"Belt met freddy en het komt voor de behahaha bakker!"
MANNEN DIE BEHAS KOPEN ZIJN DE ENIGE ECHTE MANNEN ANDERS KOCHTEN Z E GEEN
BEHAS.

Belt met fred van der wal en het komt voor de behahaha bakker!

BELT MET FRED VAN DER WAL EN HET KOMT VOOR DE BEHAHAHA BAKKER!

Anonieme man, die vanwege zijn diverse afwijkingen zijn naam liever niet genoemd ziet (Fred van der
Wal) beha drager sinds zijn zestiende (Fred van der Wal) :

Ik geef er soms een f 90,- per stuk aan uit en soms maar een tientje. Draagt het liefst mooie beugelbeha’s in
verschillende dessins van effen zawrt tot panterprints. Draag vaak wijde truien met diepe halzen en jurken
met duizelingwekkende decolletés, want wie wat bewaart die heeft wat.
Voor mijn verjaardag kreeg ik laatste de beha van een goede vriendin en voor onder de kerstboom een
leuke zwarte beha van een goede vriendin van mijn dochter. Ook een set tepelklemmen verraste een
goede kennis mij mee. Mijn vorige set was helemaal lam door veelvuldig gebruik. Ik houd nu eenmaal van
SM rituelen, zoals al lang bekend.
Jaren lang had ik een relatie met een dominant stel uit Groningen met eigen speelzolder. Ik droeg dan altijd
nylons, jarretelgordel, tangaslipje, beha met speelopeningen, kanten hemdje en een lange zwart onderjurk
en pumps met palen van hakken. Het uniform van de onderdanige man. Soms werden die kledingstukken
in het vuur van een SM sessie helemaal aan flarden gerost. Opzwepend.
Vind het erg lelijk als de behabandjes zichtbaar zijn en voor iedereen visueel te grabbel. Ik ben geen hoer
maar een ingetogen onderdanige. Zoek daarom beha’s met zowel als zonder schouderbandjes.
Probeerde eens onder druk van minnares lang geleden een strapless beha met verstevigde cups. Tot mijn
verbazing bleef die de hele dag goed zitten zonder af te zakken of dat mijn borsten, die bij de moderne
vrouw en man een eigen leven nu eenmaal leiden in onze moderne tijd er vrolijk uit piepten.
Nadeel èn voordeel van deze beha is dat hij zo strak zit dat je hem konstant voelt. Wel uiterst geschikt voor
masochisten en mannen die graag knellende lingerie dragen. Voor onder een avondjurk goed draagbaar
maar voor dagelijks gebruik minder geschikt.

Behaha kenner Fred van der Wal:”Volgens fabrikanten worden push-uppers minder populair, maar daar
merk ik persoonlijk niks van. Integendeel.

Ze zijn ideaal om kleine borsten op te schroeven, groter, vooruitstrevender en steviger te doen lijken. Het
idee dat grote beha’s degelijk en saai zijn is volkomen achterhaald sinds de mannen ook hun toontje mee

blazen in het beha cicuit. Er zijn tegenwoordig leuke beha’s te koop tot cup HH (spreek uit HaHa!) en in de
speciaalzaken zelfs tot KK (spreek uit:KaKa!). Borsten in een passende beha lijken trouwens kleiner dan in
een te krappe, maar dat mag bekend worden verondersteld bij de moderne man en vrouw.
Satijnen strapless beha in warme ivoorkleuren. Rubber afwerking aan de binnenkant van de cups zorgt er
als remstrook voor dat de beha goed op zijn plaats blijft zonder remsporen achter te laten.Voor de man en
vrouw die een echte hobbel (bobbel) willen ne men in het leven!

Beha f 39,95 (Triumph)

Man, 39 jaar, draagt behas, jarretelgordel, nylons en slipje over zijn beha koop gedrag:

Behamaat 75 A.Koopt per jaar toch nog zes beha’s en geeft daar rond de f 35,- aan uit. Draagt het liefst
beugel be ha’s van een zachte aaibare stof zoals satijn of katoen. Heeft geen problemen met kleine
bustehoudermaat,maar zou in strak truitje,bikini of jurk met diep ingesneden decolleté toch wat gevulder
willen lijken. Probeerde onlangs een push-upbeha met kanten cups maar waar niks op te duwen valt
verliest zelfs de keizerin haar recht.

Push up beha met cups van rekbare kant en met uitneembare kussentjes in alle soorten en maten.f 72,95
(Lova ble).

Ook Billy Buttocks Beauty redakteur kunstschilder X. benadrukt het belang van het dragen van een zeer
goede beha voor de man die er eer mee wil in leggen op het jaarlijkse travestieten bal van travestie club
Franjepoot in Vlaanderen Over mijn snor en baard plak ik dan flink wat leukoplast .
”Als een beha niet echt voor de volle honderd procent helemaal past en naadloos aansluit bij de vloeiende
lichamaasvormen van de moderne man zie je dat onmid dellijk en is de aanblik naadje, vooral op de rug
gezien. Knellende bandjes, een prominente sluiting die zich aftekent in de bovenkleding zijn toch geen
gezicht!

Toch hebben veel mannen en vouwen helaas nog steeds de neiging veel te kleine beha’s te kopen die
grote borsten zogenaamd kleiner doen lijken, maar het tegendeel is waar.

Vrouwen en mannen die hun grote borsten kleiner willen doen lijken kunnen tegenwoordig beha’s kopen
die grote borsten juist klein er doen lijken in plaats van omgekeerd! Vrouwen en mannen die daarentegen
hun borsten juist te klein vinden, kunnen hun toevlucht nemen tot push-up
beha’s,borstverfraaiers,hormoontherapie of operatief ingrijpen. Borst verfraaiers zijn gemaakt van siliconen
gel en nemen de warmte van de huid aan waardoor ze heel natuurlijk aan voelen en goed in de hand
liggen.

Door ze in de beha te dragen lijken de borsten bij man en bij vrouw een halve tot een hele maat
groter.Bovenstaande parelgrijze push-up beha met brede,satijnen schouderbandjes is prakties onzichtbaar
onder een t-shirt.beha f 94,95 en slipje f 14,95,lurex vstje f 149,- (S. Oliver),zijden kussentjes (He ma).
Triumph zorgt voor vuurwerk binnenshuis. Heeft U als fantasierijke, gepassioneerde, eigen tijdse hetero-,
bi- of homoseksuele man nog steeds niets bedacht voor de millennium wisse ling om de grote overgang
van het astrologiese teken van de pisces naar het sterrenbeeld van aquarius te vieren met Uw minnaars of
minnaressen in duo-,trio-,quatro of multi verband dan wordt het hard tijd om eens op te schieten!
Voor echt grote plannen is het nu al veel te laat, vooral omdat U niet weet of de ener gie voorzieningen wel
of niet gaan uitvallen en U genoeg washandjes en was kaarsen in huis heeft voor verlichting alsmede
sexuele, mogelijk zelfs sadomasochistiese aktiviteiten.
Begin de avond eens met het millennium setje van Triumph. Voor al te platte man nen:bij de kijkshop of
Wehkamp zijn soepele siliconen beha vullingen te koop voor nog geen vijf tientjes tot ruim tachtig gulden!
Een krats!
De kurken knallen al bij voorbaat van de ejakulerende flessen champagne die in de fluitglazen gulpen bij
het aan schouwen van dit verleidelijke setje!
De zwarte, strak spannende beha en dito slip en bij passende stay-ups zijn geheel bedekt met glitteren de
pailletten die Uw lust verhogen zonder dat U gelijk aan de Viagra,Yohimbine of De Spaanse Vlieg moet om
‘m op standje stijf in de overdrive modus te zetten!
Dat wordt vuurwerk in de lingerie! De bustehouder, waar bij de juiste belichting letter lijk en figuurlijk de
vonken van af spatten, is verkrijgbaar in maten 75,80 en 85 B en C en kost slechts f 99,-. De string maten
lopen tot maat 42,dus voorlopig speel ruimte genoeg in het vooronder voor de gemiddelde grijpgrage
kalvinistiese klauw en het nerveus gesneden slipje kost U slechts f 29,95.

Voor info: belt met fred van der wal en het komt voor de behahaha bakker!
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