De opblaaspop.
Mijn oom had een sexshop en ik kwam regelmatig bij hem over de vloer. Nadat ik achttien
jaar was geworden, werd ik op een gegeven moment uitgenodigd om hem te helpen en ik keek
mijn ogen uit. Later raakte ik gewend aan de hulpstukken en opwindende lectuur en bijna elke
zaterdag stond ik achter de toonbank. Ik werd aan het eind van de middag netjes uitbetaald en
had zo een prachtig bijbaantje.
Op zekere zaterdag kwam ik in de winkel en het was een grote puinhoop. Mijn oom wilde een
andere opstelling van de rekken en kasten en ik ging hem daarbij helpen. Overjarige spullen
werden apart gelegd om in de opruiming te worden verkocht. Ik stuitte daarbij op een
opblaaspop, die altijd in de etalage had gehangen. Zij was wat verkleurd en de armen waren
lek. Die mag je wel weggooien, zei mijn oom, want die is onverkoopbaar. Ik liet haar
leeglopen en liep naar achteren, waar de containers stonden. Maar in plaats van in de
container, stopte ik de pop in mijn tas en ‘s avonds nam ik haar mee naar huis.
Eenmaal thuisgekomen ‘s avonds, was het eerste wat ik deed de pop opblazen en ik trok mijn
kleren uit. Ik maakte mijn pik stijf en draaide de vrouwelijke pop op haar buik. Ik wilde wel
eens Grieks neuken en stak mijn lul in de kont van de pop. De hele dag had ik me hierop al
verheugd en binnen een minuut kwam ik klaar. Ik trok mijn pik uit de pop en ging mezelf en
de pop schoonmaken. Ik vond het wel lekker en besloot de pop eerst maar een tijdje te houden.
Ik legde haar onder mijn bed en ging eten. Ik had die avond een afspraakje met Greet en we
zouden samen een bioscoopje pikken. Greet zat bij mij op school en ik vond haar een stuk. Ze
overheerste mij wel en bezat een groot overwicht op mij. Alles wat ze wilde, stemde ik mee in
en toen ze voorstelde om op mijn kamer nog wat te gaan drinken, zei ik direct ja. Eenmaal op
mijn kamer, liep ik naar de bar en schonk ons wat in. Ik hoorde haar lachen en ze zei: wat is
dit nou?
Ze had de pop onder mijn bed ontdekt en trok het eronder weg. Moet jij je hier op afreageren,
zei ze sarcastisch. Ik schaamde me er eigenlijk voor en zei: ik heb hem vandaag van mijn oom
gekregen. Maar ze geloofde me niet en zei: als je zo graag wil neuken, kun je het mij wel
vragen, want ik heb altijd zin. Ik keek haar aan en voelde mij een beetje vernederd. Kleed je
uit, zei ze beslist en ik gehoorzaamde haar. Zo, nu ga je eens doen wat ik zeg, commandeerde
ze. Maak je pik stijf en draai je om. Ik rukte aan mijn pik en al snel was die keihard. Greet had
zich uitgekleed en ging de pop opblazen. Omdraaien, snauwde ze weer en ik moest op de pop
kruipen. Ze pakte mijn lul beet en drukte die in de kut van de pop.
Rustig aan neuken, zei ze en ik voelde iets kouds op mijn kont. Ze deed mijn billen uiteen en
ik voelde mijn aars ingesmeerd worden. Ze had een glijmiddel gepakt en maakte mij
kringspier glibberig. Het duurde maar even of ik voelde drie vingers in mijn darm. Ik neukte
kalm verder en een vierde vinger verdween in mijn darm. Ze trok haar vingers helemaal naar
buiten en nog meer glijmiddel werd op haar hand gedaan. Nu ging de duim er ook bij in en ze
zat tot aan de knokkels in mijn reet. Ze bewoog rustig in en uit en elke keer dat ze naar binnen
drong, ging ze iets dieper. Mijn anus was nu helemaal opgerekt en opeens verdwenen haar
knokkels achter mijn kringspier. Ik werd nu gevuistneukt in mijn kont en ik werd bloedgeil. Ik
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begon de pop sneller te naaien en Greet duwde haar vuist nog iets dieper naar binnen en
bewoog in en uit. Ik ramde mijn pik nu snel in en uit de pop en kwam hevig kreunend klaar.
Voorzichtig haalde Greet haar vuist uit mijn darm en ik trok mijn pik uit de pop. Greet pakte
de pop en zette de kut voor haar mond. Ze likte de kut leeg en slikte al mijn sperma door. Ze
was nu ook hartstikke geil en liep naar haar tas. Ze haalde een voorbinddildo eruit en stak de
achterkant in haar kut. Ze bond hem vast om haar rug en dijen en deed wat glijmiddel op de
eikel. Liggen, zei ze en ik ging op mijn buik op bed liggen. Ze zette de eikel tegen mijn aars
en door de vorige behandeling gleed hij zonder weerstand naar binnen. Ik werd wild geneukt
en ze sloeg de arm om mijn lijf en begon mijn pik af te rukken. Ze kreunde geil en haar
ademhaling ging snel. Ze verhoogde het tempo en rukte harder aan mijn pik. Opeens spande
ze haar lichaam en met een diepe kreun kwam ze klaar.
Ze deed de touwtjes los en bewoog de dildo nu met haar hand in en uit mijn aars. Met de
andere hand trok ze me nog steeds af en even later begon ik te spuiten. Snel trok ze me naar
achteren en kroop onder me en nam mijn pik in haar mond. Ze zoog de laatste druppels eruit
en haalde toen de dildo uit mijn kont. Ga op het bed liggen, zei ze en ik kroop op mijn rug op
mijn bed. Ze kwam met haar kut voor mijn gezicht zitten en begon mijn leuter weer stijf te
pijpen. Ik likte haar klit en stak mijn tong zo diep mogelijk in haar gleuf. Ik pakte de
voorbinddildo en werkte deze in zijn geheel in haar darm. Ik had al snel weer een stijve en
voelde al weer drie vingers in mijn kont zitten. Greet was supergeil van mijn gelik en kroop
van me af. Ik moest van het bed af en ze trok de dildo uit haar reet en drukte de nadere kant in
haar kut.
Naai mijn kont, hijgde ze heet en ik stak mijn paal naar binnen. Ze ging haar eigen klit
stimuleren en snel bewoog ze de dildo in en uit. Ik naaide haar lekkere nauwe kont en
ondanks de eerdere hoogtepunten, voelde ik mijn zaad al weer opborrelen. Ze kreunde hevig
en ik voelde de dildo even snel als mijn pik in en uit gaan. Ze spande haar spieren steeds meer
en bij mij zou het ook niet lang meer duren. Ik trok mijn pik bijna naar buiten en ramde toen
weer naar voren en ik begon te spuiten. Ze bereikte nu ook haar climax en trillend kwam ze
klaar. Ik trok mijn pik terug en ze haalde de dildo uit haar kut.
Dit is toch veel beter dan een opblaaspop, zei ze en ik kon daar alleen maar ja op zeggen.
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