
 
 
 We zien elkaar pas weer als hij ’s avonds naast mij op de  

                                                         (1) kruipt. Als ik zijn  

                                                         (2) lijf tegen me aan voel krijg ik het heet. Ik ben zó 

kwaad op hem. Ik zit vol frustratie en die frustratie moet eruit! Ik klim bovenop hem en kijk 

hem                                                          (3) aan.  

“                                                         (4)”, zeg ik en ik grijp zijn nog slappe  

                                                         (5) stevig vast. Hij schrikt ervan, maar zijn  

                                                         (6) reageert er direct op. Ik trek hem over zijn 

onderbroek af, meer moeite verdient hij nu niet. Als hij volledig hard is gebaar ik dat hij 

zijn                                                          (7) uit moet trekken. Als hij dat gedaan heeft 

laat ik mezelf soepel over hem heen glijden. Als zijn volledige lengte van bijna  

                                                    (8) +                                                      (9) in mij zit 

grijp ik zijn                                                          (10)vast. “Laat me  

                                                         (11)” beveel ik hem. Hij trekt mijn  

                                                         (12) over zich heen en terwijl hij mijn  

                                                         (13) kust stoot hij snel en krachtig. Ik vind het 

heerlijk, maar ik wil meer. “                                                         (14)”, schreeuw ik.  

                                                         (15) gaat harder, maar het is me nog niet hard 

genoeg. “Ik wil meer                                                          (15)! Ik wil je alle hoeken van 

de                                                          (16) laten zien!”. 

Hij pakt me bij mijn                                                          (17)en duwt me zo van hem af. 

Zonder wat te zeggen grijpt hij wat uit de                                              (18), terwijl hij 

nog steeds mijn                                                          (17) vast heeft met zijn andere 

hand. Hij zoent me hard en draait me om. Met twee  

                                                         (19) pakt hij mijn beide  

                                                         (20) en ik voel dat hij ze boeit met een  

                                                         (21). Dan pakt hij mijn linker enkel en deze maakt 

hij vast aan het linker uiteinde van het                                                       (22). Hij doet 

hetzelfde met mijn rechter enkel. Ik kan geen kant op. Mijn benen zijn wijd gespreid en 

mijn handen zijn achter mijn rug gebonden. Ruw drukt hij  



 
                                                    (23) +                                                       (24) bij me 

naar binnen en masseert tegelijkertijd mijn                                                (25). Dan 

brengt hij zijn                                                (26) naar mijn mond en duwt het ver naar 

binnen. Zo ver dat ik ervan moet                                                (27), maar dat vind ik 

niet erg. Terwijl zijn                                                (26) nog in mijn mond zit, duwt hij 

zichzelf bij me naar binnen. Langzaam.  

                                               (28) voor                                                (28) voel ik hoe 

zijn volledige lengte bij me naar binnen glijdt. Hij haalt zijn  

                                               (26) uit mijn mond en duwt mijn gezicht in het/de  

                                               (29). 

Hij weet                                                (30) hoe ver hij kan gaan dus ik vertrouw hem. 

Hij stoot zo ontzettend hard dat het bed keihard tegen de  

                                               (31) knalt bij elke beweging. Ik hoor de  

                                               (32) aan de muur trillen. Net op het moment dat ik echt 

bijna geen lucht meer krijg laat hij zijn grip los. Ik haal diep adem en kom op dat moment 

intens klaar. Maar                                                (15) is nog niet klaar met me.  

                                               (33), hijgend,  

                                               (34) gaat hij nog op me tekeer tot ik een  

                                               (35) over mijn rug voel lopen. Hij maakt de boeien van 

mijn enkels los, draait me om en duwt zijn                                                (36) in mijn 

mond. “                                               (37)!”, beveelt hij mij nu. Gehoorzaam lik ik hem 

volledig schoon. We kijken elkaar aan. “Je bent een  

                                               (38). Maar ik houd van je” zeg ik. “Dat weet ik, zegt hij. 

“Het spijt me. Je bent alles wat ik wil”. Hij kust me zacht op mijn  

                                               (39) en in zijn armen van ik in slaap en droom ik nog 

heerlijk over                                                (40) 

 

 
 



 
1. Object in huis  

2. Bijvoeglijk naamwoord  

3. Manier waarop je iemand aan kunt 

kijken 

 

4. Grappig woord  

5. Lichaamsdeel  

6. Kledingstuk  

7. Vreemd kledingstuk  

8. Getal  

9. Lengte-aanduiding  

10. Lichaamsdeel  

11. Manier van voortbewegen  

12. Lichaamsdeel  

13. Persoonlijk eigendom  

14. Kreet   

15. Naam van een goede vriend of 

bekende van je 

 

16. Ruimte waar je je kunt bevinden  

17. Lichaamsdeel  

18. Plek in huis  

19. Meervoudig lichaamsdeel  

20. Meervoudig lichaamsdeel  

21. Lang flexibel object  

22. Object in huis  



 
23. Getal  

24. Lichaamsdeel  

25. Type relatie (buurman, vriend, 

familielid, etc) 

 

26. Lichaamsdeel  

27. Dagelijkse bezigheid  

28. Lengte-aanduiding  

29. Iets groots dat je kunt eten  

30. Mate van zekerheid  

31. Bezienswaardigheid  

32. Iets wat je aan de muur kunt 

hangen 

 

33. Werkwoord  

34. Werkwoord (activiteit of hobby)  

35. Exotisch dier  

36. Lichaamsdeel  

37. Een bevel of commando  

38. Vreemd scheldwoord  

39. Lichaamsdeel  

40. Sprookjesfiguren  

 


