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Je bent een beetje geil aan het appen. En plots denk je: het is dickpic tijd! Dus hengst jij je

prachtige genotsknots je broek uit. En maak je een vluchtig fotootje. En daar mannen, daar

gaat het fout. Een goede dickpic heeft namelijk aandacht en liefde nodig. Dat verdienen die

piemels. En jullie moppies ook natuurlijk. Daarom: dé ultieme dickpic handleiding. Met tips

van chicks, gays en iedereen die graag naar piemels kijkt.

1. Door de wasstraat 

Tip 1 is gelijk de belangrijkste tip. Niemand wil een vieze piemel zien. Dus hop, even onder de

kraan met dat ding. Of beter nog. Een dickpic net na het douchen is altijd een goed idee. Is ie

schoon én een beetje groter. #daagkopkaas

2. Zorg dat je dickpic gewenst is  

Stuur ‘m naar iemand die hem ook echt wil. Niet geheel onbelangrijk. En zorg dat je dickpic niet

zomaar uit de lucht komt vallen. Voor hetzelfde geld krijgt diegene net te horen dat 't konijn

dood is. Kom jij spontaan langs met je *BAM dickpic!*. Wordt niemand blij van. En wees een

beetje selectief met versturen. Voordat je lul straks overal te bewonderen is.

3. Piemel, ballen en de rest 

Natuurlijk moet je lul er goed uitzien. Die speelt de hoofdrol. Maar de rest is ook belangrijk! Je

piemel neemt namelijk maar zo’n 20% van de foto in (als je geluk hebt). Dusss. Trim je bush een

beetje. Minder haar betekent meer pik in beeld!

4. We want more! 

Zet iets meer dan alleen je lul op de foto. Een beetje abs, een stukje lieslijn, wat bovenbeen.

Alleen een lul is ook zo kaal. Je eet toch ook geen frikandel koud uit het vuistje. Die warm je

eerst lekker op En je zorgt dat ie er op z’n best bijligt Dan is die vleesstaaf pas écht lekker
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eerst lekker op. En je zorgt dat ie er op z n best bijligt. Dan is die vleesstaaf pas écht lekker.

5. Belichting is alles 

Geen flits! We herhalen: geen flits! Dan zie je dingen waarvan je niet eens wist dat je ze had.

Alsof je je lul onder een vergrootglas legt. Moet je niet willen. Kies een beetje subtiel licht. En

plaats de lamp zo dat je een monsterlijk grote schaduw krijgt. #muhahaha

6. Geen slappe hap  

Van een slappe hap wordt niemand blij. Helemaal in volle staat van paraatheid hoeft niet per

se. Mag wel. Maar zorg in ieder geval dat je lul er een béétje zin in heeft. Dan komt ie nog veel

beter uit de verf.

7. Kies de juiste hoek  

Met de juiste hoek komen alle formaten beter naar voren. Deze werkt altijd: je ligt op je rug. En

je neemt de foto een beetje schuin vanaf je ‘sixpack’ richting je lul. Succes gegarandeerd.

8. Zonder je moeder 

Let wel goed op de omgeving. Je wil niet dat er ineens een foto van je moeder op de

achtergrond staat. Of je knu�el van vroeger. Of je tissues en pot vaseline. Nope nope nope.

9. Perspectief 

Hou je pik in je hand, terwijl je met je andere hand de dickpic maakt. Best wel heel erg sexy. En

het zet je lul ook in perspectief (lijkt groter enzo). Maar deze tip gaat niet echt op als je handen

groter zijn dan je lul. Dus is ie wat kleiner? Check dan even de tip hieronder.

10. Slim schieten 

Maak gebruik van de goede aspecten van je piemel. Is hij wat kleiner maar wel heel dik?

Accentueer dan z’n dikheid. Leg ‘m in je hand en fotografeer hem van bovenaf. Is ie juist lang

maar wat dunner? Doe hem dan van de zijkant. Dat kan in de spiegel, maar hoeft natuurlijk niet.

 

Vanaf nu worden er dus alleen nog maar lékkere dickpics gestuurd. En denk erom: doe het

veilig! #geenhoofd
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