Overspel op Terschelling
Van de zomer ging ik met vrienden kamperen op Terschelling, het grote eiland ten noorden
van Friesland. Surfen is onze hobby, maar mijn vrienden wilden ook nog om een andere reden
daarheen. Er was een groot theater en muziekfestival in de buitenlucht, het heette het Oerol
festival. Jonge mensen van overal komen daarop af, en het is een week vol muziek, theater en
vooral veel feest, drank en drugs.
Hoewel ik niet echt op drugs ben, had ik het jaar ervoor op vakantie een stukje spacecake
geprobeerd, maar dat had me heel erg laten trippen. Op de terugweg naar de camping was ik
meerdere keren gevallen en ik schoot helemaal in de paranoia toen ik door één of andere rare
kerel werd benaderd, en pas na lang zwerven vond ik eindelijk mijn tent terug.
Dit jaar zou ik niet opnieuw zo stom doen, ik wilde alleen maar genieten met mijn vrienden
en ik zou het bij een paar pilsjes houden. Wel had ik mijn nieuwe vriendin Willy meegebracht,
een leuke blondine met een bril, die hield wel van een stickie. Toen wij op de camping later
aankwamen, ontdekten wij dat alle goede plekjes al bezet waren. Oerol was dit jaar groter dan
ooit! Wij moesten onze tent helemaal achteraan op de camping zetten, tussen twee andere
tenten van mensen die wij niet kenden.
Na het opzetten van onze tent gingen wij naar mijn vrienden. Met enkele andere mensen
hadden zij op het strand een kampvuurtje gemaakt. Sommige van deze mensen had ik al een
hele tijd niet gezien, zoals bijvoorbeeld Geertje, een meisje dat vroeger wel eens naar de stad
kwam om met mijn vrienden rond te hangen en stuff te roken, en waar ik heel erg verliefd op
was geweest, maar ik had haar al een jaar niet gezien.
Zij was een lekkere brunette met sproeten, een beetje aan de dikke kant maar met heel mooie
tieten. Maar zij was nu nog aantrekkelijker geworden, ze werkte kennelijk aan haar conditie.
Ze had nog steeds die grote tieten, maar haar benen waren nu een stuk slanker, merkte ik
dankzij haar nogal korte broekje. Ik dacht aan een jaar eerder, toen zij nog niet zo
aantrekkelijk was, en ik serieus had geprobeerd een relatie met haar te krijgen, maar zij had
me rigoureus een blauwtje laten lopen.
Eén van mijn vrienden had weer een spacecake meegebracht, maar ik nam er nu niets van. Ik
wilde niet opnieuw flippen, hoewel Willy en Geertje wel allebei een flink stuk namen, net als
de anderen. Geertje ging terug naar haar tent om een trui te halen om zich tegen de koude
avondwind te beschermen die over de Noordzee kwam aanwaaien, en ik zag dat haar tent
naast die van ons stond.
De nacht ging maar langzaam voorbij. Niets is zo saai als bij een groep mensen te zitten, die
op een geheel ander niveau van bewustzijn zitten dan jijzelf. Willy scheen niet veel te merken
van die koek, en Geertje raakte in een intiem gesprek met stoere kite-surfer die bij ons
kampvuur was komen zitten. Zij was in haar eentje gekomen, maar ze had eerder op de avond
opgeschept dat zij heus wel iemand zou versieren, al was het maar alleen voor deze vakantie.
De nacht ging langzaam voorbij. De kite-surfer, die Robert heette, zat steeds te kijken naar de
mooie benen van mijn Willy, wat me wel irriteerde. Schoenmaker, blijf bij je leest, dacht ik.
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Willy had niets in de gaten en werd langzamerhand heel innig met mij. Tegen de
ochtendgloren gingen we terug naar onze tent.
Na welterusten gewenst te hebben aan de enkelingen die nog rond het vuur zaten, liepen
Willy en ik naar onze tent. Op het donkere bospad konden wij geen hand voor ogen zien. In
de tent viel Willy meteen boven op me, kuste mijn lippen en mijn hals, en trok verlangend aan
mijn T-shirt. Ik hief mijn armen op en zij trok het shirt over mijn hoofd. Ik hielp haar met haar
hemd en broek uit te trekken, en kuste haar buik tot aan haar bustehouder. Zij reikte achter
zich en haar BH viel al snel bij de rest van onze kleren op de vloer. Ik likte rondom haar
tepels en zij kreunde waarderend.
Zij had lang niet zulke grote borsten als Geertje. Zij hijgde en spande haar rug, hield met haar
beide handen mijn hoofd vast en haar linkerbeen bungelde achter mijn rug. Ik zoog een paar
minuten op beide tepels, en toen begon ze mijn schoenen, broek en ondergoed uit te trekken.
Zij nam de gelegenheid te baat om haar eigen slipje ook snel uit te doen.
Terwijl onze lijven elkaar omstrengelden, hoorde ik gehijg uit de derde tent op onze plek. Ik
wist wie er niet daar bezig waren, maar er was een orgasme in de maak, en het hoorbare
bewijs daarvoor nam toe. Barst, dacht ik, terwijl ik mijn lul tegen het warme hol van Willy
wreef. Ik duwde mijn eikel een beetje naar binnen en draaide ermee in het rond, wat haar
behoorlijk gek maakte. Het hijgen in de andere tent veranderde in een regelmatig gekreun—
iemand kreeg daar een goeie beurt.
Even later hoorde ik ook de rits van de tent van Geertje open en dicht gaan, en kwam er ook
van die kant gegiechel.
Ik duwde mijn lul diep in vochtige vagina van Willy. Zij trok me tegen zich aan en begon me
hartstochtelijke te kussen. Ik trok langzaam mijn lul terug, tot mijn eikel opnieuw tussen haar
schaamlippen balanceerde, en toen stootte opnieuw naar binnen. “Oh God”, hijgde zij. Ik deed
het opnieuw, heel langzaam terugtrekken, dan stevig aanstampen tot mijn ballen tegen haar
kont klotsten. “Uh uh uh!” Zij hyperventileerde bijna.
Om de waarheid te vertellen, ik ging van langzaam naar regelmatig naar snel, om niet naar
mijn eigen oren te hoeven luisteren. Tent drie was nu goed op gang, die vrouw schreeuwde
naar haar partner dat hij sneller moest gaan, en dieper. Maar ik hoorde ook gehijg en gekreun
uit de tent van Geertje komen.
Wij zessen leken de instrumenten te zijn van een erotische orkest, en Willy’s gekreun mengde
zich met de anderen, tot een symfonie met een toenemende spanning. De geluiden uit de
andere tenten zwollen aan tot een orkaan, en ik hoorde een luid gegrom van een man, en de
Geertje antwoordde met hoge gil. Na een paar seconden was het in de derde tent voorbij, maar
in de tent van Geertje kreunde het nog steeds “Oh, oh, oh!”. Willy kreunde nu ook
onophoudelijk, en haar vingers speelden met haar clitoris terwijl haar orgasme naderde.
Plotseling hoorde ik Willy kreunen, begeleid door het gehijg van Geertje. Terwijl ik mij het
gezicht van Geertje voorstelde, terwijl zij klaarkwam, stootte ik mijn lul stevig in Willy en die
begon te schreeuwen, haar orgasme kwam eraan. “AH AH AH AH!!!” schreeuwde ze, en ze
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spande haar bekken tegen me aan. Maar ik kwam niet klaar, ik lag steeds maar aan Geertje te
denken.
Terwijl Willy neerdaalde uit de hemel, trok ik me uit haar terug, en rolde naast haar op mijn
zij. Ik liefkoosde haar gezicht. “Willy?” Zij was al totaal bewusteloos. Jaja, ik herinnerde me
nog goed dat ik ook in slaap viel als een blok, na die spacecake vorig jaar.
Ik hoorde de tent van Geertje opengaan en iemand struikelde over onze scheerlijn.
Nieuwsgierig opende ik de rits van onze tent, en zag die kite-surfer staan bij de rand van onze
plek. Hij wierp iets in de bosjes, en haalde een pakje sigaretten tevoorschijn.
Ik deed mijn kleren aan, verliet onze tent en liep naar hem toe. Hij knikte naar me en stak zijn
duim op, een universeel teken. Hij probeerde zonder succes om zijn sigaret aan te steken, het
keek alsof zijn aansteker leeg was. Zelf ben ik geen roker, maar ik pakte mijn lucifers uit onze
tent en bood hem een vuurtje aan. Hij stak zijn sigaret aan, met een dankbare blik.
“Dank je”, zei hij.
“Geen probleem, hoe was het?” vroeg ik.
“Geweldig, je zal haar wel gehoord hebben”, zei hij, knikkend naar de tent van Geertje.
“Ja. Wij hadden allemaal wel lol, geloof ik!” zei ik. Ik wandelde verstrooid naar de plek waar
ik hem het onbekende ding had zien dumpen. Ja hoor, was een gebruikt condoom, met een
knoop erin.
“Is zij niet aan de pil? zei ik op meewarige toon, “Mijn vriendin gelukkig wel!”
Omkijkend, zag ik dat Robert steelse blikken wierp op onze tent. Ik kwam weer bij hem staan.
“Mijn vriendin is helemaal bewusteloos” zei ik. “Dat komt zeker door die spacecake.”
“Ja, hm, die, hoe heet ze, die Gerda, die is ook helemaal van de wereld.” Jezus, kon hij zich
de naam van Geertje nu al niet meer herinneren?
Hij keek weer naar onze openstaande tent. Ik kreeg een idee.
“Ik heb nog helemaal geen slaap”, zei ik. “Ik denk ik dat ik nog een rondje ga lopen over het
strand.”
“Uh, ja,” hij draaide hij zich naar me toe. “Ik ben te moe, ik ga zo terug naar mijn eigen tent,
zodra mijn sigaret op is.” Hij liet mij het laatste peukje van zijn sigaret zien. Maar zijn
opkomende erectie logenstrafte zijn smoesje.
“OK, tot ziens dan!” zei ik, en begon het donkere bospad op te lopen naar het strand. Toen ik
dacht dat hij mij niet meer kon zien, dook ik snel tussen de bomen.
Spionerend vanaf deze plek, kon ik zien dat hij naar de ingang van mijn tent keek. Ik sloop
voorzichtig terug tussen de bomen, zodat kon ik beter kon zien wat hij ging doen. En ja hoor,
hij zoog een laatste trek uit zijn sigaret, keek even snel rond, en kroop vlug in mijn tent. Hij
ritste de sluiting omlaag achter zich. Wat een smeerlap! Maar goed, ik had ook een slecht
plannetje, nietwaar?
Ik sloop stilletjes terug en hoorde gesnurk in de derde tent. Ik deed de tent van Geertje
voorzichtig open en gleed naar binnen, het beginnende daglicht maakte dat ik haar
sluimerende vorm goed kon zien liggen. Robert had haar trui niet eens uitgedaan, alleen haar
broek en slipje waren uit, en ik zag haar blanke dijen en een uitnodigende bos schaamhaar.
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De uitnodiging aannemend, betastte ik haar in het donker. Ik hoorde gekreun uit mijn eigen
tent, Robert was kennelijk met Willy begonnen, zonder twijfel door geholpen door de sappen
die ik in haar had achtergelaten. Daarover gesproken, mijn eigen vingers tastten intussen naar
Geertje’s vagina. Haar sappen waren aardig opgedroogd in de tussentijd. Dat zou ik snel
verhelpen.
Ik trok haar trui en bloes uit en voelde aan haar aanzienlijk zware tieten, die nog in haar
bustehouder zaten. Op de tast vond ik de sluiting die, God zij dank, aan de voorkant zat en ik
zweer dat ik een “ploink” geluid hoorde toen ze los kwamen. Ik greep ze zachtjes beet, likte
ze, zoog erop, en kneedde erin. Een zacht gekreun ontsnapte aan haar lippen maar zij bleef
doorsluimeren.
Ik probeerde heel stil te doen. Die Robert was helemaal niet stil. Boven het gehijg van Willy
uit, werd zijn gegrom steeds luider. Die kerel raakte werkelijk opgewonden van het neuken
met mijn slapende vriendin, en het zou niet lang gaan duren, naar het geluid te oordelen. Wat
een amateur!
Ik plaatste mijn vingers op Geertje’s vagina. Haar twee warme schaamlippen tussen mijn
vingers nemend, plaatste ik mijn duim op haar clit, en draaide rond en rond, en op en neer.
Dat, gecombineerd met de langzame penetratie door mijn middelvinger, versnelde haar
ademhaling en al spoedig stroomden haar sappen overvloedig. Binnen een paar minuten was
haar kruis een tropisch regenwoud. Het was zover, ze was er klaar voor. Ik haalde mijn
vingers uit haar honingpotje en stak ze in haar mond. Zij begon er aan te likken, een
natuurlijke reflex. Een glimlach van verwachting gleed over mijn gezicht.
Toen hoorde ik Robert schreeuwen: “Uhh AHH! AHH!!” En het was over. Een paar seconden
later hoorde ik mijn tent opengaan en daarna voetstappen, die zich verwijderden. Phew, als
Robert in de tent van Geertje was teruggekomen zou ik er gloeiend bij geweest zijn! Maar nu
zou ik Geertje de voldoening geven waar ze recht op had.
Ik draaide haar op haar zijkant, verwijderde ook haar BH en schoof achter haar, met mijn buik
tegen haar billen gedrukt. Naar beneden reikend, plaatste ik mijn lul tegen haar sappige
vagina. “Kip ik heb je,” fluisterde ik zachtjes in haar oor, en duwde mijn heupen naar voren.
Ik geraakte gemakkelijk bij haar naar binnen, dankzij mijn voorspel. Mijn lul raakte begraven
in haar nauwe, hete doos. Verdorie, wat voelde dat goed. Ik kroop dicht tegen haar aan, mijn
hand ging om haar heen en liefkoosde haar enorm grote tieten.
“Heb je vanavond soms al een lul in je geile kut gehad, Geertje?” fluisterde ik in haar oor. “Is
deze soms nog lekkerder?” Ik begon mijn heupen vooruit en achteruit te bewegen. Het voelde
zo goed. Ik draaide met mijn vingers rond haar opgezette tepel, terwijl ik langzaam mijn blote
lul in en uit het nietsvermoedende meisje bewoog.
“Voel je die blote lul in jouw vruchtbare kut, Geertje?” Mijn geile gefluister leek een
opwindend effect op haar te hebben, het tempo van haar ademhaling werd hoger. Ik begon
mijn heupen wat sneller te bewegen. Een paar minuten gingen zo voorbij.
Ik herinnerde mij van de sexuele voorlichting op school, dat vrouwen tijdens hun ovulatie
meer lichaamswarmte en meer vaginale afscheiding hebben. Wel, haar binnenkant voelde
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gloeiend heet tegen de huid van mijn eikel en was kleddernat van het slijm. Ik zoog op haar
oorlelletje, en verplaatste mijn hand naar haar buik. “Ben je soms net aan het ovuleren, mijn
lieve Geertje? Ligt er soms een al vruchtbaar eitje te wachten op mijn hitsige zaadjes?”
Alsof zij me kon horen, ontsnapte er een zachte goedkeurend kreun aan haar lippen. Mijn lul
zette zijn heen-en-weer beweging in haar soppende en zuigende vagina voort. Ik ging wat
langzamer, ik wilde lang genieten van dit moment. Ik bleef haar onderbuik zachtjes masseren,
om haar eileiders te stimuleren om hun eitje prijs te geven, als zij dat niet al gedaan hadden.
Mijn hand bewoog zich verder, naar haar opgezwollen kietelaar en ik begon hem lichtjes te
stimuleren. Haar ademhaling werd nu heel zwaar en haar billen begonnen zich tegen mijn
heupen in te bewegen. “Oh ja, liefje”, fluisterde ik in haar oor. “Wat wil je dit graag! Wat wil
je graag dat mijn zaadjes naar jouw vruchtbare baarmoeder gaan zwemmen. Ik maak een lief
klein baby’tje in je buik.” Ik verhoogde mijn druk op haar kietelaar. Dat maakte dat ze bijna
ging klaarkomen, en zij begon zacht maar ongecontroleerd te schokken met haar
onderlichaam. UH! UH! UHH! hijgde zij zachtjes.
“Ja, laat je maar gaan, lieverd. Oh, jouw hete kut zuigt mijn zaadjes gewoon eruit!” En dat
was waar. Ondanks dat ik het eigenlijk nog langer wilde rekken, duwde haar orgastische,
zuigende en melkende liefdestunnel me over de rand. Mijn lul zwol op binnen haar vruchtbare
hol, terwijl ik overweldigd werd door mijn gevoelens. Ik begon heel voorzichtig mijn zaad te
laten lopen, ik wilde niet dat zij wakker zou worden van al te wilde bewegingen.
Mijn sexy gefluister werd wel steeds geiler: “UNHH! Voel je het komen, Geertje? Voel je hoe
mijn warme zaadjes in jouw lichaam stromen? Ah! God, ze zwemmen nu allemaal door je kut
omhoog, gaan, ze zwemmen je baarmoeder in, allemaal op zoek naar jouw vruchtbare eitje.
Zij zwemmen zich rot om het eerste bij jouw eitje te zijn, om zich samen te smelten en een
kleine lieve baby te maken, voel je?
Het leek of mijn stroom sperma nooit zou ophouden, en Geertje molk en kneep steeds meer
van mijn genetische materiaal uit mijn testikels. Als zij op dit ogenblik inderdaad vruchtbaar
was, dan was er een hele grote kans zij zwanger zou worden. Ik hield op met bewegen en
legde mijn hoofd op het kussen. Haar trillingen waren geëindigd en zij zuchtte heel tevreden.
Volkomen stil, wachtte ik of zij nog steeds in slaap was, mijn lul nog steeds ingebed in haar
kut.
Een paar minuten gingen voorbij. Haar ademhaling keerde terug tot een normaal niveau. Ik
trok me heel langzaam uit haar terug, en hoorde een teleurgestelde kreun uit haar te komen.
“Wat is er Geertje, wil je soms nog meer? Heb ik je soms nog niet genoeg gegeven?” Ik rolde
haar op haar rug. Nu zij niet van mijn sperma injectie wakker was geworden, had ik een goede
kans om nog door te kunnen gaan. Ik had ooit gelezen dat als vrouwen klaarkomen nadat een
man zijn zaad in haar heeft geëjaculeerd, dat dan de ingang aan haar baarmoeder opengaat, en
het gedeponeerde sperma naar binnen zuigt met zijn samentrekkingen. Ik legde mijn hand
opnieuw op haar vagina, en begon weer met haar kietelaar te spelen.
“Grr” een verstoord geluid kwam dit keer uit haar. Misschien was haar kietelaar al over
gestimuleerd. Ik zou beter meteen haar vagina gaan prikkelen. Ik ging boven op haar liggen
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en duwde mijn eikel in haar gleuf. Ah ja, het was daar aardig warm, en goed gesmeerd met
mijn al eerder gedeponeerde sperma. Ik greep haar billen vast met beide handen, hief haar
bekken op zodat ik mijn lul helemaal naar binnen kon schuiven. Als zij hier niet wakker van
werd, dan kon ik voor de hoofdprijs gaan.
Ik trok me eerst haast helemaal weer eruit en daarna stootte ik weer naar binnen. Geen geluid
van haar, maar ik was nog maar net begonnen. Een paar minuten varieerde ik mijn snelheid
terwijl ik haar voorzichtig neukte met een combinatie van korte slagen, afgewisseld met diepe
stoten. Ons beider ademhaling werd opnieuw sneller en ik hield mijzelf nu niet meer in bij het
maken van lawaai, en gromde net als die Robert toen hij mijn eigen Willy had geneukt.
Ik begroef mijn gezicht in haar hals, knabbelde, kuste, en zoog. Ik zweer dat ik nog nooit zo
lekker geneukt heb. Ik wist niet of het kwam doordat zij helemaal stoned was, of doordat ik
wist dat ik een nietsvermoedende vrouw aan het bevruchten was, of aan nog wat anders.
Ik kwam omhoog totdat ik op mijn knieën lag. Ik pakte haar benen, en legde ze over mijn
schouders voor maximum penetratie. God, wat kwam ik diep! Met de achterkant van haar
dijen tegen mijn borst, werden mijn stoten hard en regelmatig. Na een minuutje duwde ik haar
benen tegen haar borst, klom nog verder bovenop haar, plette haar grote borsten, en zij begon
hevig te hijgen telkens als mijn lul diep in haar was, en haar baarmoeder raakte.
Ik voelde een vertrouwd gevoel in mijn ballen. Twee keer binnen een uur, dat was een record
voor me, maar ik wilde er voor zorgen dat zij ook klaarkwam en dat haar baarmoeder mijn
zaad zou opslurpen. Mijn snelheid langzaam verhogend, stootte ik in haar, opnieuw en
opnieuw.
Haar lichaam spande zich als voorbereiding op haar orgasme en zij begon diep van binnen te
grommen. Ik stootte helemaal naar binnen, zij spande haar been, buik en heupspieren, wat
zenuwachtige trillingen veroorzaakte. (je weet wel, zoals wanneer je probeert om met je
biceps te pronken en je arm begint te trillen omdat je het te hard probeert). Mijn bewegingen,
die door mijn heupen en lul naar haar clitoris, vagina en baarmoeder werden doorgegeven,
lieten Geertje als een voetzoeker klaarkomen.
Zij huilde en schreeuwde, haar armen klemden zich rond mijn hoofd en ze trok mijn mond
stevig op de hare terwijl zij klaarkwam. Ik wist gewoon niet wat ik voelde! Ik voelde haar
vagina als een waanzinnige pulseren en haar baarmoeder begon als een gek te zuigen. Ik gaf
een luide schreeuw, en mijn zaad spoot rechtstreeks in haar baarmoeder, terwijl haar
spiertrillingen alsmaar voortduurden. Zij bleef maar klaarkomen en schreeuwen, haar vingers
kronkelden door in mijn haar, haar tong trilde in mijn mond. Haar lichaam had deze
bevruchting kennelijk op het meest basale dierlijke niveau nodig.
Tot slot vielen haar armen opzij en ik haakte haar benen van mijn schouders los. Mijn lul zat
nog in haar en ik kon nog de naschokken van het orgasme voelen die door haar heen golfden.
Een nieuwe gedachte ging door mijn hoofd. Ik hervatte mijn duwen, terwijl mijn lul zijn
stijfheid verloor, en hield zo haar orgasmische naschokken aan de gang. Na een tijdje plaatste
ik mijn mond aan haar oor en fluisterde, “Oh Geertje, ik houd zoveel van je!”.
“UUHHH! AAHHHH!!!” gilde zij. De naschok die zij toen ervoer, explodeerde zo heftig dat
haar vagina zich rondom mijn lul krampte, in een poging de allerlaatste druppel van mijn
vruchtbaar sperma in haar kut te zuigen.
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Ik meende natuurlijk niet wat ik zei, maar ik had bij mijn vorige meisjes gemerkt dat het
onverwachts zeggen van die magische woorden tijdens de geslachtsgemeenschap een
spontaan orgasme bij een vrouw kan veroorzaken, vooral wanneer het de eerste keer is, dat je
het tegen haar zegt. Hoe ironisch, dat een vrijgevochten vrouw als Geertje het begrip “echte
liefde” onbewust zo opwindend kon vinden.
Toen zij eindelijk uit haar orgasme kwam, bleef ik in haar oor fluisteren: “Jij lekkere meid
van me! Deze geile neukpartij zul je je nog lang herinneren, als je straks met een dikke buik
zult lopen!” Als zij zwanger zou worden, zou ze de schuld aan Robert geven, en die zou tegen
die tijd al lang uit haar leven verdwenen zijn. Had de pil maar genomen, Geertje, dacht ik.
Stomme trutten krijgen wat ze verdienen.
Ik trok mijn lul met een slurpend geluid uit Geertje terug, trok mijn broek aan en sloop
stilletjes terug naar mijn tent. Willy lag met haar benen wijd open op haar slaapzak, het
sperma lekte uit haar. Robert had kennelijk ook geen condoom gebruikt, geen wonder dat hij
zo snel was klaargekomen, maar gelukkig was Willy wel aan de pil.
Wij gingen s’ochtends weg. Terug in de stad meed ik Willy en ik maakte het uit, zeggend dat
zij mij ontrouw was geweest op Terschelling, en dat ik een kerel in onze tent had zien gaan,
wat technisch gezien waar was. Zij was eerst verstomd en ontkende daarna hevig, maar ik was
er vast van overtuigd. En ik had eigenlijk toch al genoeg van haar, zij rookte mij teveel en ze
was aan de marihuana, en ik deed geen van beiden.
Nooit hoorde ik of Geertje zwanger was, en of zij het kind hield. Het stellen van vragen zou
een verdenking op mij geladen hebben. Toch ben ik wel benieuwd of ik, zonder het te weten,
vader ben geworden.
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