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De dickpickiller

Als zichzelf serieus nemende seksexpert steekt
onze Marith geregeld haar licht op bij seksuologen. Zoals bij Mandy Ronda die de makers en
verstuurders van dickpics voor lul zette.

T EK ST M A R I T H I EDEM A
FO T O GR A F I E JA SPER S U Y K
L I NGER I E PL E A S U R EM E N T S

‘Veel
van mijn
cliënten
ervaren
gevoelens
van gêne,
waar
het seks
betreft.
Ze schamen zich
voor hun
lichaam,
voorkeuren of verlangens’
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k overleg geregeld met seksuologen. Dat
moet ook wel als je seksjournalist bent. Zo
ook met ‘sexpert’ Mandy Ronda (onder meer
bekend van de seksjuf-rubriek in Spuiten & Slikken). Mandy is een vreemde eend in de bijt. Want
anders dan haar collega’s zet zij haar eigen seksualiteit in. Ze praat open over wat ze lekker
vindt in bed en Mandy’s Instagram staat vol met
foto’s waarop kleding een schaars goed is.
Zoals jullie op de beelden bij deze column kunnen zien, ga ook ik geregeld sexy op de foto. Of
gíng, moet ik zeggen. Want ik ga daar mee stoppen. Ik ben bijna dertig – al lang geen model
meer – en het is leuk geweest. Dus liefhebbers:
kijk nog maar even goed naar de foto’s naast
deze column, binnenkort worden ze verruild
door iets degelijker materiaal.
Mandy piekert er niet over te stoppen met het
posten van pikante plaatjes. De foto’s sluiten
aan bij haar boodschap, anders dan bij mij. ‘Ik
sta voor schaamteloosheid. En naakt is niet per
se erotisch,’ legt ze uit. Anders dan je misschien
zal verwachten, heeft Mandy evenveel vrouwelijke als mannelijke volgers. ‘Waar mannen
vooral op het plaatje zelf reageren, laten vrouwen vaak weten mij inspirerend te vinden. Ik sta
voor vrijheid. Voor het mogen genieten van je
lijf en seksualiteit.’

Digitale potloodventerij
Maar Mandy krijgt niet alleen complimenten. Ze
ontvangt ook regelmatig ongewenste dickpics.
En voor wie nu denkt dat dat ook een soort compliment is: nee, ongevraagd een foto sturen van
je stijve valt niet in die categorie. ‘Het is digitale
potloodventerij, aanranding, grensoverschrijdend gedrag.’ Dat besef moet doordringen, vindt
zij. Daarom begon Mandy de rate my dickpic-actie.
Als ludiek statement bood zij zogenaamd een
nieuwe dienst aan. Ze schreef op haar website en
Instagram: ‘Laat jouw dickpic beoordelen door
een deskundige. Voordat je ’m naar iemand
anders stuurt en jezelf voor lul zet.’
Hoe werkt zoiets? Nou, je mailt Mandy je dickpic
en betaalt 5 euro. Binnen 24 uur mailt zij je ‘een
korte, maar krachtige evaluatie’ met ‘advies
voor positie en belichting’ en ‘indien nodig een
verwijzing naar arts of dermatoloog’. ‘Ik was

natuurlijk niet serieus,’ zegt Mandy. Door 5 euro
te doneren en juist géén dickpic te sturen, kunnen deelnemers laten zien dat ze het dickpicfenomeen niet oké vinden. ‘De volledige
opbrengst gaat naar een fonds voor slachtoffers
van (online) seksueel misbruik.’ Ik vond de actie
hilarisch. Maar helaas begreep niet iedereen de
boodschap. ‘Ik kreeg superveel foto’s van kerels
die serieus dachten dat ik hun penis zou beoordelen voor 5 euro,’ verzucht ze. Inmiddels heeft
Mandy de actie verwijderd.
Mandy Ronda doet meer dan sexy foto’s posten
en dickpics beoordelen. Veel meer. Ze heeft een
doel: ze vindt dat iedereen recht heeft op ‘een
schaamteloos seksleven vol passie, plezier en
intimiteit’. ‘Veel van mijn cliënten ervaren
gevoelens van gêne, als het seks betreft. Ze schamen zich voor hun lichaam, voorkeuren of verlangens. Zonde. Want schaamte is een genotskiller.’

Master the Cock
Mandy helpt koppels en singles met verschillende problemen, zowel in haar praktijk als online.
‘Er komen bijvoorbeeld stellen langs wiens voorkeuren en verlangens niet overeenkomen. En ik
help geregeld koppels die het lastig vinden seks
samen spannend te houden.’
Maar ook voor leukere zaken kan je terecht bij
Mandy Ronda. Anders dan reguliere seksuologen geeft zij namelijk allerlei cursussen. Zowel
online (op haar eigen erotische platform Erodemy) als op beurzen en high-class erotische feesten. Cursussen als: ‘Master the Cock’ (aftrek- en
pijples) en ‘Verwen de Vulva’. Daarnaast geeft
Mandy tantra-les, en de cursus ‘Bdsm voor
beginners’. ‘Die sekslesjes zijn leuk. Maar ik
vind het vooral belangrijk mijn kennis te verspreiden en taboes te doorbreken.’
Mandy schuwt geen enkel onderwerp: ‘Zolang je
anderen hiermee geen kwaad doet, is niks raar.’
Zelf (s)experimenteert Mandy al haar hele leven.
‘En dit blijf ik doen met mijn geliefde, met wie
ik een monogame relatie heb en samenwoon.’ In
dat opzicht zijn we het roerend met elkaar eens:
samen ontdekken en dingen beleven, dat houdt
de vlam brandend. Mandy: ‘Dat is precies wat ik
mijn cliënten op het hart druk.’ ✖
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