Belevenissen bij een grensovergang.
Jarenlang heb ik bij de militaire politie gewekt aan de grens tussen Suriname en Guyana en
wat we daar zoal uitgespookt hebben... ‘We’: zijn mijn vier collega’s en ik. Ze heten Jan,
Kees, Piet en Karel en mijn naam Gea.
De mannen hadden er een gewoonte van gemaakt om elke mooie meid, die de grens over
wilde, helemaal te fouilleren en vooral de intieme plekjes en als het er even in zat, werd ze
geheel uitgekleed en genaaid. Enige aandrang en hardhandigheid schuwden ze niet daarbij.
Karel deed daar nooit aan mee, want hij was homofiel. Maar ik ben een nymfomane en
probeer altijd en overal te neuken, dus deed ik soms mee of ik ging zitten kijken en liet me
dan door een van de mannen pakken.
Het mooiste verhaal wat ik je kan vertellen gaat over een opgedirkte kakmeid en haar playboy,
die ‘s nachts over de grens wilden. Ik had het direct door. Ze reden in een grote auto en keken
nerveus om zich heen en deden geforceerd hun best om niet op te vallen. Met de ervaring die
ik in al die jaren had opgedaan, wist ik dat ze iets probeerden te smokkelen. Ik liet ze
uitstappen en begon de papieren te controleren. Die leken in orde en daarna ging ik de auto
inspecteren. Omdat ik niet zo gauw iets kon ontdekken, ging ik de hond halen om te kijken of
deze misschien drugs op kon sporen. Bij de achterkant ging hij staan blaffen, dus het was raak.
Nadat ik de kofferdeksel had laten opendoen, ontdekte ik een dubbele bodem en daaronder lag
een flinke hoeveelheid drugs. Ik riep mijn collega’s en Karel bracht de hond weer naar zijn
hok. De meid begon te janken en zei dat haar vent alles had geregeld en dat ze van niets wist
en meeging om vakantie te vieren. Ze was een mooie meid met donkerblond haar en droeg
een leuk zomerjurkje. Ze kon zo zien dat ze van goede komaf was, want ze was sjiek en
praatte ook een beetje bekakt. Ze had alleen overdadig veel make-up op en leek daardoor een
beetje ordinair. Ze was helemaal gefixeerd op haar uiterlijk, want zelfs tussen de tranen door
keek ze in een spiegeltje of haar make-up niet was doorgelopen. Hij had een goed postuur,
maar wist zelf ook heel goed dat hij erg knap was en had een bijzonder zelfingenomen
uitstraling. Hij was modern gekleed in een vlot pak en had mooi glanzend haar. Die zouden
we wel even een lesje leren. Het leek wel afgesproken werk, want ik bespeurde bij de anderen
dezelfde teneur. Hij werd tegen de auto aangedrukt en ik deed hem handboeien om. De griet
werd ook uit de auto gesleurd en ze gilde daarbij als een mager speenvarken.
Ze werd zo wild aangepakt, dat haar benen wagenwijd gingen en Jan en Kees keken
regelrecht in haar kruis. Ze werd tegen de auto gesmeten en werd ook geboeid. Ik ging achter
haar staan en zei: eens kijken wat we hier hebben. Ik trok de voorkant van haar jurk met
geweld open en de knoopjes sprongen alle kanten op. Ik ging met mijn handen bij haar BH in
en voelde elk plekje van haar tieten. Die waren mooi van omvang en lekker zacht. Ik trok
mijn handen terug en sloeg haar rok omhoog tot aan haar middel. Ze had een lekkere strakke
kont en haar lange benen kwamen nu helemaal goed uit, temeer omdat ze ook hoge hakken
droeg. Ik voelde met mijn handen over haar buik en daalde af naar haar kut. Ze snikte nog
erger als daarvoor, maar dat kon me niets schelen. Ik wreef over haar venusheuvel en deed
haar slipje opzij, zodat ik mijn vinger in haar spleet kon steken. Ze liet van pure zenuwen een
beetje pies lopen en dat kwam mij goed uit, want zo was mijn vinger een beetje nat en kon
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moeiteloos naar binnen glijden. Ik vingerde haar even, maar ze probeerde met
lichaamsbewegingen zich hieraan te onttrekken. Ik gaf haar met mijn knie een por in haar
kont en ging door met vingeren. Na enige tijd haalde ik mijn vinger weg en trok met beide
handen haar slip naar beneden tot op haar knie. Ze had lekkere zachte billen en ik wilde er zo
wel in bijten. Ik bewoog mijn vinger van bovenaf haar bilnaad naar beneden en toen ik bij
haar aars aankwam draaide ze haar kont weg. Ik sloeg haar op haar tiet en zei: stil staan, ik
maak hier de dienst uit. Ik drukte mijn vinger tegen haar aars, maar ze kneep hem stijf dicht.
Je wilt het niet helemaal snappen geloof ik, zei ik tegen haar. Ontspannen en vlug wat. En om
haar van mijn macht te overtuigen sloeg ik haar met de vlakke hand op haar linkerbil. De
vingers stonden erin en ze schreeuwde het uit. Ik stak mijn vinger in de mond en proefde nog
haar kutvocht vermengd met urine. Ik maakte hem goed nat en drong toen in haar darm. Ik
vingerde haar poeperd eventjes en na enige tijd spande ze haar lijf iets minder.
Ik was al zeiknat in mijn slip geworden en ik zag bij de mannen ook al een bult in de broek. Ik
hield op met haar en de mannen gingen verder met fouilleren. Ik liep om de auto en begon de
knul te onderzoeken. Vooral zijn kruis werd uitgebreid betast en ik knoopte zijn broek los. Ik
ging zijn paal masseren, maar uit angst werd hij niet stijf. Ik stroopte zijn onderbroek omlaag
en ook hier liet ik mijn vinger afdalen in zijn reet. Met mijn andere hand rukte ik aan zijn lul,
maar er kwam nog steeds geen leven in. Karel kwam er ook weer aan en ik zag dat hij
opgewonden was geraakt van deze knul. Ik maakte plaats en hij voelde ook overal of er nog
meer drugs te vinden was. De meid ging behoorlijk te keer en ik hoorde aan de petsen op haar
huid, dat ze er flink van langs kreeg. Mee naar binnen, zei ik en Karel duwde de man voor
zich aan naar ons kantoor. De meid moest worden meegesleurd en gilde hard van nee.
Binnengekomen bracht Karel de kerel naar de cel en hij bleef daar ook achter. Ik hoef niet uit
te leggen wat hij daar deed. De meid stond tussen Jan en Piet in en Kees stond erachter. Ik
pakte een blinddoek en ging voor haar staan. Ze krijste nog harder van nee en ik sloeg uit alle
macht op haar linkerborst. Ze kromp in elkaar en Kees trok weer haar recht. Ik deed haar de
blinddoek voor en Kees maakte haar handboeien achter haar rug los. Uitkleden, zei ik en ging
een zweep pakken. Jan deed zijn riem af en Piet pakte zijn gummiknuppel. Vlug wat,
snauwde ik en ze deed haar gescheurde jurk uit.
Haar slip had ze buiten al verloren en Kees deed haar BH los. Zodra ze hem af liet glijden en
op de grond gooide, zwiepte de zweep door de lucht en kletste op haar tieten. Ze gierde het uit
en Kees dwong haar voorover. Jan ging naast haar staan en liet zijn riem met aan het uiteinde
de gesp op haar zachte kont neerkomen. Haar kont was in een keer beurs. Ze jankte van de
pijn, maar dat weerhield Piet er niet van om een zakdoek in haar mond te proppen en met een
andere zakdoek werd haar mond gesnoerd. Ik gaf haar een paar meppen uit volle kracht met
mijn vlakke hand op haar kont en daarna gingen de mannen verder met afrossen. Ze deden dat
om beurten en ondertussen hadden ze zich om de beurt uitgekleed. Ik pijpte dan de een en dan
de ander en trok mezelf ook uit. We mishandelden dat kreng volledig en we werden er
joekelgeil van. Op een gegeven moment stopten we met slaan en tilden de meid van de vloer.
We deden een touw achter haar nek en legden deze verder onder haar oksels door en dwongen
haar op de hurken te gaan zitten. Nu weefden we het touw om haar dijen en onder haar voeten
door. We trokken het zo strak mogelijk en haar tieten waren nu kompleet platgedrukt op haar
knieën en ze was eigenlijk gefixeerd in hurkhouding en kon niet omhoog komen. We deden
de rest van het touw om haar knieën, zodat ze haar benen niet kon spreiden. We pakten haar
op en legden haar voorover op het bureau. Nu stak haar kont pas echt lekker strak gespannen
naar achter. Ik sloeg met al mijn kracht de gummiknuppel op haar kont en ze verkrampte. We
mepten er flink op los, totdat haar kont helemaal onder de strepen zat en rood was. Piet pakte
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een pot kogellagervet en deed een paar flinke klodders op de gummiknuppel. Hij ging achter
haar staan en drukte in een beweging zo’n 25 centimeter in haar darm. Aan haar
lichaamsbeweging zagen we, dat het haar hartstikke pijn deed en de knuppel werd iets terug
getrokken. Maar direct daarna duwde Piet het gevaarte nog 10 centimeter verder naar binnen.
Hij bewoog de knuppel iets in en uit en vingerde intussen haar kut. Kees zat mijn kut te beffen
en ik pijpte Jan. Draai haar op de rug, zei ik tegen Piet en toen ze daarop lag, trok hij de
knuppel bijna helemaal uit haar kont. Deze was bruin van haar darminhoud geworden en Piet
drong hem verder als ooit daarvoor naar binnen. Ik sloeg op de zijkant van haar dijen en Kees
pijnigde haar kut. Hij pakte een krokodillenbekje en zette dit scherpgetande ding op haar klit.
Elektrisch martelen, dacht ik, maar dat zou wel later komen, want Kees kneep het ding alleen
maar dicht en martelde zo haar knopje.
De kerels waren behoorlijk op temperatuur en ze maakten de touwen los. Ook de prop werd
uit de mond gehaald en de blinddoek afgedaan. Ze snikte luid. Jan pakte twee blokjes hout en
stopte dit tussen haar tanden. Zo kon ze haar kaken niet op elkaar krijgen en dus niet in een
pik bijten, als ze in haar mond werd geneukt. Met een ijzerbeugeltje achter haar hoofd langs
werden de blokjes op hun plaats gehouden, zodat ze ze niet met de tong weg kon werken.
Kees haalde de krokodillenbekjes van haar klit en Piet bleef in haar kont pompen met de
gummiknuppel. Hij zat zo diep, dat je haar buik aan de voorkant kon zien bewegen. Jan ging
gehurkt boven haar gezicht zitten en duwde zijn pik tot in haar keel. Ze kokhalsde, maar had
geen keus. De knuppel werd uit haar kont gehaald en wat bruine drek sijpelde naar buiten. De
meid werd opgetild en Jan ging plat op het bureau liggen. De teef werd op hem gelegd en Jan
stopte zijn pik in haar kut. Knieën naar voren, zei Piet en hij kroop achter haar en stak zijn lul
in haar kont. Deze stond nog steeds open van de behandeling en Piet stak zijn pik tot aan de
wortel in haar darm. Wild werd ze nu geneukt en Kees stopte zijn pik in haar bek. Eerst kwam
Jan klaar en toen deed Kees haar bijna stikken door haar strot vol te spuiten en toen leegde
Piet zijn ballen in haar reet. Hier was voorlopig niet veel meer te beleven en ik ging naar de
cel. Die flikker van een Karel had die vent helemaal vastgebonden en zat hem in zijn kont te
poken. Ik ging proberen zijn piemel omhoog te pijpen, maar dit lukte niet erg. Ik wilde graag
zijn lul in mij voelen en werd kwaad, dat hij geen erectie kon krijgen.
Ik had de gummiknuppel mee genomen en sloeg met volle kracht op zijn ballen. De vent werd
asgrauw en zelfs Karel hield even op met bewegen. Ik liep terug naar kantoor en haalde de
houtblokjes uit de mond van de griet. Ik ging terug naar de twee kerels en bevestigde de
blokjes op gelijke wijze als bij de meid. Karel trok acuut zijn pik uit de darm en duwde hem
over de hele lengte in zijn mond. Hij bewoog nog even en haalde zijn pik uit de mond. Hij gaf
nog vijf rukken en spoot zijn kwak in de openstaande mond. Door de heftigheid van zijn
orgasme kwam het meeste op het gezicht terecht en ik likte alles op. Ik kwam schromelijk
tekort en ging dat nu inhalen. Ik pakte de gummiknuppel en zette deze recht overeind. Met
mijn kut ging ik erop zitten en reed een tijdje op en neer. Karel ging zich aankleden en ik
maakte de vent zover los dat hij kon lopen. Ik nam hem mee naar het kantoor en bevrijdde
zijn mond. Hij moest overgeven en een groot gedeelte belandde op de tieten van zijn meid.
Deze begon toen ook te kokhalzen en daarna hebben we hun eerst onder de brandslang gezet.
Toen ze weer schoon waren, zei ik tegen de meid: en nu pijpen. Ze had dat vaker gedaan,
want zowaar kreeg zij zijn pik omhoog. Liggen, zei ik tegen de knul en kroop boven op zijn
pik. Lik mijn reet, riep ik achterom en Kees gaf de meid een trap in haar kont, zodat ze
voorover tegen mijn reet aanviel. Jan zag erop toe dat ze haar best deed en ze propte haar
tongpuntje in mijn aars. Snel bewoog ik op en neer op de pik van de knul en na enige tijd
kreeg ik mijn orgasme. De meid kreeg weer een krokodillenbekje op haar klit en dit keer zat
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er een stroomdraadje aan. Jan duwde haar op de pik van haar vent en liet haar bewegen. Ik
pakte een ijzeren staaf en duwde deze ik de kont van de knul. Kees sloot alles aan op een accu
en ik zag een paar verschrikte ogen. Piet drukte op een knop en een enorme stroomstoot ging
door de twee lichamen. Het deed de pik wel goed, want deze was nu bijzonder stijf en
misschien zat er nog wel een zaadlozing in. Na nog enige stroomstoten verwijderden we de
aansluitingen en Jan, die het stel steeds in bedwang had gehouden, trok de meid omhoog.
We legden haar voorover op het bureau en ik stak twee vingers in haar reet. Haar vent werd
daarna naar haar toe geleid en we manoeuvreerden zijn pik in haar kont. We lieten hem flink
tekeer gaan en op een gegeven ogenblik begon hij te schokken. Snel trokken we hem weg en
lieten hem zijn pik in haar mond steken. Ze kokhalsde ervan, want de pik was flink bruin
geworden door haar darminhoud. Ze pijpte hem klaar en aangezien ze het niet allemaal kon
verwerken, ging ze gelijk over haar nek. Ze werden weer afgespoten onder de brandslang en
we gooiden hun in de cel. Terug gekomen op het kantoor, pijpte ik alledrie de kerels en kroop
bovenop Kees. Jan stak zijn leuter in mijn kont en Piet hield zijn paal voor mijn gezicht. We
naaiden als wilden en ik pijpte Piet binnen een minuut naar zijn tweede hoogtepunt van die
avond. Jan spoot zich leeg in mijn endeldarm en toen kwam ik ook klaar. Kees stampte nog
even door en net voor zijn hoogtepunt stapte ik van hem af en zoog zijn ballen leeg.
De volgende morgen hebben we het stel losgelaten en de drugs gehouden. We hebben hun
gedreigd geen aangifte te doen, want ze stonden in een zeer zwakke positie en wij zouden
alles ontkennen en voor elkaar getuigen. De drugs hebben we verkocht op de zwarte markt en
de opbrengst gedeeld. Zulke stellen mochten nog wel eens vaker de grens passeren.
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