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Maand Titel Voor Beknopte beschrijving

Januari Kadetjes Pittig Proza ‘Edging’

Over het opbouwen van 
erotische spanning door 

een orgasme keer op keer 
uit te stellen

Januari Waar liefde thuiskomt Pittig Proza ‘Cuckolding'

Een man gaat akkoord toe 
te kijken hoe andere 

mannen zijn vrouw en 
liefde van zijn leven 

seksueel weten te 
behagen.

Januari Dierlijk Pittig Proza ‘breathplay'
Een ultra kort verhaaltje 

aansluitend bij het thema

Januari Salon Montenegro Pittig Proza ‘tripsolagnia'

Over een jonge, wat 
simpele man die in de 

kapsalon van zijn moeder 
toe mag geven aan zijn 
fetisj voor lang haar en 

shampoo.

Januari Mindplay
Pittig Proza ‘public 

humiliation’

Een man laat een vrouw 
geloven dat hij haar naakt 

tentoonstelt aan de rest 
van de wereld.

Januari Meloen Pittig Proza ‘face sitting’
Een kort fragment uit een 

langer verhaal waar ik 
aan werk

Januari Andiamo
Bijeenkomst vlammende 
verzinsels ‘treinreizigers’

Een vrouw zoekt de 
andere vrouwen van haar 
vreemdgaande geliefde 

op en zorgt dat ze tegelijk 
met hen een treinreis 

maakt waar ze de 
waarheid aan het licht 

brengt.

Januari Landschap
Pittig Proza ‘waxplay, 

temperature play’
Een ultrakort verhaaltje 

aansluitend bij het thema

https://vlammendeverzinsels.nl/kadetjes/
https://vlammendeverzinsels.nl/waar-liefde-thuiskomt/
https://vlammendeverzinsels.nl/dierlijk/
https://vlammendeverzinsels.nl/salon-montenegro/
https://vlammendeverzinsels.nl/mindplay/
https://vlammendeverzinsels.nl/meloen/
https://vlammendeverzinsels.nl/andiamo/
https://vlammendeverzinsels.nl/landschap/


Maart Gebroken
Bijeenkomst vlammende 

verzinsels ‘wraak'

Een onverwachte 
ontmoeting tussen een 

jong meisje en een 
oudere vrouw leidt tot het 
bedenken van de ultieme 

wraak

Juni Ja, ik wil
Pittig Proza ‘de 
huwelijksnacht’

Een echt huwelijk of een 
gearrangeerd spel? De 
emoties en verlangens 

van het hoofdpersonages 
zijn in ieder geval 

levensecht

Juli Schaamteloze onschuld
Bijeenkomst vlammende 
verzinsels ‘Lenteritueel'

Herschreven; Een jonge 
vrouw betreedt voor het 
eerst het podium en stapt 

daarmee in de 
lichtzinnige voetstappen 

van haar moeder

Juli Linda versus Vivian
Pittig Proza 'de eerste 

keer swingen’

Een getrouwd echtpaar 
doet voor de eerste keer 

aan partnerruil en 
beleven dit ieder op hun 

eigen, unieke en 
opwindende manier

Juli Buurtbewoners
Soms drijven lastige 

buren je tot het schrijven 
van een verhaal ;)

Over twee ietwat 
zonderlinge mensen die 

elkaar in hun 
eenzaamheid en waanzin 

lijken te vinden

Augustus Hey
Pittig Proza ‘Pride 

Amsterdam’
Een vrouw durft eindelijk 

haar hart te volgen

September Rosé en Witbier

Pittig proza ‘De camping’ 
& Bijeenkomst 

Vlammende verzinsels 
‘Vakantie’

Tijdens een vakantie voor 
alleenstaande ouders 

ontdekt een 
alleenstaande moeder de 

genoegens van 
vrijblijvende seks

November Chateau Violette
Bijeenkomst vlammende 

verzinsels ‘Een oude 
Meester’

Elvira, een jonge, 
gesjeesde studente komt 
terecht in een huis vol 
vreemde, intrigerende 

personages
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https://vlammendeverzinsels.nl/gebroken/
https://vlammendeverzinsels.nl/ja-ik-wil/
https://vlammendeverzinsels.nl/schaamteloze-onschuld/
https://vlammendeverzinsels.nl/linda-versus-vivian/
https://vlammendeverzinsels.nl/buurtbewoners/
https://vlammendeverzinsels.nl/hey/
https://vlammendeverzinsels.nl/rose-en-witbier/
https://vlammendeverzinsels.nl/chateau-violette/


November Rood Pittig Proza ‘strippoker'

Een (misschien niet zo) 
onschuldige avond 

tijdens de lockdown 
ontaard in 

zinnenprikkelend, 
erotisch spel
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https://vlammendeverzinsels.nl/rood/

