
 
 

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.  

 

Toen ik weer een beetje bij zinnen was, pakte ik 

mooie                                                          (12)  op en droeg haar 

naar                                                          (13) . Ik ging door de knieën en legde haar 

voorzichtig op de                                                          (14) . Ik kuste haar eerst op 

de                                                          (15) en begon toen met 

mijn                                                          (16) en tong haar                               (17)  te 

verkennen. Ze had een licht zilte                                                          (18) smaak, ten 

gevolge van het                                                          (19) . Alles aan haar was                                                          

_                                                         (20) , behalve 

haar                                                          (21) . Ze 

had                                                           (22) grote                                                 (2

3) ogen. Op haar                                                          (24) borsten stonden twee              

_                                                               (25) tepeltjes fier rechtop. Ik nam ze in mijn 

mond en knabbelde zachtjes op haar                                                          (26) .  

 



 
 

                                                         (12) had 

mijn                                                          (27) vastgepakt en kroelde door mijn haren en 

drukte mijn mond dichter tegen haar                                                          (28) . Zachtjes 

bewoog ik mijn mond naar beneden tot ik 

haar                                                          (29) had bereikt. Mijn tong vond haar 

schaamlippen, eerst ging ik langs                                                          (30)  en 

daarna naar                                                          (31) . Vervolgens zocht 

ik de                                                          (32) , daar 

waar                                                          (33)  elkaar ontmoeten. Ik voelde een 

siddering door haar heen gaan. Ze pakte mijn hoofd steviger vast en drukte het in haar                                                          

(34) . Ik likte langs haar klitje en schaamlippen en voerde de druk en het tempo op. Haar 

lichaam                                                          _                                                               

(35) en ze slaakte een rauwe kreet: “                                                         _                                                               

(36) ”, haar                                                          _                                                               

(37) was een feit.  

 

Toen we weer besef van plaats en tijd hadden, 

pakte                                                          (12)  me bij 

de                                                          (38)  en liep samen met me naar de zee. Ze 

nam een verfrissende duik, ik volgde haar voorbeeld 

en ging                                                          (39) . We liepen weer naar onze spulletjes 

en trokken de                                                          (40) -kleren weer aan. Ze keek me 

diep in de ogen en zei iets van: “                                                       (41)”. Ik had toen 

geen idee wat het betekende, maar het klonk heel lief. Ze kuste me nogmaals, zwaaide en 

liep weer de kant op waar ze vandaan gekomen was. Ze keek niet weer om.  

  



 
 

1. Meervoudig lichaamsdeel  
2. Lichaamsdeel  
3. Plaats in nederland  
4. Lichaamsdeel  
5. Lichaamsdeel meervoud  
6. Iets dat je in de natuur vindt  
7. Iets wat je in de keuken gebruikt  
8. Werkwoord (activiteit of hobby)  
9. Exotisch dier  
10. Bekende Nederlander  
11. Bijvoeglijk naamwoord  
12. Naam goede vriendin van jullie  
13. Leuke plaats om naartoe te gaan  
14. Object in huis  
15. Lichaamsdeel  
16. Lichaamsdeel  
17. Persoonlijk eigendom  
18. Smaak  
19. Iets dat je kunt drinken  
20. Woord om grootte mee aan te 

duiden (klein, groot, enorm, etc) 
 

21. Lichaamsdeel  
22. Getal  
23. Kleur  
24. Bijvoeglijk naamwoord  
25. Kleur  
26. Een snack  
27. Huishoudelijk voorwerp  
28. Lichaamsdeel  
29. Lichaamsdeel  
30. Plaats in nederland  
31. Wereldstad  
32. Iets dat je tijdens kerst gebruikt  
33. Bekende band of groep  
34. Iets wat je open kunt doen  
35. Werkwoord, activiteit of hobby  
36. Kreet  
37. Zelfstandig naamwoord  
38. Grappig woord voor mannelijk 

geslachtsdeel 
 

39. Werkwoord, activiteit of hobby  
40. Zelfverzonnen beroep   
41. Een zin die NU in je opkomt.  

 


