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Ik cam voor een borstvergroting

‘Sommige meisjes verdienen 5000 dollar in twee maanden; ze zijn dag en 
nacht online’

Lolita (23): “Op een avond zagen mijn vriendin en ik via de documentaire Reportage op internet iets over 
‘webcammen voor borstvergroting’ staan. ‘Surf naar www.myfreeimplants.com’, stond er met grote letters. Het was 
twee uur ’s nachts. We hadden gedronken en waren in een behoorlijk jolige bui. Ik was al een tijdje niet zo tevreden 
over mijn borsten omdat ze een beetje naar buiten stonden. Niet zo gezellig. Prima borsten hoor, cup B, maar de 
nopjes horen wel naar voren te kijken in plaats van de een meer naar links en de ander naar rechts. Turend naar het 
scherm begon een maalstroom in mijn hersenen te ontstaan. Ik dacht: als ik zo eens een borstcorrectie zou kunnen 
verwezenlijken...? Plastische chirurgie vind ik een fantastische uitkomst. In de zomer heb ik mijn lippen laten opvullen 
en ik ben ontzettend blij met het resultaat. Daarbij ben ik een paar keer behoorlijk onzeker geworden door bepaalde 
mannen. Bijvoorbeeld toen een vent na een one night stand tegen me zei: “Jammer dat je niet iets grotere borsten 
hebt”. Ik wilde niet dat het me raakte, maar dat deed het toch. Momenteel probeer ik af te vallen omdat ik iets te zwaar 
ben, maar het nadeel hiervan is dat mijn borsten ook enorm slinken. En dat is het laatste wat ik wil. Wat ik eigenlijk 
zou willen is dat ze iets meer ‘perky’ zijn, ronder, in plaats van puntig. 
Hoe dan ook: mijn vriendin wilde het ook wel uitproberen dus we gingen al snel online, maakten een profiel aan en 
binnen no time raakten we aan de praat. Er zijn meerdere opties. Een: een aantal sexy foto’s plaatsen in lingerie, 
zonder gezicht, en die foto’s kunnen mannen van je kopen. Twee: webcammen oftewel met mannen praten. Uiteraard 
krijgt Myfreeimplant ook een deel. Als je de foto’s voor bijvoorbeeld vijftien dollar verkoopt, krijg je uiteindelijk negen 
dollar. Oftewel: Myfreeimplant pakt bijna de helft, maar ze zorgen wél voor de website en voor het publiek. 

Dominatrix spelen
Al webcammende kreeg ik de smaak snel te pakken. Voor het cammen vroeg en vraag ik vijfenzeventig dollar per 
half uur, maar dat kreeg en krijg ik niet altijd. Meestal spreek ik Amerikanen en zij proberen altijd af te dingen. Van die 
happy go lucky vrolijke jongens in alle soorten en maten. Ook oudere mannen trouwens. Eentje, Marcus, is een man 
van bijna zeventig jaar en een behoorlijk apart geval. Hij wil dat ik zijn dominatrix ben. Hij komt heel vaak online en 
elke keer betaalt hij honderd dollar voor een uurtje. Toen ik voor het eerst online kwam, maakte hij meteen al honderd 
dollar over, omdat ik een beginnertje was. Marcus had goede reviews, van wel 650 meisjes, dus ik dacht: kom maar 
op. Maar toen hij me liet weten dat hij mijn slaaf wilde zijn moest ik wel even slikken. “Wat moet ik doen?”, vroeg ik 
onwetend. Hij zei: “Commandeer me!” Dan moest ik bijvoorbeeld zeggen: “Take off your trousers, dance for me, go 
down on your knees”. Of: “Masturbate!” Ja het is echt van de gekke. Af en toe moet ik ook echt improviseren. Ik moet 
zeggen dat het me best goed af gaat. Op andere momenten denk ik: ik ben eigenlijk knettergek dat ik dit kan en er 
geen probleem mee heb om die vent zo af te kafferen. En het is natuurlijk hartstikke bizar dat zo’n man binnen drie 
weken honderden dollars aan dat cammen spendeert. Ik vraag me regelmatig af hoe hij dat allemaal betaalt. Volgens 
mij is hij loaded, want hij heeft het vaak over de paardenraces en over zijn elektronicabusiness. Hij vertelde me ook 
dat hij getrouwd is, maar dat interesseert me weinig. Zo lang hij betaalt vind ik het prima. 

Financieel doel
Je kunt op de cam ook mannen uitnodigen, ze proberen te benaderen, maar dat doe ik nooit. Dat is wel heel erg 
‘iemands geld uit zijn zak lullen’. 
De mannen kopen altijd een tegoed en daarmee kunnen ze de meiden zien. Zodra je met ze praat, zie je direct dat 
het geld bijgeschreven wordt op je account. Officieel is het geld echter pas na drie maanden echt bijgeschreven 
op je account. In mijn ogen klopt dat systeem niet, maar bij Myfreeimplant moeten ze ook wachten op het geld 
van desbetreffende heren, omdat het via creditcards gaat. ‘Wachttijd’ noemen ze dat. Sommige meiden geven 
het tussentijds op en krijgen vervolgens hun geld niet. Je moet bij Myfreeimplants namelijk  een ‘goal’ oftewel een 
uiteindelijk financieel doel aangeven: hoeveel geld je binnen wilt halen. Pas als je dat bedrag ‘verdiend’ hebt, krijg 
je het uitbetaald en heet je een zogenaamde Hall of fame girl. Zelf wil ik 2500 dollar verdienen, want ik wil voor mijn 



borstcorrectie persé naar de Velthuiskliniek. Als het meer kost betaal ik wel bij van mijn spaargeld. De teller staat nu 
op 1834 dollar en ik ben al een paar maanden bezig. Misschien moet ik Marcus nog wat vaker afranselen haha. 
Sommige meisjes verdienen 5000 dollar in twee maanden. Ze zijn dag en nacht online. Zelf heb ik ook geprobeerd 
om wat vaker online gegaan en toen ging het best snel. Maar op een bepaald moment verloor ik mijn geduld. Ik werd 
niet altijd aangesproken en sommige mannen willen voor een schijntje aan hun gerief komen. Freebees zijn het. Ik 
heb in totaal zo’n dertig of veertig mannen gesproken. Sommige mannen zijn oprecht geïnteresseerd in je en soms is 
er helemaal geen sprake van seks. Dan praat je alleen wat, al moet ik zeggen dat dit wel sporadisch is. Meestal willen 
ze simpelweg een orgasme krijgen. Vooral die Amerikaanse mannen zijn heel goed in het ‘je voor de gek houden’. 
Dan doen ze net alsof ze ‘vrienden’ willen zijn, maar intussen willen ze gewoon vieze, ranzige seks; je met je borsten 
zien spelen terwijl zij zichzelf bevredigen. Eentje wilde zelfs dat ik een dildo in mijn achterste zou steken. Toen ik 
dat niet deed, was ik gelijk een stom wijf en kreeg ik een slechte review. Ik heb ook wel eens een Nederlandse man 
gesproken, maar toen hield ik mijn gezicht verborgen. Ik wil natuurlijk niet herkend worden. We hadden een heel 
leuk gesprek. Maar uiteindelijk kwam het toch neer op “mag ik je poesje zien?”, terwijl hij een kind en een vrouw had. 
Viezeriken zijn het. En dit is hun wekelijkse porsie vreemdgaan. Met Europeanen kun je vaak meteen een financiële 
deal maken, Amerikanen willen eerst wat zien wat je in huis hebt en dan pas betalen ze. Op myfreeimplants.com 
pretenderen ze dat je alleen maar  ‘vrienden’ maakt, maar dat is natuurlijk bullshit. Het is gewoon een sekssite, niets 
meer en niets minder.  

Mooie borsten
Soms google ik die mannen. De meeste zitten op Facebook en blijken getrouwd te zijn. Ik mag ze niet benaderen; 
contact maken buiten Myfreeimplants.com is een absolute no go. Ze zijn natuurlijk niet blij als je er met zo’n klant 
vandoor gaat en zij hun deel missen.
De laatste tijd zit ik zo’n vijf uur per dag op die site. Soms ga ik tussendoor even naar de supermarkt of een broodje 
eten, kom terug en ga weer verder. Ik merk dat ik mezelf van de wereld vervreemd. Als vriendinnen bellen en vragen 
of ik even wat wil gaan drinken met ze, zeg ik: “Nee, ik zit even op internet”. En een paar uur later ben ik nog aan het 
“internetten”. Een beetje verdacht, vinden ze. Eigenlijk heb ik het nooit aan iemand verteld, alleen aan die ene vriendin 
met wie het allemaal begon. Zij is er allang mee gestopt. Het vervelende is dat ik wanneer ik stop, ik nog wel een half 
jaar op die site moet blijven. Daarbij moet ik ook de foto’s van mijn borstcorrectie laten zien. Zo is dat geregeld in die 
statuten en dat staat me niet aan, maar dat is de deal. Er zijn meisjes die dat niet hebben gedaan en hierdoor hun 
geld niet kregen. Wat ik trouwens ook jammer vind is dat je geen contact met elkaar kan leggen, alleen elkaars blogs 
kunt lezen. Ach, ik ga er nog even mee door tot ik die 2500 dollar bij elkaar heb, en dan houd ik het voor gezien. Alles 
voor een paar mooie borsten.”


