


Door: Mona Liza Verseijden – Ervaringsdeskundige

De gemiddelde leeftijd
is rond de 40 jaar en
Vanaf 2009 tot 2015 ben ik fulltime werkzaam geweest in
parenclubs en ook frequent bezoeker van clubs, thuisfeestjes en
afterparties in parenclubs. Er werden enorm veel verschillende
soorten drugs gebruikt en vaak wist je niet eens wat er werd
aangeboden. Ik ben zelf tweemaal ‘out’ gegaan door GHB, puur
omdat ik erop vertrouwde dat ik de juiste dosis zou krijgen. Het niet
weten wat er in die periode van ‘out’ zijn is gebeurd, maakt angstig,
maar de Chemsex is veel te prettig om er dan mee te stoppen…
In 2013 ben ik via een thuisopleider mijzelf gaan verdiepen en heb
mijn diploma counseling bij verslaving. Medio september 2017 start
ik met de HBO opleiding: Ervaringsdeskundige in de zorg (AD)

Een kijkje in de keuken…




Meestal begint men alvorens er naar een club gegaan wordt,
met XTC of wat MDMA-poeder, dat in een capsule is gedaan,
vervolgens snuift men veel cocaïne, slikt een bommetje speed,
of injecteert het in de buik. Hierdoor krijgen de heren geen
erectie dus ook Kamagra wordt veelvuldig gebruikt. Naast deze
drugssoorten loopt het op thuisfeestjes nog verder uit de hand
met o.a. MXE en Crystal Meth. Ik heb mensen op matrasjes
verwonderlijk naar hun handen zien kijken en vroegen zich af
of dit hun eigen handen waren. Deze feestjes duurden soms
wel drie dagen, waarin er nauwelijks werd gegeten en te weinig
gedronken.
De voordelen zijn het continu obsessief seks te kunnen
hebben, grenzen verleggen, of extreem gefocust zijn op
plannen die in de nuchtere werkelijkheid kant noch wal raken.
Het gevoel van eenheid, herkenning bij elkaar. Het ‘wij’ gevoel
wat feitelijk gezien gebakken lucht is.

heeft thuis een
zogenaamde WAPkamer. Het verval is na
intensief wappen
duidelijk te zien:
uitvallende tanden,
veroudering,
geldproblemen,
psychische problemen,
seksuele problemen en
relatieproblemen.
De vrouwen hebben
vaak de diagnose
borderline en swingen
min of meer door
pressie van hun partner.
Ook jongeren vinden
steeds vaker de weg
naar een parenclub. Het
kost relatief weinig en
nagenoeg alles kan en
mag.
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Vrouwen die zich bewust, onbewust laten drogeren door hun partner om nog meer open te staan
voor seks met anderen. Puur om hun relatie te ‘redden’. Hierbij wordt er vaak via de SDC (Swingers
Dating Club) ingelogd om single mannen uit te nodigen voor paydates. De bedragen liegen er niet
om: € 350,- tot € 500,- voor een paar uur mee te mogen wappen. De mannen krijgen veel drugs, wat
ze veelal niet gewend zijn en kunnen hierdoor geen erectie krijgen. Conclusie: als ze na een paar
uur onverrichte zaken mogen aankleden en vertrekken, is er veelal geen seks geweest, zijn er foto’s
gemaakt terwijl ze duidelijk onder invloed waren, om vervolgens weer met de auto deel te nemen
aan het verkeer, met alle mogelijke gevolgen van dien.
Het zijn met name de mannen die de drugs toedienen; vaak gaat het ‘per ongeluk’ fout en wordt er
gesjoemeld met de doseringen. Vrouwen die ‘out’ gaan, terwijl er ondertussen gebruik wordt
gemaakt van hun lichaam, alsof het de normaalste zaak van de wereld is. Als ze bijkomen, soms
overgevend, verre van respectabel nog om te zien, zijn ze klaar voor nog meer drugs. Als iemand
uren out ligt, is er niemand die een ambulance belt, want stel je voor…
Het biseksualiteit gehalte is extreem hoog, zowel bij vrouwen als bij mannen. Ik heb zogenaamde
‘hetero’ mannen gezien die gepenetreerd werden door vrouwen met een voorbinddildo. Mannen een
sigaret rokend terwijl ze anaal werden genomen door een andere man.
Het gebruik van condooms laat sterk te wensen over. Er wordt geschermd met het feit recent een
APK’tje te hebben gehad, ofwel ze zijn getest dus het is safe. De Soa’s onder de swingers zijn de
laatste jaren enorm toegenomen! Maar doordat het testen voor swingers niet meer gratis is, komt
men er vaak te laat achter…
Gevolgen op de lange termijn: Er zijn al meerdere dodelijke slachtoffers te betreuren in deze scene.
Helaas hoort men via de media hier niet veel over. Er rust blijkbaar nog steeds een taboe op. In
2016 nog een dodelijk slachtoffer bij de parenclub in Lelystad:
http://www.omroepflevoland.nl/nieuws/131404/lelystad-bezoeker-van-erotische-club-overleden Het
feest Kinky Paradise staat er om bekend dat het een walhalla is qua drugsgebruik. Op deze
avonden liep ik als een politieagente rond.
Zelf heb ik een lekkende Mitralisklep (Hartklep) door mijn wilde levensstijl, aldus Menno Baars
Cardioloog Hartkliniek Lelystad. Daarnaast heb ik verminderde nierfunctie, slecht gebit en een
chronische bijholteontsteking. Kortom, ik heb mijn lesje wel geleerd en om dan nog maar te zwijgen
wat het financieel en psychisch voor schade heeft aangericht.
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De gevolgen…
KP was weer als ……………….NIET te beschrijven hahahahaha KP weet waar het voor staat
vanaf het begin tot het einde is KP ………………..
Dan ja ben je klaar met draaien neemt menno het stuur over en hoor je dat er van alles mis gaat
buiten als Gohan het wiel van menno over neemt.Dan ga je weg en hoor je van alles van de politie en mensen die erbij betrokken zijn.- Dan hoor je
in eens dat het de zoon van een zeer bekende van ons zelf is die zeven jaar terug ook op deze
zelfde lokatie is overleden.Dan zit je in de auto op de terug-weg en gata er echt van alles door je heen en bespreek je alles
van toen en tot nu toe.Hoe gek kan het leven in elkaar steken en zitten.Ben zelf vader van drie kinderen en drie klein kinderen en heb met wolf een deel van 37 jaar
achter de rug na dat hij kwam te overlijden en nu zijn zoon.Rare aan dit alles is dat er een zeer groot stuk verhaal ontbreekt en NIEMAND dat kan ja wij hier
ja.Maar tries in en in triest is dat nu ook op deze zelfde tijd en zeven jaar na dito zijn eigen jongste
zoon waar hij net anderhalf tot jaar weer redelijk contact mee had dit zelfde nu overkomt.Ik zag Manomito gisteren nog in de PP lounge lang-uit op de bank leggen m,et tal mensen en
dacht zijn nieuwe vlam.Kort daarna is het gebeurd Menno was mij die vertelde dat er iets gaande was en ben gaan kijken
zelf NIET erbij geweest daar ter plekken omdat ik al zo iets had van ………… ik heb een betere
nasmaak van verleden

Maar rust zacht in het bij zijn nu van jou Pa Wolf Manolito.-

Het is wel een naar gevoel dat gisteren de eerste KP van dit jaar 2016 dit gebeurd.-

En hoe raar dit dan ook weer klinkt, SORRY Marcel a.-k.-a.- Dj Da Dominator, Wolf sloot zijn ogen
tijdens jou set 7 jaar geleden, en nu 7 jaar later, Manito, die niets van je set heeft mee
gekregen, buiten en in de ambulance totaal 2x gereanimeerd werd, en toen jij jou set deed,
overleed Manolito rond deze tijd.Jou Set bracht hun beide weer tot elkaar… vader en jongste zoon...
Maar ik bedoel dit in de juiste zin van het woord GOED EN MOOI dat de muziek van Marcel Dj
Da Dominator deze twee mensen bij elkaar brengt hoe bizarre klinkt dit erg mooi toch.- (Bron:
Partyflock)
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Aangezien ik veel contacten kan aanhalen uit deze scene die bereid zijn mee te werken aan een
interview, al dan niet anoniem, denk ik dat het tijd is geworden, Swingen en Chemsex uit de
taboesfeer te halen. Ik heb mijn zorg hieromtrent bij VNN neergelegd en zij zijn bezig met een
onderzoek naar seks- (verslaving) en middelen gebruik, dus zij staan zeer zeker open voor een
samenwerking met andere partijen. Op 24 mei 2017 heb ik een afspraak met Meine Bosma van
VNN – desgewenst kan ik Mainline hiervan een verslag doen toekomen. Ik vertrouw erop dat onze
onderlinge communicatie discreet behandeld zal worden.

