
 
 

Ik nam haar in mijn                                                         (1) en kuste haar terug. Ik likte 

met mijn tong langs haar                                                          (2) en onze tongen 

vonden elkaar in                                                          (3) . Dit liet mij niet onberoerd en 

mijn                                                          (4) begon zich op te richten en kroop tegen 

haar buik omhoog. Ze liet haar hand tussen 

beide                                                          (5)  glijden en pakte mijn 

groeiende                                                          (6)  en begon deze zacht te strelen. Ze 

sloot haar vingers om de harder wordende schacht en bewoog 

haar                                                          (7)  op en neer. Ze verhoogde gestadig het 

tempo en ik voelde dat ik ging                                                          (8) . Ik liet 

mijn                                                          (9) +                                                   (10) de 

vrije loop en genoot van deze                                                          (11) erotische 

ontmoeting.  

 

Van                                                          (1) naar                                                    (2) 

bestudeer ik de                                      (3) rijpe vrouwen terwijl ik verder vertel over 

mijn ervaring bij                                                         (4) . Ik haal een  

_                                                         (6) tevoorschijn. Iets dat hun aandacht trekt. “Hoe 

lang denken jullie dat deze stimulator is?”                                                          _ (7) en                                                          

(8) kijken verbaasd met pretoogjes van de _                                                         (9). “         

”                                         (10) + _                                                        (11)! Nee                                      

(12)!”, gilt                                                          (8). De vrouwen roepen allerlei getallen 

door elkaar en door de meligheid zijn ze niet stil te krijgen. Dan til ik mijn                                                         

_                                                          (13)  op net over mijn                                                          

_                                                          (14), waardoor ze mijn                                                      

_                                                          (15) en                                              (16) poes 

zien. In één keer vallen de vrouwen stil.                                                          (7), lijkt 

verbaasd te zijn door dat ik geen                                                          (17) aan heb.                                                         

_                                                          (18) kijkt weer ontzettend                                                          



 
 

_                                                          (19) naar me en                                                          

_                                                          (20) verslikt zich bijna in een slok                                                        

_                                                          (21). Ik lach ondeugend naar de                                                          

_                                                          (3) vrouwen. Zo zien ze goed hoe kletsnat mijn 

strakke jonge                                                          (22) is.                                                      

_                                                          (7) bloost meteen al en                                                         

_                                                          (8) kijkt heel voorzichtig.                                                         

_                                                          (10) kijkt verlangend naar mijn                                                          

_                                                          (23) +                                                         (22). 

Ik kijk ze even aan en sluit dan mijn                                                          (24). Met mijn 

handen                                                          (25) ik mijn                                                                                                                  

_                                                          (26) en laat dan mijn hand langzaam een weg 

naar beneden vinden…Het                                                          (6) wordt meteen                                                         

_                                                          (27) wanneer het mijn                                                          

_                                                          (28) raakt en glijdt ook zo naar binnen… Ik duw 

het speeltje diep in mijn                                                          (29),                                                          

_                                                          (30) zachtjes en open mijn ogen langzaam. De                                              

_                                                          (3) vrouwen kijken                                                   

_                                                          (31) en ik zie dat                                                         

_                                                          (7) en                                                      (8) 

zelfs vrij                                                       (32) zijn geworden! Ik kijk ondeugend naar 

de vrouwen en geef                                                          (18) de afstandsbediening van 

het                                                          (6).                                                          (18) 

kan niet wachten om dit ding aan te zetten en binnen no-time trilt dit speeltje diep in mijn                                                          

(33)! De trillingen voelen meteen                                                          (34)! Ik                                                          

_                                                          (35) mijn klitje met mijn                                                         

_                                                          (13) omhoog en lik mijn                                                          

_                                               (36) af wanneer ik naar                                    (37) ga.  



 
 

“                                                         (38)!”, kreun ik en de trillingen worden meteen 

harder en sneller. Mijn blik raakt even die van                                                     (8), en 

mijn ogen zakken naar haar volle inkijk en grote  

                                                         (39). “Jullie maken mij zo  

                                                         (40) …  

                                                         (41) _!”, fluister ik. 

 

  



 
 

1. Plaats in Nederland  
2. Wereldstad  
3. Getal  
4. Evenement  
5. Kleur  
6. Langwerpig voorwerp  
7. Naam van goede vriendin   
8. Type relatie (buurman, vriend, 

familielid, etc) 
 

9. Alcoholische versnapering  
10. Getal  
11. Lengte-aanduiding  
12. Getal  
13. Grappig kledingstuk  
14. Lichaamsdeel  
15. Bijvoeglijk naamwoord  
16. Bijvoeglijk naamwoord  
17. Soort ondergoed  
18. Bekende Zangeres  
19. Gemoedstoestand  
20. Beroep  
21. Iets vloeibaars  
22. Frituursnack  
23. Bijvoeglijk naamwoord  
24. Iets wat je dicht kan doen  
25. iets dat je met je handen kunt doen  
26. Iets wat je kan eten  
27. Bijvoeglijk naamwoord  
28. Lichaamsdeel  
29. Iets waar je iets in kan opbergen  
30. Werkwoord voor een geluid dat 

iets of iemand kan maken 
 

31. Manier waarop je kunt kijken  
32. Kleur  
33. Huishoudelijk voorwerp  
34. Hoe iets kan voelen  
35. Seksuele handeling  
36. Persoonlijk eigendom  
37. Plaats in Nederland  
38. Zin die NU in je opkomt  
39. Lichaamsdeel  
40. Gemoedstoestand  
41. Enthousiaste korte zin  

 


