Waar vind je het fijn om aangeraakt te

Als ik het initiatief neem voor seks, wat

worden, wat niet erotisch is?

is dan het eerste dat in je opkomt?

Op welke manier zie je mij het liefst het

Hoe laat je mij het liefst weten dat

initiatief nemen voor seks?

je zin hebt in seks?

Wat betekent seks voor jou?

Beschrijf uitgebreid je mooiste herinnering
aan één van onze vrijpartijen.

Als we aan het vrijen zijn, hoe en waar

Als we aan het vrijen zijn, hoe en waar wil je

wil je dan het liefst aangeraakt worden?

dan persé niet aangeraakt worden?

Wat is voor jouw een absolute

Wat zou je op seksueel gebied nog willen

afknapper tijdens een vrijpartij?

proberen dat we nog nooit gedaan hebben?

Wat zou je op seksueel gebied vaker willen

Wat herinner je je van onze

doen om er beter in te worden (samen)?

eerste keer seks?

Hoe vaak zou jij seks willen
hebben per week?

Waar denk je aan tijdens seks?

Ben je het liefst dominant in bed?

Wat is jouw favoriete standje?

Of liever onderdanig?

Waarom?

Heb je liever seks met het licht aan

Vind je het moeilijk om helemaal bloot te
zijn bij mij? Wat kan ik doen om het
gemakkelijker te maken?

of het licht uit?
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Vind je dat we genoeg tijd besteden

Wat vind je van de duur van onze

aan voorspel?

vrijpartijen? Liever korter of langer?

Hoe ziet jouw ideale voorspel eruit?

Wat zou ik kunnen doen om ons
voorspel voor jou beter te maken?

Als je één ding zou mogen veranderen aan

Heb je wel eens in een spiegel gekeken

ons seksleven, wat zou dat zijn?

tijdens ons vrijen? Wat vond je ervan?

Wat heb je het liefst dat ik zeg

Op welke manier krijg jij het grootste
(sterkste, langste) orgasme?

tijdens ons vrijen?

Hoe voelt voor jou een orgasme?

Hoe voelt het voor jou als
ik een orgasme heb?

Wat is voor jou het belangrijkste

Waar zou je met mij nog eens

aan seks? Waarom?

de liefde willen bedrijven?

Wat is jouw favoriete lingerie?

Liever seks in de morgen,

(om te dragen, voelen of zien)

de middag of de avond?

Geef of krijg je liever orale seks?

Liever bovenop of onderop?

Waarom?

Waarom?

Wat van de dingen die wij doen in bed,

Wat kan jou gemakkelijk

had je nooit gedacht dat je dat zou doen?

opgewonden maken?

Wat zou je graag vaker doen

Wat zou je willen dat ik vaker

in ons seksleven?

doe als we vrijen?
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Liever ongeschoren, getrimd of glad?

Waar raak je mij het liefst aan?

Wat gaat er door je heen

Wat komt als eerste in je op bij de vraag wat

als je mij bloot ziet?

ons tegenhoudt om vaker seks te hebben?

Wat is je favoriete romantische

Welke muziek helpt jou om

film(scene)? Waarom?

in de stemming te komen?

Als je mij in één woord zou moeten

Welk moment samen, met mooie

beschrijven, welk woord zou dat zijn?

herinneringen, komt het eerst in je op?

Wat zou je met me willen doen,
dat we nog nooit gedaan hebben?

Waar vind je mijn kusjes het lekkerst?

In wat voor kleding zie je me graag?

Hoe zou je het vinden om een keer te
vrijen met een blinddoek om?

Wat van mij laat jou glimlachen?

Als je mij nu ergens op mijn lijf zou mogen
kussen, waar je maar wil, waar zou dat zijn?

Met welk standje geniet je het
meest van het uitzicht?

Bid je wel eens voor ons seksleven?

Wat is er voor jou nodig voor een

Welk deel van mijn lichaam vind

vrijpartij in de openlucht?

je het meest opwindend?

Hoe kan ik jou meer door mij

Wat is volgens jou de beste remedie

geliefd laten weten?

tegen sleur in ons seksleven?
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