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‘A man’s kiss is his signature’

‘De  wasmachine’  en  ‘het  opeetsyndroom’  grootste
zoenafknappers  volgens  vrouwen
Jan  Kooijman  meest  kissable  BN’er
Amsterdam, 26 juni 2013 - Heren opgelet: om een vrouw om je vinger te winden is het erg belangrijk hoe je zoent! Vrouwen
knappen namelijk massaal af op een verkeerde zoentechniek bij mannen. De grootste zoenafknapper is dan ook de
wasmachinetechniek: het tot aan vervelens toe op hoog tempo ronddraaien met de tong. Dit blijkt uit onderzoek van online
vrouwenmagazine Ze.nl onder meer dan 1500 vrouwen rond de 25 jaar.
Maar ook het ‘opeetsyndroom’ gooit geen hoge ogen; bijna een kwart (23%) geeft aan dit de allerergste zoenfout te vinden
die mannen kunnen maken. Het opeetsyndroom betekent dat men de mond zó wijd opendoet tijdens het kussen, dat de
vrouw het gevoel heeft - juistem - ‘opgegeten’ te worden. De top 5 van grootste zoentechnische afknappers volgens
vrouwen is als volgt:
(31%)
(23%)

#02 Het opeetsyndroom
#03 Te veel speeksel
#04 Botsende tanden
#05 Te veel tong

(21%)
(9%)
(7%)
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#01 De wasmachine

------
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Zoenvoorkeuren

Zoenervaringen

Qua zoenvoorkeuren is het duidelijk dat vrouwen niét voor

En hoe zit het met de losbandigheid van de Nederlandse

ruw en hard gaan (1%): liefst een mengelmoesje van ruw

vrouw? Van alle geënquêteerden gaf 28% aan met slechts 5

en zacht (62%) en 37% van de vrouwen kiest voor zacht en

personen of minder te hebben gezoend in haar leven. Echter,

teder. Echter, de tong hoort er voor de meeste vrouwen

de dames tussen de 26 en 30 jaar zijn het meest losbandig: van

wél bij: 72% geeft de voorkeur aan zoenen met tong, 28%

deze vrouwen heeft 44% tussen de 11 en 25 personen gezoend

vindt zoenen zonder tong lekkerder.

in haar leven. Ook geeft bijna één derde (32%) aan weleens
met een vrouw gezoend te hebben.

Kussen  met  een  BN’er
Onder de BN’ers is RTL 5-presentator Jan Kooijman met 11% van de stemmen veruit het populairst om speeksel mee uit te
wisselen. Dennis Storm (5%) heeft de eer om de tweede plek in te nemen. Valerio Zeno en Manuel Broekman delen de derde
plek als het gaat om meest kissable BN’er, met allebei 3% van de stemmen.
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Voor meer informatie over dit bericht kunt u contact
opnemen met Karin Broeren door een e-mail te sturen
naar karin@ze.nl of op telefoonnummer 020-7109738.
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Volg Ze.nl ook op:

----------------------------------
Ze.nl is een online magazine opgericht door en voor vrouwen. Een pagina op het internet waar sinds 2007 álles wordt besproken,
waar geen taboes bestaan en waar iedere vrouw terecht kan voor een dagelijkse dosis infotainment, humor en inspiratie. Of je
nu geïnteresseerd bent in de laatste beautytrends, liever leest over diepgaandere onderwerpen zoals psyche en relaties of
graag hard wil lachen om hilarische columns en grappige nieuwsfeitjes... Ze.nl verzamelt het voor je: de redactie werkt er
dagelijks aan om jou uit te dagen, aan het lachen te maken en zo nu en dan eens flink tegen de haren in te strijken.
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