
 
 

 

Ik                                                          (1) snel onder de douche. Op mijn hand knijp ik 

een dot                                                          (2) . Heel rustig begin ik mijn naakte,  

                                                         (3)  lijf in te soppen. Beide  

                                                         (4)  gebruik ik om mijn onderbenen,  

                                                         (5)  kuiten en mijn bovenbenen in te smeren met de 

naar                                                          (6) geurende shampoo. Mijn vriendin staat 

inmiddels naast me in de douche. Ik draai me naar haar toe terwijl ik mijn  

                                                         (7)  insop. Met mijn  

                                                         (8)  duw ik mijn schaamlippen wat uit elkaar. 

Vervolgens laat ik mijn handen via mijn                                                          (9) naar 

boven glijden. Zorgvuldig masseer ik mijn                                                      (10) borsten 

synchroon. Ik draai me om, trek mijn billen wat uit elkaar en laat een warme waterstraal 

via                                                          (11)  mijn bilspleet inglijden. Ik buig een beetje 

voorover zodat ook mijn                                                          (12) lekker nat wordt. De 

warme straal voelt lekker over mijn                                                          (13) lijf. 

Terwijl ik met gesloten ogen sta te genieten voel ik                                       (14)  natte,  

                                                         (15)  handen op mijn rug. “Ik zal je rug even 

insmeren,” hoor ik mijn vriendin met een                                                        (16) stem 

zeggen. Ik zet                                                          (17) stapjes naar achteren. Het 

water klettert op mijn hoofd en ik sluit mijn                                                      (18) weer. 

Ik voel hoe                                      (19)  +                                                        (20)  de 

huid van mijn rug verkennen. Ik draai me om en sta oog in oog met mijn  

                                                         (21) . Ze drukt haar  

                                                         (22)  tegen die van mij en duwt haar tong bij me 

naar binnen. Haar lippen zijn zacht en warm. Haar  

                                                         (23) +                                               (24)  speelt 

met de mijne. Haar handen glijden van mijn                                                  (25)  naar 

mijn                                                (26) . Even raken haar                                  (27) de 

zijkant van mijn beide borsten. Ik voel hoe mijn tepels erop reageren, ze worden  

                                                         (28) . Mijn lijf wordt warm van binnen, het tintelt 



 
 

 

van het topje van mijn                                                          (29)  tot in mijn kruin.  

                                                         (30) , wat is dit lekker! 

 

Even stop ik, ik hoor een                                                         (31) + 

                                                         (32) op de gang. We giebelen als  

                                                         (33)  als we ze voorbij horen lopen. Terwijl ik met 

mijn duim haar                                                          (34) masseer, bewegen mijn  

                                                         (35)  vingers zich steeds sneller in haar warme  

                                                         (36) . Zij raakt precies het goede plekje in me. Ik 

reageer erop door te                                                          (37) . Ze drukt een hand 

tegen mijn                                                         (38)  wanneer ze nog een tandje bijzet 

en me steeds steviger begint te                                                          (39) . Het nodigt me 

uit om hetzelfde bij haar te doen. Sneller, steviger, natter. We stoppen met  

                                                         (40)  en duwen onze wangen tegen elkaar. Bijna 

tegelijkertijd komen we klaar. Het verschilt slechts enkele                                          (41) . 

 
 

 

  



 
 

 

1. Werkwoord  

2. Iets vloeibaars  

3. Lichaamsbouw  

4. Meervoudig lichaamsdeel  

5. Bijvoeglijk naamwoord  

6. Iets dat je kunt eten  

7. Lichaamsdeel  

8. Voorwerp dat je gebruikt bij een 

bepaalde sport 

 

9. Lichaamsdeel  

10. Getal  

11. Een plaats in Nederland  

12. Iets wat je in de douche gebruikt  

13. Bijvoeglijk naamwoord  

14. Getal  

15. Bijvoeglijk naamwoord  

16. Bijvoeglijk naamwoord  

17. Getal  

18. Iets in je gezicht  

19. Getal  

20. Exotisch dier  

21. Niet bestaand dienstverlenend 

beroep 

 

22. Grappig object  

23. Dier  

24. Bekende Nederlander  

25. Lichaamsdeel  

26. Lichaamsdeel  

27. Oneffenheid  



 
 

 

28. Kleur  

29. Lichaamsdeel  

30. Iets dat je uitroept/een kreet  

31. Dier  

32. Dierengeluid  

33. Bekende Nederlander  

34. Lichaamsdeel  

35. Getal  

36. Gek woord voor vrouwelijk 

geslachtsdeel 

 

37. Activiteit of hobby  

38. Huishoudelijk voorwerp  

39. Intieme of seksuele handeling  

40. Activiteit of hobby  

41. Tijdsaanduiding  

 


