HET VERHAAL VAN HADEWIEGH
Ik zal beginnen met mezelf voor te stellen. Ik ben Hadewiegh S. en ik ben 19 jaar. Ik ben rond
de 170 cm en mijn maten zijn 74-35-76. Ik heb lang blond haar dat ik meestal in een staart
heb zitten. Ik ben niet echt knap, maar knap genoeg om zo nu en dan door mannen te worden
nagekeken! Mijn borsten zijn ongeveer de grote van een appel met een roze tepel daarboven.
Ik draag zo weinig mogelijk een bh zodat mijn tepels, als ze stijf worden, goed door mijn
kleding te zien zijn. Tussen mijn dijen zit een mooi poesje dat lichtbruin haar heeft. Als je
onder dat haar kijkt zie je twee lichtgeopende schaamlippen, die dieprood worden zodra ik
enigszins opgewonden raak. Mijn sexuele voorkeur gaat uit naar lichte bondage, hoewel ik
daar nog niet echt veel ervaring mee heb. Hoe ik hiervan ben gaan houden weet ik niet.
Waarschijnlijk is het gekomen doordat ik op 16 jarige leeftijd een schilder ontmoette. Ik wou
namelijk voor mijn ouders een schilderij van mijzelf laten maken. Na enig speurwerk vond ik
een schilder, die niet al te veel geld vroeg. De bonus voor mij was dat hij er nog knap uitzag
ook. Ik bracht een aantal middagen bij hem door en toen we elkaar beter leerden kennen, liet
hij mij ook allerlei schilderijen zien van naakte, poserende vrouwen. Ik bewonderde zijn werk
en hij vroeg me of ik niet wou poseren voor hem...
Ik lachte en zei dat ik dat toch al deed? Hij wou echter dat ik naakt voor hem poseerde. Het
leverde mij meer geld op, dan dat ik aan hem zou moeten betalen, voor het maken van het
eerste schilderij... Na enige twijfels en zijn belofte het niet te verkopen of te laten zien, stemde
ik toe. De week erop ging het gebeuren. Zenuwachtig kleedde ik me achter een scherm uit en
ging naakt op een bed liggen. Hij keek naar me op een manier die mij rillingen van opwinding
over mijn rug deden lopen. Hij begon nu aan mijn armen en benen te duwen en trekken, net
zolang totdat hij vond dat ik goed lag. Na twee weken was hij ermee klaar. Ik moest alleen
nog een keer naakt liggen, zodat hij enige correcties kon maken. Toen hij klaar was, ging hij
naast me zitten en zei dat hij nog nooit zo’n aardig model als ik had gehad. Zijn hand kroop
ondertussen langs mijn been omhoog. Bij mijn dij aangekomen stopte hij en keek me aan. Ik
wou niets liever dan dat hij doorging en spoedig voelde ik zijn vingers tussen mijn
schaamlippen. Dit contact alleen al deed mij rillen van genot. Die middag werd ik door hem
ontmaagd. Ik ging bij hem vandaan met een hart vol emoties en een kut vol sperma!
De volgende dag was het zaterdag en ik liep verveeld door een park, dat dichtbij ons huis
stond. In de verte kwam een jongen uit de buurt aanlopen. Ik mocht hem niet, vooral omdat
hij mij altijd met zijn ogen uitkleedde als hij me zag. Ik sloeg een ander pad in, maar hij rende
nu over een grasveldje achter me aan. Hij riep dat ik moest wachten en ik stopte maar. Bij mij
aangekomen vroeg hij hoe het met mij ging en of ik zin had om met hem naar de bunker te
gaan. De bunker is een oud overblijfsel uit de tijd van de Duitse bezetting. Nu wordt de
bunker gebruikt door jongeren die met elkaar spelletjes spelen, die niet door hun ouders
gezien mogen worden. Ik snauwde hem toe dat hij uit mijn buurt moest blijven, omdat ik
anders mijn vader op hem af zou sturen. Hij was totaal niet onder de indruk en vroeg mij of
mijn vader het leuk zou vinden om te horen dat zijn dochter met een schilder naar bed was
geweest! Ik schrok me wild, hoe wist hij dat? Hij lachte en vertelde mij dat hij via het dak van
een ander huis alles had kunnen zien! Ik smeekte hem niets aan mijn vader te zeggen. Hij
antwoordde dat alles een prijs heeft en dat ik toch maar beter wel mee naar de bunker kon
gaan. Vertwijfeld liep ik mee. In de bunker was het doodstil; we waren de enigen. Hij zei dat
ik maar moest beginnen met het openen van mijn bloesje. Ik had geen andere keus en
gehoorzaamde. Ik kleedde me uit en stond daar op mijn ondergoed na naakt. Hij stak zijn
hand uit en ik voelde hoe zijn walgelijke hand over mijn borsten streelde.
Hij trok zelf mijn ondergoed uit, en ik moest op mijn kleren gaan liggen. Zijn handen grepen
nu mijn borsten beet op een manier die erg pijnlijk was. Hij kneep in mijn tepels en wreef
eroverheen. Daarna forceerde hij mijn benen uit elkaar en liet zijn hand van mijn borst naar
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mijn vagina glijden. Hij streelde mijn schaamlippen en stak zijn vinger in mijn opening. Ik
voelde zijn vinger tegen de wanden van mijn vagina drukken en probeerde mijn spieren zo
strak te spannen, zodat hij niet verder kon. Hij had dit echter door en dreigde weer. Nu moest
ik hem zijn gang wel laten gaan. Hij opende zijn broek en zei me zijn lul af te zuigen. Ik
weigerde echter en zelfs dreigen had geen zin. Hij zag dat ook in en liet zich ruw op me vallen.
Zijn lul duwde hij tegen mijn dijen aan. Hij begeleidde zichzelf naar mijn opening en duwde
hem erin. Ik kreunde van de pijn en hoopte dat het snel voorbij zou zijn. Hij werd nu iets
rustiger en ik kwam er tot mijn grote verbazing achter dat ik het best wel lekker vond. Mijn
kut begon langzaam aan vocht te maken, iets dat hem natuurlijk niet ontging. Hij lachte en
vroeg me of ik nog steeds spijt met hem meegegaan te zijn. Ik kreunde en smeekte hem om
door te gaan. Hij begon weer te stoten en zijn handen gleden nu wat zachter over mijn tieten.
Mijn tepels richten zich op onder zijn gestreel en werden keihard. Ik voelde zijn lul nu soepel
in mijn onderbuik stoten en kneep mijn kut er zo strak mogelijk omheen. Hij kreunde en met
een paar ferme stralen spoot hij zijn genot bij mij naar binnen. Ik voelde zijn warme sperma
diep in mijn buikje en al gauw kwam mijn orgasme. Daarna kleedde hij zich weer fatsoenlijk
en zei me de volgende dag hier weer te staan.
De volgende morgen ging ik zo snel als ik kon naar de bunker toe en wachtte ongeduldig op
hem. Hij kwam na een tiental minuten binnen, maar tot mijn verbazing was er nog iemand bij.
“Ik heb even een vriend meegenomen, je zult wel geen bezwaar maken?” vroeg hij met een
dreigende ondertoon. Ik begon al aardig geil te worden en knikte nee. “Goed, kleed je maar
uit.” zei hij en ging zitten. Zijn vriend ging naast hem zitten en keek met veel belangstelling
toe hoe ik me uitkleedde. Ik stond al gauw naakt en moest toen op de grond gaan liggen. Hij
duwde mijn dijen ver uit elkaar en zijn vriend gleed nu met zijn hand over mijn schaamlippen.
Ik was nat, kletsnat en dat merkte hij. Hij duwde een vinger naar binnen. Daarna duwde hij er
nog twee in. Ik voelde zijn vingers zo diep mogelijk penetreren en kwam op de rand van een
orgasme. Hij duwde nu een vierde vinger in mijn snee, iets wat voor mij behoorlijk pijnlijk
was. Ik smeekte hem dan ook om te stoppen, maar hij wurmde zijn hele hand in mijn kut. Ik
kermde en kreunde. Mijn kut was nog nooit zover uitgerekt. De tranen stonden in mijn ogen,
maar die kuste hij weg. Zijn andere hand streelde nu mijn borsten. Zij kussen en strelingen
lieten de pijn langzaam aan verdwijnen en al snel begon er een vreemd gevoel naar boven te
komen. Hij draaide zijn hand in mijn kut, iets dat mij zo’n overweldigend orgasme bezorgde
dat ik even een black out heb gehad.
Die middag hebben we nog vele spelletjes gespeeld, vooral spelletjes waarbij ik als een slavin
alles moest doen wat zij (en andere vriendjes) leuk vonden.
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