
 
 
                                                         (1) kijkt me ontzettend  

                                                         (2)  aan, echt heel  

                                                         (3) ! Ik zoen haar opnieuw en laat mijn handen 

door haar                                                          (4) glijden. Ik trek haar elastiek uit haar 

haren en streel haar                                                          (5) haren. Ik streel haar                                                          

(6) en glij langzaam naar haar kont met mijn                                                          (7) en 

Ik masseer haar                                                    (8).                                       (1) laat 

haar mond zakken en                                                          (9) zachtjes. Haar zachte 

gekreun moedigt mij aan en al snel trek ik haar                                                (10) uit. 

Deze vrouw is zo                                                          (12) ! Ze draagt een mooie 

zwarte kanten                                                          (13) waarin haar enorme  

                                                         (14)  zo mooi uitkomen! 

Mijn handen glijden al snel naar de haakjes van dit mooie setje en ik hoor haar sneller 

kreunen. “                                                         (15) ”, kreunt de vrouw schor als ik 

langzaam kusjes geef tussen haar                                                          (16) borsten. Ik 

kus haar stijve                                                          (17) en omhels ze met mijn lippen. Ik 

zuig aan haar grote                                                          (18) en ga langzaam kussend 

omlaag naar haar                                                          (19) . 

Ik trek haar                                                          (20) open en ruk haar broek uit en kijk 

naar haar mooi natte                                                          (21) voor mij. “Ga op de  

                                                         (22)zitten…” zeg ik haar weer met mijn  

                                                         (23) blik. Ze doet dit gehoorzaam en ik geef kusjes 

op haar benen, van onder… steeds iets hoger… Ik trek haar  

                                                         (24)  uit elkaar. Oh, ze kijkt me nu zo smekend en                                                           

                                                         (25)  aan! De vrouw houdt het niet meer en 

duwt plots mijn                                                          (26) in haar natte slip. Ik proef haar  

                                                         (27) kutsappen door haar dunne  

                                              (28) . “                                                        (29) ” kreunt 

ze terwijl ze met haar heupen tegen mijn gezicht kronkelt.  

                                                         (1)  kijkt mij smekend aan om haar  



 
                                                         (30) uit te doen. Ik kijk ondeugend naar haar en 

neem dan de dunne lingeriestof tussen mijn  

                                                         (31)  en trek het omlaag…  

Een prachtige, mooie, lichte bos                                                       (32) schaamhaar en 

een natte, glimmende                                                          (33) komen tevoorschijn. Ik 

steek mijn tong uit en glij hiermee langs  

                                                         (34) . Het smaakt zoet en  

                                                         (35)  tegelijk,  

                                                         (36)! Zo geil dat ze inmiddels  

                                                         (37) ze bij elke langzame beweging die mijn  

                                                         (38) maakt over haar klit. Ik plaag haar een beetje 

en weet dat ze meer wil. Ik hou er zo van om een vrouw te zien smeken en  

                                                         (39)!  

                                                         (1) leunt naar achter en steunt met haar armen op  

                                                         (1). Mijn tong draait rondjes over haar klitje en 

ik lik langzaam naar beneden en zuig aan haar  

                                                         (41). “Ahhh….  

                                                         (42)”, kreunt ze hard. 

 

  



 
1. Bekende vrouw  

2. Gemoedstoestand  

3. Bijvoeglijk naamwoord  

4. Lichaamsdeel  

5. Bijvoeglijk naamwoord  

6. Lichaamsdeel  

7. Object in huis  

8. Exotisch dier  

9. Geluid dat iets of iemand kan 

maken 

 

10. Grappig kledingstuk  

11. Werkwoord (activiteit of hobby)   

12. Gemoedstoestand  

13. Verkleed-kledingstuk  

14. Meervoudig lichaamsdeel  

15. Favoriete oneliner of spreekwoord  

16. Bijvoeglijk naamwoord  

17. Lichaamsdeel  

18. Lichaamsdeel  

19. Grappig woord voor vrouwelijk 

geslachtsdeel 

 

20. Iets wat je open kunt doen  

21. Traditioneel kledingstuk  



 
22. Object in huis  

23. Bijvoeglijk naamwoord  

24. Huishoudelijk apparaat  

25. Hoe je iemand aan kunt kijken  

26. Persoonlijk eigendom  

27. Bijvoeglijk naamwoord  

28. Kledingstuk  

29. Willekeurige korte zin  

30. Iets dat je aan of uit kunt doen  

31. Meervoudig lichaamsdeel  

32. Kleur  

33. Grappig voor vrouwelijk 

geslachtsdeel 

 

34. Plaats in Nederland  

35. Smaak  

36. Wat zeg je als je iets heel vies 

vindt? 

 

37. Geluid dat je kunt maken  

38. Lichaamsdeel  

39. Activiteit of hobby  

40. Naam van een goede vriend(in)  

41. Lichaamsdeel  

42. Kreet!!  



 
 


