
Uiteraard werd
dit literaire
hoogstandje
voorzien van
een dick pic

Op onze oproep 'Columnist
gezocht' kwamen meer dan
300 columns binnen. De
beste acht verdienen een
plek in VIVA.Deze week:
Petra Noordhuis (,48).

OUDE VRIJSTER
'Waarom benje eigenlijk nog single?' vragen

mensen me of en toe. Doarb!j bekijken ze me
van top totteen of ze vragen zich peinzend of
welke verborgen gebreken ik heb. Ik.moet ze

altijd het antwoord schuldig blijven. Ikheb
echt wel geprobeerd om van die singlestatus
of te komen. maar mijn zoektocht leverde
slechts een verzameling hilarische verhalen op.

door echter een mailtje van Kitty. zün vrouw.

Ikhad geen idee dat hUgetrouwd was; hU
was het zelf ook. 'even vergeten", Kitty ging in

de aanval met een reeks onvriendelijke stolk-
berichten. waarin ze zich vooral afvroeg wat
hij in me zag - dot was overÎgens wederzüds.
Mijn dochter vond de mailwisselingen hilarisch

en ze verblUdde me met allerlei Hello Kitty-godgets. als een soort

eerbetoon aan Kitty en haar overspelige internetgek.
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DICK PIC
Ee:rst probeerde ik het via datingsites. Voor hoogopgeleiden.
want ik had toen nog het idee dat je don een beetje niveau mag
verwachten. De eerste reactie luidde als volgt. 'Hallo. ikvind het
heel lekker omje von achteren te likken. met je kont omhoog.je
hoofd loog en ikochter je. dan kan ikje kutje heel lekker tikken
terwijl ik met mUn honden en nagels je billen onder honden
neem.' Uiteraard werd dit literaire hoogstandje voorzien
von een dick pico wat w!j tegenwoordig ook wel de 'staande
ovatie' noemen. Deze foto's maakten me overigens
razend populair op verjaardagsfeestjes.

HELLO KITIVI
Na het blokkeren van deze hoogopgeleide
man volgde R.Hijwas een tikje geheim-
zinnig en altijd druk (alarmsignaal I).Hij nom
zelden z!jn telefoon op (alarmsignaal 2)
en was niet te vinden op social media
(alarmfase 3).Tegen beter weten in sprok
ikmet hem af Een paar maanden later
had hij kennisgemaakt met mijn dochter en
planden we gezamenlijke weekendjes noor
de kust. In plaats van de roze wolken kwam

OUWE LUL
Vervolgens ben ikovergestapt op de singleparty's. In een dorpscafé

ergens in de Achterhoek belandde ik tussen een groep ograriërs.
die ikals voormalig Noord-Hollandse echt niet kon verstaan. Toen
ik de man van het melkquotum (denk ik) had afgeschud. werd ik
aangesproken door een heer van 88jaar. Hijwos op zoek noor

een onenightstand. Ikniet. hoewel ik zijn ambitie op die leeft!jd
wel kon waarderen. Met P.daarentegen klikte het aardig.
totdat hij op date drie zijn metamorfaseplan voor mij
ter sproke bracht. Hier en daar een ~ilootje eraf en
verder ging de voorkeur eigenlijk ook uit naar
een brunette. De zeven centimeter die ik te long
was. zouden me vergeven worden. Ik liet P.en

de wensenl!ist achter me en ging me eens
bezinnen.
In mijn vier jaar als single was ik het onge-
lukkigst geworden van de pogingen om
geen vrijgezel meer te zijn. Met een zucht
van verlichting besloot ikdaarom te stop-
pen met doten. Ik.zou een verstokte en
hunkerende oude vrijster worden. moor wel

een gelukkige. op knolroze Hello Kitty-sokken.
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