
 
 

Behendig trekt                                                          (1) mijn  

                                                         (2)  uit. Hij kijkt naar mijn  

                                                         (3)  +                                                          (4) , 

gehuld in het zachtste                                                          (5) +  

                                                         (6)  dat er bestaat. Afgaande op de blik in zijn 

_                                                         (7)   staat het hem aan wat hij ziet. Hij drukt 

me tegen de                                                          (8) , terwijl hij mijn  

                                                         (9)  bevrijdt. Zijn lippen zet hij op mijn  

                                                         (10)  en zuigt deze ruw naar binnen. Een kreun 

ontsnapt uit mijn mond.                                                          (11) +  

                                                         (12)  handen klemmen mijn borsten stevig vast, 

drukkend tegen de muur, ik kan geen kant op, en dat voelt  

                                                         (13) . Ik voel één  

                                                         (14)  naar beneden glijden, mijn slip in. Ik voel 

hoe hij een                                                          (15) op mijn klitje zet en twee  

                                                         (16)  diep bij me naar binnen duwt. Mijn benen 

worden week, ik zak lichtelijk door mijn knieën zodat zijn vingers zich net een 

beetje verder mijn                                                          (17)  in graven. Ik voel dat ik 

ga komen, nu al. “Ga door, ik ga komen,” fluister ik, om vervolgens een loeiharde 

“                                                                (18) !” door zijn woning te verspreiden. 

Hij neemt me mee de                                                          (19) in en legt me op een 

grote                                                          (20) . Hij gaat naast me liggen. Ik heb 

ontiegelijke zin om hem te                                                          (21) . Ik knoop zijn  

                                                         (22)  open. Zijn harde  

                                                         (23)  springt uitnodigend uit zijn gulp vandaan. 



 
Hij is                                                          (24) ! Ik kijk hem aan, probeer in zijn 

ogen te zien wat hij wil. Ze staan op                                                          (25) . Ik 

buig me over zijn                                                          (26) heen en zuig hem direct 

mijn                                                          (27) in. Ik proef hem, zijn  

                                                         (28)  smaak bevalt me wel. Met mijn 

rechterhand ruk ik hem, mijn linker zoekt zijn  

                                                         (29)  ballen. Hij is heerlijk gladgeschoren, ik 

hou ervan. Ik steek mijn tong ver tussen mijn volle lippen door. Het puntje maakt 

een rondje om zijn eikel. Ik duw het zijn gaatje in, elke millimeter van zijn 

goddelijke                                                          (30) wil ik verkennen. Mijn getuite 

lippen zet ik op zijn kop en zuig. Pulsend zuig ik wat  

                                                         (31)  uit zijn gaatje, terwijl ik blijf rukken en zijn 

ballen blijf                                                          (32) . Ik lik het op en laat mijn tong 

zijn paal afglijden naar zijn                                                                   (33) . 

Elk stukje proef ik. Het is warm, lekker,                                                          (34) , 

en afwisselend zacht en hard. Ik duw mijn                                                 (35) onder 

zijn ballen en druk ze omhoog. Hij ruikt ook nog eens                                      (36) . 

Ik lik zijn                                                          (37) . Hij kreunt, ik kijk hem aan. Zijn  

                                                         (38)  ogen rollen en zakken vervolgens dicht. Ik 

ruk door en lik zijn strakke gaatje totdat die lekker                                          (39) 

is. Ik zet mijn vinger erop, die glijdt als vanzelf een stukje naar  

                                                         (40) . Mijn lippen belanden weer op zijn eikel. 

Ik zuig, zijn goddelijke                                                    (41)  verdwijnt mijn mond, 

wang en keel in. Ik pijp hem diep, zo diep ik kan… 

  



 
1. Vriend of bekende van jullie  

2. Kledingstuk  

3. Bijvoeglijk naamwoord  

4. Lichaamsdeel  

5. Kleur  

6. Materiaal  

7. Meervoudig Lichaamsdeel  

8. Bijzonder object in huis  

9. Type relatie (buurman, vriend, 
familielid) 

 

10. Huishoudelijk object  

11. Getal  

12. Bijvoeglijk naamwoord  

13. Een gevoel  

14. Iets in je keukenla  

15. Iets waar je op kunt zitten  

16. Iets wat je op een verjaardag eet  

17. Lichaamsdeel  

18. Kreet  

19. Ruimte in huis  

20. Object in huis  

21. Intieme/seksuele handeling  

22. Grappig kledingstuk  

23. Lichaamsdeel  

24. Bijvoeglijk naamwoord  

25. Tijdstip  

26. Gek woord voor mannelijk 
geslachtsdeel 

 

27. Iets waar je wat in kan opbergen  



 
28. Een smaak  

29. Bijvoeglijk naamwoord  

30. Lichaamsdeel  

31. Iets wat je kunt drinken of eten  

32. Iets wat je ergens mee kan doen 
(aanraken, bevragen, kietelen, etc) 

 

33. Persoonlijk eigendom  

34. Bijvoeglijk naamwoord  

35. lichaamsdeel  

36. Bijvoeglijk naamwoord  

37. Meubelstuk  

38. Bijvoeglijk naamwoord  

39. Bijvoeglijk naamwoord  

40. Plaats in Nederland  

41. Lichaamsdeel  

 


