
 
 

                                                         (1) is terug! En om dit te vieren heb ik  

_                                                         (2) uitgepakt. Ik heb wat  

                                                         (3)  gekocht om nieuwe dingen te ontdekken. Ik 

weet dat hij gek is op anale seks maar ik was altijd wat terughoudend. Maar mijn 

opwinding wint het van mijn onzekerheid dus ik ga er gewoon voor. Ik haalde hem op van  

                                                         (4)  en in de                                                 (5) 

naar huis konden we onze                                                          (6) niet van elkaar 

afhouden. Het was zelfs zo erg dat de                                                          (7) vroeg of 

we wilden stoppen omdat hij zich niet kon concentreren op de weg. Giechelend als tieners 

frummelden we stiekem nog een beetje aan elkaar maar we hielden ons in. 

Eenmaal thuis kunnen we ons niet langer inhouden. De voordeur is nog niet dicht of mijn  

                                                         (8)  is al uit.                                               (1) trekt 

zijn broek uit over zijn schoenen en ik schop mijn laarzen zo hard uit tegen de muur dat er 

een stuk van                                                          (9) afbrokkelt. Ik ren voor hem uit de                                                         

_                                                    (10) in waar ik mijn                                       (11) zo 

hard uittrek dat ik ‘m hoor scheuren. Ik pak zijn shirt vast en trek het over zijn  

                                                         (12) _ en nog voor het helemaal uit is, vinden onze  

                                                       (13) _ elkaar.                                                 (1) tilt 

me op en gooit me op                                                          (14) . “Wacht”, zeg ik en ik 

ga rechtop                                                          (15)  terwijl hij nog voor de bank staat. 

Terwijl ik zijn _                                                         (16)  voorzichtig maar gretig in mijn 

mond neem, maak ik de veters van zijn schoenen los. “Zo, nu kunnen we.  

                                                         (17) !”, zeg ik. 

Hij klimt bovenop de                                                          (18) en brengt zichzelf in één 

beweging bij zijn                                                          (19) naar binnen. Man wat had ik 

dit gemist!                                                          (1) kreunt luid en kijkt me geschrokken 

aan: “Niet bewegen! Anders kom ik!” Ik moet                                                      (20) om 

zijn                                                          (21) gezicht en ik vind het helemaal niet erg.  

                                             (22) +                                                   (23)  zonder _ 



 
 

                                                         (24)  is niet niks! Ik duw hem van me af en graai 

onder de bank naar de                                                          (25) die ik daar eerder 

vandaag heb verstopt. Met wat                                                          (26) op mijn 

handen begin ik zijn                                                          (27) en zijn  

                                                         (28) +                                                          (29). 

Na een paar                                                          (30)  kijk ik hem ondeugend aan… nu 

ben ik aan de beurt! “Wat zeg je?!”                                                          (31) kijkt hij 

me aan.                                                          (1) weet dat ik geen fan ben van  

                                                         (32)  en dat hij daar altijd uit de buurt moet blijven. 

“Wat bedoel je?” Vraagt hij geschrokken. “Vanavond wil ik dat je me anaal neemt, ik ben 

er klaar voor.                                                          (33) ” Zijn ogen worden  

                                                         (34). Ik zie hoe zijn stijve nóg harder wordt van 

alleen al de gedachte. Hij begint heel voorzichtig met zijn                                     (35) en 

vraagt wel                                (36) keer of ik het echt wil. Toen hij uiteindelijk zijn  

                                                         (37)  naar binnenbracht moest ik even wennen 

maar na een paar                                                          (38) schreeuw ik het uit van 

genot. Oh                                                          (39)! waarom hebben we dit niet eerder 

gedaan?! 

 

 

  



 
 

1. Perfecte pornonaam  
2. Bijvoeglijk naamwoord  
3. Dingen die je koopt bij de Albert 

Heijn 
 

4. Leuke plek om naartoe te gaan  
5. Voertuig  
6. Lichaamsdeel  
7. Beroep  
8. Kledingstuk  
9. Bekend gebouw  
10. Plek in huis  
11. Bijzonder kledingstuk  
12. Lichaamsdeel  
13. Lichaamsdeel  
14. Object in huis  
15. Werkwoord  
16. Lichaamsdeel  
17. Kreet uit enthousiasme  
18. Iets in huis  
19. Type relatie (vriend/ 

buren/bekende)  
 

20. Manier om je emotie te uiten  
21. Vorm  
22. Getal  
23. Tijdseenheid  
24. Activiteit om samen te doen  
25. Voorwerp  
26. Vloeistof  
27. Lichaamsdeel  
28. Lichaamsdeel  
29. Iets wat je ergens mee kunt doen  
30. Tijdseenheid  
31. Emotie  
32. Activiteit of hobby  
33. Kreet van verlangen  
34. Bijvoeglijk naamwoord  
35. Lichaamsdeel  
36. Getal  
37. Persoonlijk eigendom  
38. Tijdsaanduiding  
39. Grappig vloekwoord  

 


