"Ik wil topless over straat lopen als man met borsten..."
IK WIL OOK TOPLESS OVER STRAAT KUNNEN LOPEN ZONDER DISCRIMINATIE TE
ONDERVINDEN VAN IMPORT AMERIKANEN EN ANDERE ALLOCHTONEN!
Steeds meer Britten zien op tegen het paraderen met voorgevel en gaan onder het mes. In 2008 lieten 323
Britse mannen hun memmen verkleinen; een toename van 44 procent in één jaar.
Onderzoekers schuiven de toename aan ingrepen vooral af op de media. De Engelse tabloids staan
volgens hen vol met de onaantrekkelijke blote basten. Vreemd, want de heren zijn toch echt zelf
verantwoordelijk voor de blubberende borsten.
Goed, in de pubertijd worden de “vrouwelijke vormen” versterkt door op hol geslagen hormonen, maar over
het algemeen trekt dat na een paar jaar weer bij. Nee, de nummer één oorzaak van de hangende borsten is
en blijft gewoon over gewicht. En ja, als het buikje wat meer krijgt, willen de borstjes ook wat.
“Ik heb lekker grotere tieten dan jij, lekker peuh, riep ik in haar rozevingerige snoeperige oortje en kreeg me
toch een paar kinken tegen mijn kanus...”
William Wellamed, student Vrije Tijd studies bij de RUG, heeft een bijzonder bijbaantje. Hij werkt in een
Playboy konijnenstaartserveersterspakje in een traves tietenbar.
“De eerste keer dat ik zo was verkleed, lag mijn vriendin eerst in een deuk en daarna kon ik oprotten”.
“Wat heb jij mooie benen zeg!” Alexia straalt. Ze tapt een biertje met haar mond voor de cafébezoeker. De
tapknop is vervangen door een dildo, dus met haar mond tappen levert een euro extra op. Vooral als ze er
bij smakt en slobbert en de klant geil aan kijkt.
Als de man niet kijkt, duwt ze stiekem een paar zweetsokenk wat dieper in haar beha om vulling te geven
aan haar fake lustbollen.
Met harige benen en een paarse jurk zit Alexia op de bank. Alexia heet in het dagelijks leven Alexander
Welten.
Deze eerstejaars American studies heeft een ongewone bijbaan: in Valkenswaard, waar hij vandaan komt,
staat hij achter de bar van Café Milly’s, een homoclub waar vaak travestietenfeesten worden gehouden. In
vol ornaat natuurlijk.
Hij kende de kroegbaas al lang en hij wilde al eerder bij Milly’s werken. Hij peuterde een belofte los dat hij
kon komen als hij ouder was. Toen hij na zijn middelbare school en een rondreis van een jaar door
Australië weer aanklopte, was het voor elkaar.

“Ik had me wel vaker verkleed als vrouw op themafeesten, dus het leek me heel leuk om daar te werken”.
Travo Alexia was geboren.
Hoe dat was? Want een keertje als vrouw verkleed gaan op een feestje is wat anders dan werken in een
travestietenbar.
Maar het maakt de 19-jarige Welten niets uit.
“Ik voel me zelfverzekerd als vrouw. Het is leuk om de maniertjes na te doen, bijvoorbeeld door heup
wiegend te lopen en anders te praten”.
Hij is even afgeleid, wanneer op televisie Aladdin verkleed als prins bij Yasmine verschijnt. “Ja ik vind alle

Walt Disney-films ge-wel-dig! Maar waar waren we? Oh ja, hoe het is om Alexia te zijn. Nou door de kleren
en de make-up ga ik me automatisch arroganter gedragen. Het leukste is dat ik er dan mee weg kom, want
de klanten denken dat het bij de act hoort. Als een klant mij maar twintig cent fooi geeft, maak ik rustig een
sarcastische opmerking Nou dankjewel, dan kan ik morgenavond ook weer op stap hè?!’
En er is nog een voordeel aan travestiet zijn.
“Elke keer als ik verkleed ben als vrouw, versier ik een meisje of een jongen. Altijd prijs!”
Hij weet ook waarom dit zo is: “Ik val op als travestiet en als de meiden en mannen weten dat je er een
bent, is het al een stuk makkelijker om ze te versieren. Maar nog belangrijker, ik heb altijd een goede
openingszin. Ik zeg gewoon; Hé, mijn tieten zijn groter dan die van jou! Zullen we effe ketsen?” Als Welten
geen meisje kan ritselen, heeft hij nog altijd de keus uit tientallen mannen die in het homocafé uitgaan.
“Ik ben best populair onder de heren die van heren houden en heb ook wel oneerbare voorstellen gekregen
van heteros. Ze vragen bijvoorbeeld of ik met hen mee naar huis wil. Ik ben tegenover de klanten altijd
mysterieus over mijn geaard heid. Het is alleen maar goed voor de fooi als ze denken dat ze me kunnen
krijgen”, lacht hij.
“Ik heb trouwens echt wel met mannen gezoend”, voegt hij er nog aan toe.
“En die mannen konden ook best goed zoenen voor ze me gingen blaas pijpen, maar over het algemeen
val ik op meisjes”.
Hoe leuk Welten de travestiewereld ook vindt, hij zoekt er geen fulltimeberoep in.
“Er gaat wel ontzettend veel geld om in die scene. Maar om het elke dag te doen, lijkt me niets. Het moet
speciaal blijven. Bovendien kost het jaren van voorberei ding en investeringen en dat heb ik er niet voor
over”.
Hij trekt een cd van de Backstreet Boys uit zijn kast.
“Dit is dus echt geweldig, hè! Hier dans ik op als ik aan het werk ben”.
De student merkt dat er in het noorden anders tegen travestie wordt aangekeken dan in Noord-Brabant. “Ik
ben heel vrij opgevoed, alles mocht en niks was raar. De eerste keer dat ik in de bar als serveerstertje
verkleed was, lagen mijn ouders in een deuk. In Groningen worden bijna geen travo themafeesten
gehouden en ik heb hier nog nooit een travestiet gezien. In Brabant zijn we gewoon losser, denk ik”.
Welten heeft allang uitgevonden dat de noorderlingen juist door die onbekend heid met travestie, héél
geschikt zijn om een grapje mee uit te halen.
“Er was een keer een vriend uit Friesland mee naar de bar en een andere traves tiet, Bennie, was er ook.
Bennie had zich helemaal opgemaakt en als vrouw aan gekleed en dan is het best een lekker wijf. Dat
vond de Fries dus ook. Hij kwam er pas achter dat Bennie een man was toen hij stoppels voelde tijdens het
zoenen en in zijn slipje begon te graaien! Dàt vond ie zwaar kut toen ie merkte wat zich daar bevond!”

Mannen krijgen steeds vaker verrukkullukke borstjes en weten ze te uit te buiten en te gebruiken ook als
doorgewinterde boobieconsumenten!!! De body building boobies van onze vrije kunstenaar Fred van der
Wal liegen er niet langer om want het zijn goudeerlijke boobies van doublé met ingebouwde zelf doel
zoekende ge wetensfunctie en hij draagt ze met enige gepaste trots die twee kostbare lieveling en in zijn
bloesje. nee, daar gaat hij niet marktplaats mee op en ook voor de kring loop bedankt hij van harte! Twee
clandestien kneedbommen bewaaar je voor de (s)explosies als seksjuwelen geveltoerist.
De toename van borsten bij mannen & webloggers die menen dat huilende beha haha mannen indruk
maken op de vrouwtjes, maar niets is minder waar.

De huilende man is een gedegenereerd product van een decadente samenleving die elke morele basis lijkt
kwijt geraakt.
De man met borsten daarentegen is bereid met zijn twee zware jongens met open vizier en open bloese
elke strijd aan te gaan!
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