
Jongenslichaam
Wat maakt een jongenslichaam anders dan dat van een meisje? Lees over de geslachtsdelen van een jongen.  

En hoe groeit hij uit tot een volwassen man?  

Dit is 
het blote

 lichaam

van een
 jongen

Vanbuiten
Dit is het blote lichaam van een jongen.  
Dat zie je aan zijn geslachtsdelen. Hij heeft 
een penis en een balzak (officieel woord: 
scrotum) met daarin twee zaadballen.  
Het einde van de penis noem je eikel. 
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Vanbinnen
Als je in de buik van een jongen zou kijken 
vanaf de zijkant, zijn dit de geslachtsdelen. 

 Bij sommige jongens is het 
losse vel (de voorhuid) van 
de plasser afgehaald met een 

kleine operatie. Dat heet besnij
denis. Joodse jongens worden vaak 

besneden. In de Bijbel wordt daar over 
geschreven. Ook veel Islamitische jon
gens zijn besneden

Besneden
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ALLES WAT JE ALTIJD AL WILDE WETEN OVER EEN

Los vel
Zit je vel (de voorhuid) al los van de eikel? Dat 
komt vanzelf, ergens tussen 4 en 12 jaar.  
Probeer niet zelf de voorhuid los te trekken. Ga 
je douchen of in bad? Schuif altijd het vel van je 
plasser zover mogelijk naar achteren. Dan kun je 
de eikel met water goed schoonhouden..  

NFris
Omdat een volwassen lichaam 
ook meer zweet, is schoon
houden belangrijk. Trek regel
matig schone kleren aan. Was 
en douche goed. Je ruikt ook fris 
door deodorant of parfum. 

GDeodorant

Gekke woorden
Er zijn veel woorden voor het geslachtsdeel 
van een jongen. Piemel en plasser worden het 
meest gebruikt. Penis is het officiële woord. 
Lelijke of vreemde woorden zoals ‘lul’, ‘paal’  
of ‘pik’ kun je beter niet gebruiken, want die 
klinken plat en zonder respect.  
Welk woord ben jij gewend? 

alleen
 voor jongen
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Bekijk jezelf eens 
goed in de spiegel 
als je bloot bent. Wat 
zie je? Voel je je een 
jongen? Hoe was jij 
je penis, je balzak en 
je eikel? 

sDoenf
Aanraken
De huid van de penis is heel gevoelig.  
Als je zelf je penis aanraakt of erover  
wrijft, kan dat een prettig gevoel geven.  
Veel jongens doen dat soms. Je penis kan  
er stijf van worden. Dat is heel normaal.  
Je penis kan ook pijn doen. Bijvoorbeeld  
als je probeert je velletje naar achteren te 
doen om te wassen. 

Bloot = privé!(zie pag. 28)
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