"Beha problemen van deze ras kunstenaar (deel 2) "
EVIDENTE BEHA PROBLEMEN IN HET LEVEN VAN DEZE RAS KUNSTENAAR? EEN
ACHTER- OF EEN VOOR AFSLUITING? (DEEL 2)
Eigenaar van The Golden Bra Holiday Inn
Ik heb als hooggevoelige kunstartiest een aantal frontbalcon-close look see through BeHas.
Ik raad pleeg geen BeHa statistieken de laatste tijd meer, omdat ik er depressief van werd,
dus kan geen enkele zinnig commentaar geven op eventuele statistische voor- of nadelen van
voor- of achter aansluitingen.
Mijn ervaring is dat de voorkant close BeHas moeilijker te vinden zijn in BeHa land en het een
hele toer is om ze precies goed passend te maken voor de gemiddelde man ook als hij paraat
staat met naald en draad, want er is niet veel ruimte voor aanpassing van de BeHa band
mogelijk en dat is naar mijn ervarringen van toepassing op alle frontbalcon sluiters voor mijn
stuiters. De traditionele rug sluiter Behas zijn voorzien van meerdere locaties voor de BeHa
haken. Sommige frontbalcon close look BeHas hebben meer dan één set sluithaken (of een
soortgelijke sluiting), maar veel frontbalcon lookers ook weer niet en ook niet is dan ook niet
ook als het weer noodweer is … En als je nodig hebt om die dingen op scherp te stellen voor a
close encounter of the fourth kind, zoals een handgranaat, kun je vaak niet de ring er af
trekken en nog beter een vooroorlogse knijpkat nemen om aan je gerief te komen. Zoals het
BeHa gezegde zegt …. “Het kostte misschien wat’… maar dan heb je ook wat!…
Zilveren Adelaar Palm BeHa
Mee eens wat bovenstaand commentaar betreft . Frontbalcon closers of ze passen of niet
hebben niet zo veel te geven als de achter sluiters.
Zilveren Adleaar versus Gouden Palm BeHa
Hallo, hallo,
Ik heb meerdere voorsluiting beha’s, real life frontbalcon-close look see through BeHas, die
kocht ik op semi jaarlijkse Rembrandt markt verkoop in St.-Annaparochie. Ik hou er van ze te
bevestigen tijdens zon- en feestdagen, weer en wind en je bent klaar om te gaan.
Desiree BeHa Fee
Ik heb een paar front-dicht beha’s, frontbalcon-close look see through BeHas gehad, maar
mijn houding is een beetje van – Meuwah Beuhwa Mekker de Mekker. Daarnaast is er iets
over gebleven van het gevoel wanneer je vrouwmet haar gemanicuurde fel rood gelakte
nagels komt onder je trui in a stolen moment en je BeHa kundig achter je rug [smiley] [roll
over rollende ogen] [knisperende knipoog] [BeHa love] los maakt met één hand net zoals zij

altijd bij haar vriendin doet. Soms liggen de BeHa merken onder het bed when things get
rough…Huggie voor je tukkie!
Golden Bra coffee Bi bar
Als je opgroeit in de late jaren ’60 en vroege jaren ’70 en draagt vanaf je veertiende al een
beha? Ik deed het, en ik ben op zoek naar BeHa vrienden om verhalen en ervaringen te delen,
en om eens wwat met elkaar te spelen in los BeHa verband.De sluiting moet wel van metaal
zijn annders hoef ik niet!

Big Boobie BeHa Man
Hou je niet van front sluiters. Vooral als ze zijn voorzien van kunststof sluitingen. Plastic
remmen. Ze werken niet 4 mij, ze werken niet 4 you. Sommige lichamen van mannen zijn
geschapen voor Big BOOBS om nog iets in het leven in te brengen en het in groepsverband
voor het zeggen te hebben! Ik ben een trotse man met ruime boobage packkt deals en een
stuk BeHa ervaring waar een gemid-delde huisvrouw u tegen kunt zeggen. Het leven is mij te
vlak en te simpel zonder mijn Hooters die ik altijd Roetentoeters noem. Ik ben dan ook de Big
BoobieMan en ik keur het BeHa aan je lijer trekken heel goed. Ik zeg als horror clown gekleed
in lingerie dan ook: Waar zijn de ballen? Hier zijn de ballen, en laat ze niet vallen!
Reactie op BeHa Bee Bee
Ha Bee Bee
en reactie op Big Boobie Beha Man:
Kon ik maar achter je staan voor een introductie en ballen vangst als ballen jongen. [Knipoog]
Sorry Big Boobie Beha Man, nooit een groot probleem gehad met de mijne …….. misschien
dat mijn hooters niet groot genoeg zijn.

Bee Bee BeHa Hoetentoeter

Hallo, ik ben Bee Bee BeHa Hoetentoeter
Oud genoeg om mijn BeHa verbetergedrag te sturen en jong genoeg niet om de BeHa zorg
voor afzakkers te leren kennen.
BeHa Lover
Je sloeg de spijker op de BeHa kop. Toen heb ik voor een keer de BeHa front closer me aan

me lijer gegoten , vaker geprobeerd maar liever wel dan niet, ik ben heel erg ontevreden over
de pasvorm.
Zachte eigenaar van the Golden Nuggett Bra Inn For Gold Diggers
alleen geprobeerd met een paar sexy soft look see through BeHas van mijn vrouw en had het
niet meer. Met knikkende knieën leek me er wat ruimte tussen de cups om aan te passen met
een grotere maat siliconen vullingen
Bronze Palm Beach Bra Boy
Ik heb een aantal voorsluiting BeHas. Ze lijken voor de spiegel beter te passen dan de
achtersluiters en geven me meer splitsing wat de cleavage betreft dan een back closer en als
ik aan splitsing denk dan schieten mij beelden te binnen van de H-bom of was het de BH-bom?
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