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Pop-up-seksshop tijdens blok

Jens Corijn, één van de bezielers van
de webwinkel 'Blok & Fok', heeft sinds
zondag nog amper tijd voor zijn
studieboeken.
Yves Masscho

Yves Masscho

Studenten die niet genoeg hebben
aan nietsverhullende Snapchatpagina's van hun medeblokgenoten kunnen nog een stapje
verder gaan. Twee studentondernemers
Handelswetenschappen aan de
UGent hebben met 'Blok & Fok'
een pop-up- sekswebshop
opgericht.
SABINE VAN DAMME EN STEVEN
SWINNEN

'Blok & Fok' werd zoals veel goede
ideeën geboren op café, amper een
maand geleden. Gent was in de
ban van de schaars geklede
studenten op Snapchat: een
fenomeen waarbij studerende
jongeren zich vermaken door
compromitterende foto's op het net
te sturen. De expliciete sites met
daarop massaal borsten, billen en
ander bloot werden aan banden
gelegd, maar de fantasie van Jens
en Kasper - beiden 22 en
studiegenoten in het voorlaatste
jaar Handelswetenschappen aan
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de UGent - bleef toch op hol slaan.
"Toen we ook foto's van meisjes
met vibrators zagen, kregen we zin
om met 'Blok & Fok' te beginnen:
een webshop die zolang de blok
blijft duren tal van seksspeeltjes
aan de man brengt", zegt Jens
Corijn, die sinds zondag nog amper
de tijd heeft om voor z'n
studieboeken te zitten.

andere projecten die net zoals onze
seksshop ten goede komen van de
studenten."
Meer info: www.blokenfok.be

5.000 bezoekers
"Het is een groot succes.
Vijfduizend bezoekers hebben we
geteld. En ze komen niet allemaal
om te gluren en te lachen met de
'Fleshlight kunstvagina', de
'Scorpion Dildo' of de
'Neptunusvibrator', hoor. Seks
verkoopt, ook bij Gentse studenten.
Zoals het opblaasbare seksschaap
Dolly: al twintig keer verkocht en
intussen al een begrip in veel
studentenkoten. Ook de koe met
extra lustopening is een grote hit.
Alle studies zijn het erover eens:
tijdens de blokperiode stijgt de
goesting van de studenten. Het
gevolg van al dat concentreren
tijdens het blokken en de stress die
bij examens komt kijken. En voor
wie geen partner heeft zoals wij,
kunnen hulpmiddelen weleens van
pas komen."
De twee jonge ondernemers
kregen alvast een bemoedigend
schouderklopje van hun coach
'Student en Ondernemen' en hopen
natuurlijk stilletjes dat hun speeltjes
ook in andere studentensteden
zullen aanslaan. Al wordt 'student'
zeer ruim geïnterpreteerd. "Als er
een bejaard vrouwtje zich nog wil
plezieren, zouden we wel gek zijn
als we haar teleurstellen.
Toegegeven: we hopen hier een
mooie cent aan over te houden.
Voor de shop hebben we een
Nederlandse leverancier, die
rechtstreeks en discreet spullen
naar de klanten stuurt. Maar eerlijk
waar: alles wat we verdienen,
zullen we weer investeren in
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