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STOUTE MANNEN DIE LINGERIE AAN TREKKEN IN LINGERIELUILEKKERLAND (DEEL 7)

Er zijn veel mannen die graag dameslingerie dragen en één van hen ben ik. Moderne vrouwen en kinderen van hun
eigen tijd vinden dat een normale zaak. Ik begon er mee toen ik een jaar of zestien was en jonge geleerd, oud gedaan.
Hier onder een aantal enthousiaste verslagen van mannen die ook graag lingerie dragen en er soms zelfs helemaal in
op gaan.

Geplaatst door: maribel | 25 februari 2008 om 9:45

Mijn vrouw heeft mijn lingerie in de wasmachine gevonden. Daar keek ze wel van op. Dat was ongeveer anderhalve
maand geleden. Ik kon dit niet meer verbloemen en heb haar verteld dat ik vroeger (vanaf 14 jaar) en sinds een jaar of 4
regelmatig/dagelijks lingerie draag. Dat was een beetje heftig. Ze heeft alle borden op de grond gesmeten, de baby uit
bed gegrist en wilde me met een deegroller te lijf. Ze Vindt het niet leuk maar ze accepteert het (iets wat ik op dat
moment echt niet verwacht had) anders had ik een kluit huishoudgeld ingehouden. Zodra ze een stukje lingerie (ik
draag veel strings) ergens bovenuit ziet komen krijg ik meteen een opmerking. Is niet erg en daar heb ik alle begrip voor.
Ze moet er aan wennen. Zij denkt dat het wel over zal gaan, dat ik het moet afbouwen. Dat zal dus niet werken. Ik ben
wel blij dat ze het eindelijk weet. Dat geeft veel rust. Het blijft natuurlijk wel stiekum (want ze wil er eigenlijk niets van
merken) maar het is ook niet meer zo beladen. Als ze nu een glimp van mijn string ziet zegt ze iets als "fel roze, hoe kun
je" of "heb je een lichtblauwe string aan?" Nog een beetje wennen dus. Ik moet wel zeggen dat sinds zij dit weet onze
sex véél beter is.
Al met al ben ik blij dat ze er achter gekomen is en ik hoop/verwacht dat ze dit meer zal accepteren.

Geplaatst door: Tommy Teutelgeuze | 7 juni 2008 om 16:27

Mijn man liet mij 8 maanden geleden weten dat hij dames lingerie draagt. Ik ben me rot geschrokken. mijn hele
mannelijke beeld van hem is verdwenen. Ik lees her en der dat de sex nu veel beter is nu ze het weten, maar ik ben
verdrietig en sex hoeft voor mij niet meer. Hij is van een voetstuk gevallen en heeft mijn hart gebroken. Toch hou ik wel
van hem en wil ik onze relatie niet weggooien. Er zijn ook kinderen in het spel. Ik verbied hem niets, maar ik hoef hem
niet in vol ornaad te zien. Ik probeer leuk te reageren als hij verteld dat hij iets nieuws heeft gekocht en heb zelfs iets
cadeau gegeven op onze trouw jubileum om hem te laten zien dat ik zijn "hobby" tollereer ( ik zeg expres niet
accepteer). Ik ben er een volle week van van slag geweest. Ik weet niet hoe ik dit moet volhouden. zijn er nog meer
dames die in tween verscheurt voelen?

Geplaatst door: Pepe | 27 oktober 2008 om 13:23

Ja dat is natuurlijk het probleem, de ene vrouw aanvaard het tenvolle de andere in het geheel niet. Mjn vrouw begrijpt
mijn gevoelens en ben haar dankbaar. Ik mag lingerie dragen wanneer ze niet thuis is doch praat er wel over. Ze komt
soms met wat nylons thuis omdat ze weet dat dit mijn fetisch is. Ik kan sedert mijn jeugd het niet laten om vrouw te zijn
in zijn geheel dwz lingerie en mantelpkjes aan en vooral...die prachtige naadnylons...

Geplaatst door: Chantal | 27 november 2008 om 12:22

Mijn vrouw accepteert het..gelukkig.Anders zou ik me doodongelukkig voelen..Ik kan me vinden in de berichten van
Tom en Chantal.(al draag ik nooit strings)
Ze heeft wel eens opmerkingen over mijn "oudere dames stijl" van lingerie.
Wit en huid vindt ze eigenlijk maar niets.Zwart geeft weinig problemen.Voor de vrouwen in deze blog...Neem
alsjebieft aan dat het dragen van lingerie niks heeft te maken met liefde voor hen als persoon. Het is en blijft een
fetish..iets waar je je heel fijn bij voelt..of opgewonden..of heel rustig..
Senang is het mooie Indonesische woord, denk ik.
(Ik zou als "vrouw" ook wel raar staan te kijken als mijn "man" die belangstelling zou hebben)
Beschouw het maar als voetbal of vissen :-) Als de lingerie belangrijker wordt dan de relatie..tja...das wat anders.

Geplaatst door: Jannie | 13 februari 2009 om 23:00

Mijn vrouw heeft het vanaf het begin geaccepteerd, en daar ben ik heel gelukkig mee.
Wat ik wel weten is, waarom zouden vrouwen wel heel onze garderobe mogen plunderen zoals 3 delig pak stropdas
boxer enz, en ook de herenslip word door de vrouwen gedragen. Wat is dus het probleem als een man een string of
ander damesondergoed draagd?

Geplaatst door: Jantjientje

Hallo,
Ik ben het mannetje van de radio en draag vanaf mijn vijftiende geregeld damesondergoed. Een aantal weken terug heb
ik het mijn vrouw verteld ik kon het niet meer voor me houden. Gelukkig heeft ze het geaccepteerd en we hebben nu
zelfs sex terwijl wij bijde een string aanhebben. Jullie begrijpen dat ik enorm gelukkig ben hierom.
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