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Hunter

Wat een kutfeest is dit.

Ik had beter thuis kunnen blijven, maar de laatste tijd lijkt ‘thuis’ 

nog het meeste op de set van de Kardashians. Mijn drie huisgeno-

tes zorgen gegarandeerd voor een overdosis oestrogeen.

Oké, hier in het dispuutshuis van � eta Beta Nu verzuip je bijna 

in datzelfde hormoon, maar hier is het a� omstig van vrouwen tot 

wie ik me aangetrokken mag voelen. Mijn huisgenotes hebben 

allemaal een relatie, dus van hen moet ik a� lijven.

Je moet ook van die vrouwen hier a� lijven…

Klopt. Ik moet van iedereen a� lijven, want ik heb er vrijwillig 

voor gekozen om niet aan seks te doen. Einde verhaal.

Dat roept alleen de volgende vraag op: als er in het bos een boom 

omvalt en je niemand op een feestje mag neuken, is het dan nog 

wel een feestje?

Ik klem mijn vingers rond het rode plastic bekertje dat mijn 

vriend en teamgenoot Matt Anderson net in mijn hand hee!  ge-

stopt. ‘Dank je,’ mompel ik. Ik neem een slok en trek een gezicht. 

Het bier smaakt waterig, maar misschien is dat juist goed. Een 

mooie reden om er niet meer dan eentje te drinken. We hoeven 

morgenochtend pas om tien uur op de schaats te staan, maar ik wil 

een paar uur eerder in de ijshal zijn om mijn slapshot te oefenen.

Na het rampzalige einde van het afgelopen seizoen heb ik ge-

zworen om ijshockey voortaan op nummer een te zetten. Maan-

dag begint het nieuwe semester, onze eerste wedstrijd is volgende 
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week en ik ben supergemotiveerd. Het was mijn schuld dat Briar 

vorig jaar niet de # nale van het nationale kampioenschap hee!  

gehaald en dat gaat me dit seizoen niet gebeuren.

‘Wat vind je van haar?’ Matt knikt onopvallend naar een leuk 

meisje in een piepklein boxershort en een lichtroze hemdje. Ze 

hee!  geen beha aan, dus je ziet haar tepels duidelijk zitten.

Het water loopt me in de mond.

Zei ik al dat dit een pyjamaparty is? Ja, ja, ik heb bijna vijf maan-

den geen seks meer gehad en ik begin mijn derde studiejaar met 

een feestje waar alle vrouwen bijna in hun nakie lopen. Hé, ik heb 

nooit beweerd dat ik slim ben.

‘Lekker ding,’ zeg ik tegen Matt. ‘Probeer het eens.’

‘Wil ik wel, maar…’ Hij maakt een grommend geluid. ‘Ze staat 

naar jou te kijken.’

‘Nou, mijn winkel is gesloten,’ zeg ik schouderophalend. ‘Wat 

mij betre!  mag je haar dat gaan vertellen.’ Ik geef hem een vriend-

schappelijke por tegen zijn arm. ‘Ik twijfel er niet aan dat ze jou 

als een geschikte troostprijs ziet.’

‘Rot toch op. Ik wil niemands tweede keus zijn. Als ze niet staat 

te popelen om met mij het bed in te duiken, dan zoek ik liever 

iemand die wel zin hee! .’

Dat vind ik zo leuk aan Matt: op het ijs bloedfanatiek, maar 

daarbuiten een heel geschikte gast. Ik doe al mijn hele leven aan 

ijshockey en ik heb genoeg teamgenoten gehad die zonder aarze-

len de vriendin van een ander afpakten, of, erger nog, achter zijn 

rug om met haar gingen zitten vozen. Ik heb met jongens gespeeld 

die de ijshockeygroupies als wegwerpartikelen beschouwden en 

meisjes deelden als een doosje Tic Tacs. Jongens zonder een grein-

tje fatsoen of enige mensenkennis.

Op Briar speel ik gelukkig met jongens die wel deugen. Oké, in 

elk team zitten wel een paar gigantische eikels, maar het meren-

deel van onze ploeg is in orde.

‘Lijkt me simpel,’ zeg ik. ‘Zie dat meisje met dat bruine haar op 

twee uur? Die is het in gedachten nu al met je aan het doen.’

Hij spert goedkeurend zijn bruine ogen open als zijn blik op een 
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welgevormd meisje in een kort wit nachthemd valt. Er verschijnt 

een blos op haar wangen als ze hem ziet kijken en ze steekt met 

een verlegen lachje haar bekertje omhoog voor een toost zonder 

woorden.

Matt laat me zonder aarzelen in mijn eentje achter. Kan het hem 

niet kwalijk nemen.

De woonkamer staat vol met meisjes in lingerie en jongens in 

Hugh Hefner-pyjama’s. Ik wist niet dat dit een themafeestje was, 

vandaar mijn korte broek en tanktop, maar dat kan me niet sche-

len. De meeste andere jongens om me heen zien er toch belachelijk 

uit.

‘Vind je het leuk hier?’ De muziek staat hard, maar niet zo hard 

dat ik het meisje niet kan verstaan. Het is die ene naar wie Matt 

daarnet stond te kijken.

‘Ja, hoor. Lekker druk.’ Ik haal mijn schouders op. ‘De dj is niet 

slecht.’

Ze stapt dichter naar me toe. ‘Ik ben Gina.’

‘Hunter.’

‘Ik weet wie jij bent.’ Haar toon krijgt iets meelevends. ‘Ik was 

bij die wedstrijd tegen Harvard, toen die lul je pols hee!  gebroken. 

Dat iemand zoiets doet.’

Hij had er een goede reden voor. Ik had zijn vriendin geneukt.

Maar dat hou ik voor mezelf. En het was geen opzet. Ik had geen 

idee wie ze was toen ik met haar naar bed ging. Blijkbaar wist ze 

wel wie ik was en gebruikte ze me om haar vriendje een hak te 

zetten, maar dat had ik pas door toen hij boven op me dook tijdens 

de op één na belangrijkste wedstrijd van het seizoen, de wedstrijd 

waarin wordt bepaald wie er door mag naar de # nale voor studen-

tenteams. Die eikel van Harvard tackelde me en daardoor brak ik 

mijn pols. Dat was niet zijn bedoeling, maar het gebeurde wel en 

daardoor was ik meteen uitgeschakeld. En onze aanvoerder Nate 

Rhodes ook, want die werd vanwege vechten van het ijs gestuurd 

terwijl hij me alleen maar wilde verdedigen.

Ik ruk me los uit het verleden. ‘Het was een beroerde manier om 

het seizoen af te sluiten.’
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Ze legt haar hand op mijn rechterbovenarm. Mijn armen zijn 

tegenwoordig gigantisch, al zeg ik het zelf. Als je geen seks hebt, 

is hard trainen een goede manier om te voorkomen dat je stapel-

gestoord wordt.

‘Wat naar voor je,’ zegt Gina kirrend. Haar vingers gaan voor-

zichtig over mijn blote huid en ik voel hete speldenprikjes in mijn 

arm.

Ik kan nog net voorkomen dat ik hardop begin te kreunen. Je-

zus, ik ben zo geil dat ik al een halve erectie krijg als een vrouw 

mijn árm streelt.

Ik weet dat ik haar hand weg moet duwen, maar het is al zo’n tijd 

geleden dat iemand me niet-vriendschappelijk hee!  aangeraakt. 

Mijn huisgenotes zitten voortdurend aan me, maar dat hee!  niks 

seksueels. Brenna gee!  me graag een plagende tik of knijpt me in 

mijn billen als we elkaar op de gang tegenkomen, maar dat doet 

ze niet omdat ze me zo graag wil. Ze is gewoon gemeen.

‘Zullen we een rustig plekje zoeken? Dan kunnen we even praten 

of zo,’ stelt Gina voor.

Ik loop lang genoeg op deze planeet rond om te weten wat ‘pra-

ten of zo’ in meisjestaal betekent.

1. Er zal niet veel gepraat worden.

2. Er wordt wel heel veel ‘of zo’ gedaan.

Gina had net zo goed een bordje met pak me! omhoog kunnen 

houden. Ze likt zelfs langs haar lippen terwijl ze het voorstelt.

Ik weet dat ik beter nee kan zeggen, maar het idee om nu naar 

huis te gaan en me op mijn kamer af te trekken terwijl mijn huis-

genotes oude seizoenen van ! e Hills zitten te kijken is niet be-

paald aantrekkelijk. Daarom zeg ik ‘Goed, hoor’ en loop ik achter 

Gina aan de kamer uit.

***

We eindigen in een kleinere kamer waar een bank, een paar boe-

kenkasten en, tegen de verste muur onder het raam, een bureau 

staan. Het is hier opvallend leeg. De feestgoden hebben blijkbaar 
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medelijden met mijn seksloze bestaan en gunnen ons die gevaar-

lijke privacy die ik moet zien te vermijden. Dat doe ik niet. Ik ga 

op de bank zitten en laat me door Gina in mijn hals zoenen.

Haar satijnen hemdje wrij!  langs mijn arm en het is bijna por-

nogra# sch, zo lekker als dat voelt. Tegenwoordig windt alles me 

op. Ik kreeg laatst een stijve toen ik een YouTube-reclame voor 

tupperware zag waarin een milf een banaan pelde. Die ze ver-

volgens in plakjes hakte en in een plastic doosje opborg, maar 

zelfs die gruwelijke symboliek kon niet voorkomen dat ik bij de 

bananenvrouw zat te rukken. Geef me nog een paar maanden, dan 

neuk ik de appeltaarten die mijn huisgenootje Rupi elke zondag 

bakt.

‘Wat ruik je lekker.’ Gina ademt diep in en dan weer uit en haar 

warme adem kietelt mijn hals. Ze drukt haar lippen opnieuw als 

een warm, vochtig brandmerk op mijn huid.

Ze voelt lekker, zo schrijlings op mijn schoot, met haar wel-

gevormde dijen aan weerszijden van mijn benen en die warme, 

door satijn bedekte rondingen tegen me aan. En ik moet hiermee 

ophouden.

Ik heb mezelf iets beloofd, en het team ook, hoewel ze me geen 

van allen hebben gevraagd om aan seksuele onthouding te doen 

en ze het allemaal een gestoord idee vinden. Matt beweert dat het 

voor ons spel geen zak uit gaat maken of ik wel of niet seks heb, 

maar ik denk van wel, en het is voor mij een principekwestie. 

De jongens hebben me tot aanvoerder gekozen. Dat is een hele 

verantwoordelijkheid, die moet ik serieus nemen, en ik weet uit 

ervaring dat vrouwen me behoorlijk kunnen a3 eiden. Door al dat 

geneuk heb ik vorig jaar mijn pols gebroken. Ik zit niet bepaald op 

een herhaling te wachten.

‘Gina, ik –’

Ze smoort mijn zin door haar lippen op de mijne te drukken en 

dan zitten we te zoenen en begint mijn hoofd te tollen. Ze smaakt 

naar bier en kauwgum. En haar haar, dat als een dik gordijn van 

rode krullen over haar schouder valt, ruikt naar appels. Mmm, ik 

wil haar opeten.
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Onze tongen doen een dansje en de zoen wordt he! iger, heter. 

Mijn hoofd tolt nog steeds en diep in me strijdt de geilheid tegen 

de ontevredenheid. Ik kan niet langer helder denken. Ik ben zo 

hard dat het pijn doet en Gina maakt het nog erger door tegen 

mijn kruis aan te rijden.

‘Ik heb zo’n zin in je.’ Haar lippen kleven weer aan mijn hals, 

en dan, o fuck, laat ze haar hand tussen ons in glijden. Ze legt die 

rond mijn pik, over mijn korte broek heen, en ik kan wel janken 

van genot. Het is al zo’n tijd geleden dat een andere hand dan de 

mijne mijn lul hee!  aangeraakt. Het zou verboden moeten wor-

den, zo lekker als dit voelt.

‘Gina, nee,’ zeg ik kreunend, en ik heb al mijn wilskracht nodig 

om haar hand weg te duwen. Mijn pik protesteert door wat voor-

vocht in mijn boxershort te lekken.

Haar wangen zijn rood aangelopen. Haar blik is glazig. ‘Waar-

om niet?’

‘Ik… ik neem een tijdje een pauze.’

‘Wat voor pauze?’

‘Een sekspauze.’

‘Wat houdt dat in?’

‘Ik doe er niet aan.’

‘Waar doe je niet aan?’ Zo te zien kan haar verbazing zich meten 

met mijn ellende.

‘Aan seks,’ leg ik somber uit. ‘Ik doe een tijdje niet aan seks.’

Haar wenkbrauwen botsen zo’n beetje tegen elkaar. ‘Maar… 

waarom niet?’

‘Dat is een lang verhaal.’ Ik val even stil. ‘Of nee, dat is het niet. 

Ik wil me dit jaar op ijshockey concentreren en seks leidt te veel 

af. Dat is het wel zo’n beetje.’

Ze zegt een tijdje niets. Dan raakt ze mijn wang aan en strijkt ze 

met haar duim over de stoppels op mijn kaak. Ze likt haar lippen 

en ik kom bijna klaar.

‘Je hoe!  niet bang te zijn dat ik uit ben op meer dan één nachtje. 

Mijn studielast voor dit semester is gigantisch, ik heb geen tijd 

voor een relatie.’



13

‘Daar gaat het niet om,’ probeer ik uit te leggen. ‘Het probleem 

is seks in het algemeen. Als ik eenmaal begin te seksen, dan kan 

ik niet meer ophouden. Dan raak ik erdoor afgeleid en –’

Ze valt me in de rede. ‘Oké, dan neuken we niet. Ik kan je ook 

pijpen.’

Ik stik bijna in mijn eigen tong. ‘Gina…’

‘Jij hoe!  niks te doen, ik kan mezelf ondertussen vingeren. Ik 

word altijd heel geil van pijpen.’

Dit is een marteling.

Een regelrechte marteling.

Echt waar, als het leger ideeën wil opdoen over hoe je iemand 

aan het praten krijgt? Neem een student die een tijdje niet meer 

hee!  geneukt en zet een lekker wijf op zijn schoot die zegt dat ze 

alleen maar seks wil, zonder verplichtingen, en die aanbiedt om 

hem te pijpen omdat ze dat zo geil vindt.

‘Het spijt me,’ weet ik met krakende stem uit te brengen. Dan 

slaag ik erin om iets nog veel moeilijkers te doen: ik duw haar 

van mijn schoot en sta op. ‘Ik ben niet echt… in de stemming 

hiervoor.’

Ze blij!  zitten, legt haar hoofd in haar nek en kijkt me aan. De 

blik in haar ogen is een mengeling van ongeloof en… Volgens mij 

zie ik daar medelijden. Godskolere, nu word ik getrakteerd op 

médelijden omdat ik niet aan seks doe.

‘Het spijt me,’ zeg ik nogmaals. ‘En voor de duidelijkheid: je 

bent het knapste meisje hier en mijn besluit hee!  niks met jou te 

maken. Ik heb me dit in april voorgenomen en ik wil me eraan 

houden.’

Gina bijt in haar onderlip en dan zie ik opeens tot mijn grote 

verbazing iets van bewondering in haar blik. ‘Eerlijk gezegd ben 

ik best wel onder de indruk,’ zegt ze. ‘Er zijn niet veel jongens die 

dat volhouden als ze mij zien.’

‘Er zijn niet veel jongens die zo achterlijk zijn als ik.’

Ze staat lachend op. ‘Nou, dan zie ik je wel weer, Hunter. Ik zou 

graag willen zeggen dat ik op je wacht, maar ik heb ook mijn be-

hoe! en. Die blijkbaar niet overeenkomen met die van jou.’
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Lachend slentert ze de kamer uit. Ik zie die sexy kont van haar 

bij elke stap heen en weer wiegen.

Ik haal allebei mijn handen door mijn haar en uit dan achter 

dezelfde handen een zwakke kreun. Geen idee of ik nu trots op 

mezelf moet zijn of mezelf een dreun moet verkopen omdat ik 

voor zoiets achterlijks heb gekozen.

Ik kan wel eerlijk zeggen dat het me helpt om me op mijn sport 

te concentreren. Al die seksuele frustratie gooi ik er nu uit op het 

ijs. Ik ben sterker en sneller dan tijdens het vorige seizoen en elk 

schot op doel hee!  bijna iets wanhopigs. En de puck gaat erin, 

bijna als een eerbetoon aan mijn arme pik. Om me eraan te her-

inneren dat zijn o7 er bewondering verdient.

Het is maar tot het einde van het seizoen, zeg ik tegen mezelf. 

Nog zeven maanden, dan heb ik een jaar niet geneukt, en daarna 

ga ik mezelf belonen met een zomer vol seks. Een sekszomer.

Een vunzige, decadente, eindeloze sekszomer…

Verdomme, ik ben mijn eigen hand zo zat. Al moet ik toegeven 

dat ik het mezelf niet bepaald gemakkelijk maak door idiote din-

gen te doen als met knappe studentes zoenen.

Voor het eerst in heel lange tijd kijk ik uit naar het begin van de 

colleges. Hopelijk word ik dit semester met zoveel werk opgeza-

deld dat ik erin omkom. Huiswerk, extra uren op het ijs, trainen, 

wedstrijden: dat is het enige waarop ik me mag concentreren. En 

zeker geen feestjes als dit meer.

De verleiding uit de weg gaan, dat is de enige manier waarop ik 

mijn hoofd bij mijn sport en mijn lul in mijn broek kan houden.


