36 Vragen over seks om elkaar beter te leren kennen.
Wil je wat meer vuur en opwinding in je huwelijk? Dat betekent dat je een
risico zult moeten nemen. Opwinding komt door iets nieuws of het
nemen van een risico. Niets is enger dan open en transparant zijn over
je verlangens. Hier heb je 36 vragen over seks die je kunt stellen aan je
partner om te bespreken. Om emotioneel opener te zijn en daarna
hopelijk ook lichamelijk opener naar elkaar te worden.

Je kunt de vragen natuurlijk aanpassen aan je partner en aan jullie
huwelijk. Het is een manier om het gesprek te starten. Kies welke vragen
jullie willen. Of doe ze 1 voor 1.

36 vragen over seks

1.
2.
3.
4.

Hoe laat jij me meestal merken dat je zin hebt in seks?
Als ik laat merken dat ik zin heb wat denk je dan als eerste?
Hoe zou je willen dat ik seks initieer?
Welk deel van je lichaam wordt je het liefste aangeraakt door mij?
(Niet seksueel)
5. Beschrijf je mooiste seksuele herinnering over ons.
6. Hoe was de eerste keer dat wij seks hadden voor jou? Wat was
goed, wat kon beter?
7. Wat betekent seks voor jou?
8. Wat zou je me willen vragen over seks?
9. Hoe en waar wil je aangeraakt worden tijdens het vrijen en
waarom?
10.
Waar niet en waarom?
11.
Vertel me wat je nog zou willen proberen wat we nog niet
hebben gedaan samen?
12.
Wat zou je vaker willen doen van wat we hebben
geprobeerd?
13.
Waar denk je aan als we seks hebben?
14.
Hoe vaak zou je seks willen hebben?
15.
Wil je dominant zijn of ben je liever onderdanig in bed?

16.
Wil je het licht aan tijdens het vrijen of liever niet? Waarom?
17.
Wat is je favoriete standje en waarom?
18.
Hoe ziet je favoriete voorspel er uit?
19.
Vind je dat ons voorspel lang genoeg is?
20.
Voel je je op je gemak bij mij als je naakt bent? Hoe kan ik je
helpen om meer op je gemak te zijn?
21.
Zou je meer tijd willen besteden aan het vrijen zelf of ben je
tevreden?
22.
Als er één ding wat je zou kunnen verbeteren wat zou dat
dan zijn?
23.
Wil je graag boven- of liever onderop?
24.
Ochtendseks of liever s ’avonds?
25.
Kijk je wel eens in de spiegel als we vrijen? Wat denk je dan?
Zou je een spiegel willen?
26.
Wat doe je liever/ Orale seks ontvangen of geven? Of beide
niet?
27.
Als je een erotisch verhaal voor mij zou schrijven wat zou er
dan zeker in zitten?
28.
Wat hoor je mij het liefste zeggen tegen je tijdens het vrijen?
29.
Hoe kom je het liefste klaar? Met welk standje? Handmatig?
Vibrator? Zou je een vibrator willen?
30.
Hoe voelt een orgasme voor jou? Lichamelijk en emotioneel?
31.
In welke lingerie zie je mij het liefst?
32.
Waar zou je nog eens seks willen hebben wat we nog niet
hebben gedaan?
33.
Is er iets wat we doen dat je vroeger nooit gedacht zou
hebben dat je dat zou doen?
34.
Welk deel(en) van mijn lichaam vindt je het lekkerst?
35.
Welk deel(en) van jouw lichaam vindt je het lekkerst?
36.
Noem iets waar je verschrikkelijk opgewonden van raakt?

