Sex in het leger ....
Sergeant Welman van het korps mariniers was afgedwaald van zijn groep. Opeens hoorde hij
stemmen en een tel of wat later stond hij voor twee vrouwen. De oudste vrouw vertelde dat ze
verdwaald waren en thuishoorden in een grote camping. Hij vertelde hun de weg en bood aan
een stuk mee te lopen. Het bleek moeder en dochter te zijn. De moeder droeg het
donkerblonde haar opgestoken; ze had een mooi gevormd neusje en een gulle rode mond met
volle lippen.
Haar borsten waren groot en rond. Het meisje had zwart haar en had volgens Henk zin in een
stuk worst van een centimeter of twintig. Onderweg vertelde de moeder dat ze Erna heette en
haar dochter Connie. Ze had nog twee dochter op de camping. ‘Ik moet zo nodig,’ zei Connie.
‘Doe het dan.’ adviseerde ma. Eer de verbaasde Henk het besefte begon het schatje haar broek
uit te trekken. Een wit slipje volgde over de ronde knieën en het meisje hurkte op het pad.
Welman keek tussen de gladde dijen en kreeg al last van een lichte erectie. Een straal urine
verliet dampend en sissend de buik van het jonge meisje. Toen ze uitgepiest was, stond
Connie op en trok de twee broeken weer omhoog. Tussen de jonge benen prijkte een
prachtige toef donker schaamhaar en Henk voelde met enige schaamte dat zijn leuter de
hoogste stand bereikte. Hij keek de vrouw verward aan en zei: “Sorry, maar ze had haar broek
uit voor ik het wist.” De moeder keek lachend terug. “Het is niet erg hoor. U zult wel heel wat
naakte vrouwen gezien hebben in uw leven.” Even later kwamen ze bij een fietspad waar hij
de dames zei links aan te houden, dan kwamen ze vanzelf bij de camping. De moeder
bedankte hem en nodigde hem uit om vanavond langs te komen. “Ja komt u, meneer, dan kunt
u over het leven bij de mariniers vertellen,” voegde Connie er aan toe. “Akkoord. Ik kom
vanavond, maar ik neem wel een vriend mee, is dat goed?” “Geen bezwaar,” zei de vrouw.
“Het is tent veertien.” Even later was Henk op weg naar zijn afdeling. Die avond zouden
volgens zijn maat Huub twee aanvallen worden gedaan, maar niet eerder dan een uur of een.
Rond negen uur kropen de twee de tent van moeder en haar drie dochters binnen. De moeder
stelde iedereen aan elkaar voor. De andere twee meisjes, Anneke en Annemarie waren een
tweeling van 17 jaar oud. Na de koffie kwam er al snel bier op tafel.
Henk moest even later nodig pissen en stelde voor om het maar in de aanwezige plasemmer te
doen. Hij toverde zijn slappe pisser tevoorschijn en hing het ding boven de emmer. Hij had
een flinke leuter, zeker een centimeter of veertien in slappe toestand. De vier dames keken
aandachtig toe hoe een gele straal uit de penis floepte. Huub volgde het voorbeeld van Henk.
“Ik moet ook pissen,” zei Connie. Ook zij, met toestemming van haar moeder Erna, trok haar
broek uit en toonde met een uitdagend smoeltje haar verrukkelijke billen en dijen. De lul van
Huub richtte zich op en was spoedig gegroeid tot een paal van bijna dertig centimeter. Ook de
leuter van Henk schoot omhoog. “Moeten de andere dames ook niet plassen?” vroeg Henk.
“Ik moet wel,” zei ma, “maar ik ga liever naar het toilet.” “Doe niet zo flauw,” zei de tweeling
afkeurend. “Trek je slip uit en ga pissen, die mannen willen je kut graag zien.” Even later was
het groene slipje van ma omlaag. “Kijk eens wat een dijen, wat een lekkere harige kut,Henk,”
zei Huub. “Laat me ‘s aan je poesje voelen. Doe je geile neukpoten eens uit elkaar.” “Nee,”
antwoordde ma,”ik laat me niet zomaar aan mijn pruim voelen.” “Meisjes pak je moeder,”
tierde Henk, we zijn mariniers en geen mietjes. Op de grond en je poten wijd!” De meisjes
pakten de tegenstribbelende moeder vast en sleepten haar tot vlak voor de hitsige kerels.
Connie trok met grote kracht de heerlijke benen van de vrouw uiteen en de andere meisjes
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duwden haar onderlijf naar voren. Henk graaide naar de roodharige kut en streelde de grote
schaamlippen die warm en vochtig aanvoelden. Erna kreunde toen zij de vingers haar kut
voelde binnendringen. Het waren alleen de vingertoppen die tussen het schaamhaar naar de
vagina zochten en ze hoopte dat hij twee hele vingers erin zou steken. Ze zou hem niet
tegenhouden, haar tepels werden hard in de beha en haar schede begon nat te worden. Ze sloot
haar ogen en gaf zich volledig over aan de brutale liefkozingen van de marinier. De meisjes
lieten hun moeder los en de tweeling boog zich over de scherpe leuter van sergeant Huub.
“Wat een leuter,” zei het ene meisje. “Begint ie niet te spuiten?” “Nog lang niet hoor.” Hij liet
nu zijn broek zakken en toonde trots zijn toverballen. “Het is wel de grootste pik die ik ooit
heb gezien,” zei Connie. “Verschillen jullie nergens in?” vroeg Huub de tweeling. Connie zei:
“Trek je kleren uit, dan ziet hij het wel.” “Mag het mam?” vroeg de tweeling. “Mmm,”
kreunde Erna, “mij is alles best hoor. Wat vinger je me toch lekker!” Henk richtte twee
vingers en dreef ze pardoes in de open trut van de achterover staande vrouw die hikte van
genot. De tweeling begon zich ook te ontkleden. “Jezus,” zei Henk en zijn vingers floepten uit
de natte schaamdelen van Erna. Het waren prille kutjes en onder het dunne blonde
schaamhaar stonde de mooie, maagdelijke schaamlipjes als kelkjes open. De borsten van de
tweeling waren jong van vorm, maar toch volledig gerijpt. “Meiden trek me af, ik sta op
knallen,” zei Henk. “Jij hebt een moedervlek op je buik,” riep Huub. “daarin zijn we ook
verschillend. Annemarie heeft geen vlek.” “Zal ik mijn kleren ook maar uittrekken?” vroeg
Connie. “Doe dat maar gauw,” zei Henk. “Wie zei er iets over aftrekken?” vroeg Annemarie
met een hete blik naar de grote lullen. “Ik,” zei Henk. “En anders ik wel,” zei Huub. “Ik zal
jullie allebei afrukken,” zei Annemarie. Erna protesteerde eerst, maar Henk beloofde haar
later te flippen. De tweeling gingen op hun knietjes voor de wijdbeens zittende kerels zitten.
Anneke legde haar rechterhand om de dikke roede en oefende zachte druk uit op de eikel.
“Gossie, wat hard is dat ding. Nu op en neer doen?” “Ja, je hebt mijn snikkel goed vast,” zei
Huub. Hij genoot van de zachte vrouwenhand en kon zich ternauwernood beheersen. Anneke
begon nu geconcentreerd haar vuistje op en neer te bewegen en de voorhuid schoof soepel
over de dikke kop. Annemarie deed hetzelfde bij Henk. Henk kreeg een prachtige inval. “We
zullen eens zien wie het verst kan spuiten, Huub of ik.” “Dat win ik,” zei Huub zelfverzekerd.
“Anneke, doe het lekker, streel mijn snikkeltje, en als ik je zeg dat het komt dan moet je
harder knijpen en vlugger trekken, het vel naar achteren rukken en mijn lul op Erna en Connie
richten.” Het meisje stak haar ronde borsten naar voren en zei hijgend: “Kom maar klaar,
streel m’n tietjes dan eens. Ik heb zo’n lekker strak kutje voor je, er is nog nooit een lul in
geweest.” De pik schokte in de hevig trekkende hand van het meisje. Ze trok nu heel snel en
kneep flink in de dikke stamper van Huub, de voorhuid ver afstropend, en plotsklaps trok
Huub met een kreet van extase een kromme rug. Het witte zaad sprong met een grote boog
weg uit de hevig krampende dikke penis. Grote slierten sprongen kletsend tegen de gladde
buik van Erna en de laatste golf gulpte warm over de trekkende hand van Anneke. Toen
kwam ook Henk klaar. Zijn zaad sprietste krachtig in het gezicht van Connie. Het zat in haar
oogharen, op haar neusje, en liep via haar lippen naar de kin, vanwaar het droop naar de strak
gespannen borsten. Anneke likte haar hand schoon en proefde kritisch van het sperma, dat een
eigenaardige flauwe smaak had. Huub kreeg een slappe en even later zakte ook de snikkel van
Henk.
Voorlopig konden ze nog geen mug klaarmaken, maar de dames wisten nog van geen
ophouden. Erna ging liggen en spreidde haar forse benen. “Wil je me likken, Huub?” vroeg ze.
Hij keek naar haar rafelige flamoes die rood tussen het schaamhaar schemerde. Hij wees op
zijn slappe leuter. Anneke nam het ding liefdevol in een hand en begon te strelen. “Zal ik hem
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weer eens lekker stijf maken? Zo, even onder de klootjes kriebelen.. Je mag wel aan mijn poes
voelen, Huub, die kan er wel tegen hoor.” Huub ging tussen de benen van de moeder liggen
en trok het meisje ook op de grond. Hij plantte twee vingers diep in de warme kutopening van
Erna en maakte met zijn vingers van zijn andere hand de poes van Anneke open. Ze had een
heel strak kutje, hij was er een beetje huiverig voor, maar het voelde zo heerlijk aan dat zijn
lummel weer omhoog kwam. Hij liet Erna los en kroop over het jonge meisje heen. Haar kut
zat dicht, het was wel duidelijk dat er nog nooit een lul in was geweest. Hij streelde de
schaamlipjes en zei: “Ik wil je ontmaagden, maar dat kon wel eens een zeer pijnlijke
geschiedenis voor jou worden.” “Doe het maar, pijn is heerlijk als je bezig bent, dat zegt ma
ook altijd.” Erna ging zitten en drukte de strelende vingers van Huub opzij. “Ik zal je helpen,
Huub. Anneke trek je benen en je reetje eens heel hoog op, dan zal ik je kutje openmaken.”
Huub werd heet toen hij zag hoe de vrouw zich met deinende borsten over haar dochter boog
en haar tongpunt tussen de schaamlipjes duwde. Hij nam de grote tieten in zijn handen en
drukte zijn harde tampeloeres tegen de kontgeul van de likkende vrouw. Erna trok de
schaamlippen van Anneke voorzichtig uiteen en toonde het Henk en Huub, die bezorgd naar
het kutje keken. “Kom steek je lul in het gaatje,” zei ze met hese stem. “Er zal bloed komen,
maar dat is niet erg, duw hem er maar lekker diep in, dan is ze meteen goed ontmaagd.” Ze
ging met haar dikke reet op de borsten van Anneke zitten en hield de schaamlippen ver uit
elkaar. Huub kroop over Anneke heen en lag toen tussen de twee vrouwen in. Erna wipte haar
billen omhoog, zodat hij met zijn hoofd bij dat van Anneke kon komen. Haar mond zocht de
zijne en haar tong gleed warm en nat zijn mond binnen. Ze kuste hem hartstochtelijk en
mompelde: “Neuk me, steek je lange kanon in mijn spleetje!” De vingers van ma vonden zijn
omvangrijke peuk en duwden die in de goede richting. Hij zat ervoor, maar het zeikertje van
Anneke was inderdaad niet veel meer dan een spleet en daar ging een lul van dertig
centimeter niet zo vlot in. Hij drukte flink en het meisje hief haar bekken, zijn leuter drong
een klein stukje door in de vagina, floepte in haar kontgeul en werd door Erna onmiddellijk
weer naar de spleet gebracht. Huub voelde even wat weerstand, toen voelde hij iets breken en
heel langzaam drong zijn leuter door in de nauwe kut van het meisje.
Ze kreunde en kermde van pijn en genot toen ze de lange paal in zich voelde komen. Huub
bleef maar door duwen en kreeg het grootste deel van zijn piemel in de buik van het meisje.
Erna klom van het stel af en richtte haar aandacht nu op Henk die met een vooruitgestoken pik
naar het schouwspel stond te kijken. De twee andere meisjes speelden met zijn geslachtsdelen
en vergaten hun zus en moeder helemaal. “Sergeant, zullen we nu in mijn slaapkamer wat
gaan spelen met de meisjes?” Henk knikte en bevrijdde zijn leuter uit de handen van de
meisjes. In de cabine van Erna lagen volop dekens en de vrouw ging met gespreide benen
liggen, haar grote tieten zwoegden zwaar op en neer en uit haar machtige, vlossige pruim
droop een zilverachtig sliertje. “Kom maar op me, dan zullen we de meisjes eens laten zien
hoe grote mensen neuken,” fluisterde ze met flemende stem. “Ze kunnen er heel wat van leren,
kom dan en steek je pik in mijn sappige preut.”Nee mams,” zei Connie. “Henk is voor ons, jij
bent straks aan de beurt.” Annemarie verdween en keerde terug met een stuk touw. “We gaan
je vastbinden, meisje. En dan mag je kijken hoe Henk ons neukt en likt en wat hij verder maar
wil doen met ons.” Ze bonden hun moeder vast, die heftig tegenstribbelde. “Wat gaan we
eigenlijk doen?” vroeg Henk. Connie keek naar zijn ferme leuter. “Je moet me in mijn mond
sassen.” “En mij ook,” zei Annemarie. Erna keek machteloos toe hoe Henk zijn snikkel in de
geopende mond van Connie stak. “Het gaat niet,” zei hij. “Met een stijve kun je niet plassen.”
Connie zette haar tandjes in de voorhuid en beet er in. Henk schrok en trok toen een pijnlijk
gezicht. Zijn lummel werd echter slap en Connie zei: “En nu maar pissen.” Henk sprietste een
straaltje in de keel van het meisje. Ze slikte de urine door en zei: “Nog meer.” Hij piste weer
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en trok toen vlug zijn pik uit de mond van het meisje. Erna gromde van woede toen zij zag
hoe zijn slappe piemel nu tussen de lippen van Annemarie legde en weer een straal pis liet
gaan. Annemarie kneep in zijn harige kloten en zoog krachtig op de pissende lul, die daarop
prompt weer stijf werd en groot. Connie gooide Henk nu achterover en plofte bovenop hem.
Ze perste haar harige kutje op zijn gezicht en Annemarie nam de harde snikkel in haar mond.
De neus van Henk verdween in de kut van Connie. Hij trok haar schaamlippen uiteen en zocht
het pisgaatje op. Het was plakkerig en toen hij er zijn tong tegenaan duwde, hikte Connie. Hij
drukte op haar buik en zette zijn tanden in de schaamlippen. Het pisgaatje ging open en een
straal warme urine gutste zout over zijn gezicht. Annemarie was inmiddels op zijn lul gaan
zitten en had het harde ding in haar darmen geprikt. Hij zat helemaal in haar lekkere kontje en
Henk was weer een ervaring rijker. Kontje neuken was voor mietjes had hij altijd gemeend,
maar nu vond hij het een ware belevenis. “Vieze smeerlap!” riep Erna woest. “Ik zal je wel
krijgen, mannetje! En de meisjes ook wel. Jullie krijgen op je donder straks, reken maar.”
Henk duwde Annemarie van zijn lul af en kroop onder Connie uit. Hij krabbelde overeind en
richtte zijn pik op Erna. “Hou je mond, geile trut, ik plas je helemaal onder.” Hij goot zijn
urine royaal over haar gezicht uit. Erna proestte toen Henk zijn hele blaas leegde; hij wendde
zich toen weer tevreden grijnzend tot de twee meisjes. “O, wat een rimpelige pik,” zei
Annemarie. “Ik zie hem liever als hij stijf is. Het is geen gezicht, net een oud kereltje!” “Kom
hier jij,” riep Henk. “Ik zal jou eens een pak voor je blote billen geven.” Hij greep haar beet
en legde haar over zijn harige knieën. Voor de vorm spartelde ze wat tegen en toen de
linkerhand van Henk haar blote kontje raakte piepte ze het uit. “Meer! Sla maar raak!” De
hand kletste weer op de bolle kont helften en de witte huid werd rood. Annemarie raakte
buiten zichzelf van genot. Haar onderlijf gloeide en prikkelde, haar kut lekte als een vergiet en
toen Connie een vinger in haar slijmerige vagina porde, kwam ze bijna klaar. Beurtelings
legde Henk nu de meiden over zijn knieën; de billetjes werden vuurrood en de kutjes
doorweekt. Henk raakte er ook erg opgewonden door en streelde tijdens het slaan ook telkens
de slijmerige flamoesjes. Zo merkte niemand dat Erna zich had weten te bevrijden.
Ze sloop om het geile stel heen en pakte de plasemmer. Ze zag dat Huub en Anneke aan een
ingewikkeld standje bezig waren en keerde met de emmer terug en kiepte de inhoud over
Henk uit. Van schrik liet hij Connie vallen, de pis verblindde hem en hij deed niets toen Erna
op zijn schoot kwam zitten en zijn stevige leuter in haar buik duwde. Ze sloeg haar geile
benen om zijn middel en neukte hem driftig. Connie voelde aan de klotsende ballen van de
man en Annemarie drukte haar pruim in het gezicht van haar moeder. Erna stak haar tong uit
en boorde die tussen de harige schaamlippen van het meisje. Zo likte zij haar klaar en Connie
zat zichzelf te bevredigen. Henk zag niets meer en liet Erna rustig door neuken. Zij hijgde in
zijn gezicht en kreunde onbeheerst, likte dan weer de kut van haar dochter en voelde hoe de
lul van Henk in haar buik begon te groeien. De kwakken zaad drongen in haar baarmoeder. Ze
wrikte heftig met haar kont en beet in de schaamlippen van Connie. Het was gauw afgelopen
en toen de dames uitgegeild waren, was Henk blij dat hij vrij kon opstaan. Hij kroop de cabine
uit en trof Huub aan met een kermende Anneke. Het meisje lag met de lange lul in haar
darmen en schokte onder de rammende bewegingen van de grote kerel. Huub had echter niet
genoeg aan haar reetje en stak twee vingers in haar schede. Het rode ding stond wijd open en
dikke slierten liepen over de hand van de neukende kerel. Toen Henk aan de geluiden van
Huub en het meisje hoorde dat zij klaar kwamen, zuchtte hij opgelucht. Hij vond het niet leuk
meer en was bang dat men in het bivak hun verdwijning zou opmerken. Ze kleedden zich
beiden snel aan en wilden zo vlug mogelijk terug naar het bivak. Toen ze op het punt stonden
te verdwijnen kwam Erna naakt uit de cabine. “Gaan de heren er zomaar vandoor?” “Ja,”
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antwoordde Huub. Mogen we jullie hartelijk bedanken voor alles?” “Komen jullie nog eens
terug,” zei ze met een vals glimlachje. “Graag,” zeiden ze. “Doe mijn man de groeten!” “Je
man..?” zei Henk. “Ja, hij heet Klein! Luitenant bij het korps Mariniers.” Vloekend verlieten
de twee kerels de tent. In het veld zei Henk:
“Als Klein in het veld beter is dan in bed, dan winnen we deze veldslag nog, al moet ik je
eerlijk bekennen dat ik liever op zijn vrouw schiet. Die heeft tenminste een duidelijk doelwit!
Man, je ziet hier geen hand voor ogen.” Huub blies als een gek op zijn tirailleursfluit en
schoot zijn wapen af in de lucht. Een ogenblik later was het bivak in rep en roer.
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