
 
 

 

                                                         (1) is nu                                           (2) +  

                                                         (3)  thuis en de aantrekkingskracht die we voelen is 

niet                                                          (4) . Het is net alsof we elkaar net kennen en in 

de beginfase van een relatie zitten. Het bed, de                                                     (5) , 

de keukentafel, de                                                          (6) , de  

                                                         (7) … we hebben bijna                        (8)  plekken 

in het huis al                                                          (9)  keer gehad.  

                                                      (1)  is nogal                                     (10) geschapen 

en ik moet zeggen dat het bij mij beneden behoorlijk ruw is na deze sexmarathon. Maar 

mijn                                                          (11) en opwinding zijn nog niet weg. We 

besluiten om het op                                                          (12) wat rustiger aan te doen. 

“Wat nou als je met                                                          (13) speelt terwijl ik kijk?” stelt 

hij voor.                                                          (14) … dit hebben we nog nooit eerder 

gedaan. Deze week zeg ik ja tegen alle dingen waar ik voorheen een beetje  

                                                         (15)  van werd. En weetje wat? Ik kan het  

                                                         (16)  aanraden. Een seksuele ontdekkingsreis is 

spannend, soms een beetje                                                          (17) , maar je ontdekt 

zoveel dingen die je                                                          (18) vindt. 

                                                         (1) mag kiezen welke toy ik gebruik. Hij kiest een  

                                                         (19)  omdat deze niet zo groot is en omdat hij wil 

dat ik vandaag even rustig aan doe zodat hij me tijdens/op  

                                                         (20)  weer lekker hard kan nemen. “Hmm, goed 

idee.                                                          (21) ”, kreun ik. In onze  

                                                         (22)  staan                                             (23) +  

                                                         (24)  en                                              (1) beveelt 

dat ik op een van deze ga zitten, hij zit tegenover me. Ik draag een  

                                                         (25) +                                                        (26) en 

daaronder helemaal niks. Ik zet een                                                          (27) op de 

grond en de ander op de zitting van de stoel en kriebel langzaam mijn  

                                                         (28)  en dijen. Traag werk ik steeds dichter naar 



 
 

 

mijn                                                          (29)  toe. Terwijl ik dit doe kijk ik  

                                                       (1)  diep in zijn                                              (30) . 

Ik voel zijn                                                          (31) . Ik ga verder en zie hoe hij op zijn  

                                                         (32)  bijt en hoe zijn rechterhand de leuning van de 

stoel zo stevig vastpakt dat zijn knokkels                                                      (33) worden. 

Ik laat de                                                          (25) +  

                                                         (26)  open glijden zodat hij ook mijn  

                                                         (34)  kan zien. Mijn tepels zijn keihard en ik weet 

hoe graag hij ze met zijn                                                          (35) wil verwennen. Hij 

staat op uit zijn stoel om precies te doen wat ik al verwachtte. “Blijven zitten jij!”, zeg ik 

streng. Terwijl hij weer gaat zitten kijk ik naar de                                            (36) bobbel 

in zijn                                                          (37) . Hij mag straks. Terwijl ik de  

                                                         (19)  erbij pak, moedigt  

                                                         (1)  me aan. “                                             (38) , 

laat hem er heel langzaam in                                                          (39) alsjeblieft…” Dus 

dat doe ik. Met elke                                                          (40) die naar binnen gaat, 

voel ik mijn spieren samentrekken. Jemig, ik wist niet dat dit zo opwindend kon zijn. Met 

mijn                                                        (41)  beweeg ik de  

                                                         (19)  in en uit mij terwijl ik met mijn rechterhand 

kleine rondjes draai om mijn gevoeligste plekje. 

“                                                         (1) , mag ik komen?” – “Nog niet”, zegt hij. Ik 

vertraag mijn tempo om mijn climax uit te stellen tot ik het echt niet meer houd.  

“                                                         (1) ?” Smeek ik bijna. “Ja  

                                                         (42) , kom maar lekkerrrr” en terwijl de laatste R 

over zijn lippen rolt zit ik schokkend en trillend in de stoel. Ik probeer stil te zijn maar het 

lukt me niet. Jesper springt op en legt zijn                                                          (43) op 

mijn mond. “Lieverd, de buren!” 

 
 

  



 
 

 

1. Een vriend van jullie  

2. Getal  

3. Tijdsaanduiding  

4. Bijvoeglijk naamwoord  

5. Object in huis   

6. Iets wat je in de douche gebruikt  

7. Object in huis  

8. Getal  

9. Getal  

10. Bijvoeglijk naamwoord  

11. Persoonlijk eigendom  

12. Datum  

13. Bekend persoon  

14. Hoe je een situatie zou 

bestempelen 

 

15. Eigenschap  

16. Familielid  

17. Hoe je een situatie zou 

bestempelen 

 

18. Bijvoeglijk naamwoord  

19. Sextoy  

20. Dag in de toekomst  

21. Volstrekt willekeurig korte zin  

22. Plek in huis  

23. Getal  

24. Iets waar je op kunt zitten  

25. Soort materiaal  

26. Grappig kledingstuk  

27. Lichaamsdeel  



 
 

 

28. Lichaamsdeel  

29. Grappig woord voor vrouwelijk 

geslachtskenmerk 

 

30. Grappig woord voor mannelijk 

geslachtskenmerk 

 

31. Gevoel  

32. Huishoudelijk voorwerp  

33. Kleur  

34. Lichaamsdeel  

35. Lichaamsdeel  

36. Bijvoeglijk naamwoord  

37. Soort ondergoed  

38. Celebrity vrouw  

39. Manier van voortbewegen  

40. Lengte-aanduiding  

41. Grappig koosnaampje  

42. Lichaamsdeel  

 


