Geile Miesje.
Mijn naam is Miesje en ik ben een blondine met lang haar van 17 jaar. Mijn vriendin heet
Yolanda en is even oud als ik en met haar broer Rob heb ik min of meer vaste verkering sinds
een half jaar. Ik zit bij Yolanda in de klas en toen ik eens met haar naar huis ging, zag ik Rob
voor het eerst en ik viel direct op hem en hij op mij. Na elkaar een paar keer te hebben
ontmoet, gingen we regelmatig uit en hij bracht me ‘s nachts altijd keurig netjes thuis. Dan
bleven we nog even een half uurtje zitten vrijen in de auto en elke keer gingen we daarbij iets
verder. Het duurde dan ook maar enkele weken of hij zat met zijn hand in mijn onderbroek en
probeerde mij te vingeren, maar dat ging me op dat moment net even te ver. De volgende
zaterdag hadden we weer af gesproken in de disco en terwijl we anders om circa 2 uur
vertrokken, stelde Rob dit keer al om 12 uur voor om naar huis te gaan, want hij had er niet
zoveel zin meer in. Maar gezien de ervaring van de vorige keer had ik al direct door waarom
hij zo vroeg weg wilde en ik had daar totaal geen bezwaar tegen, want ik was in een bijzonder
geile bui die avond. Toen we in de auto zaten hing er een gespannen sfeer en we reden nu niet
naar onze vaste plek vlakbij mijn huis, maar naar de rand van een bos, waar het erg rustig was.
Het duurde niet lang of we waren beiden helemaal naakt en onder het uitkleden bleven we
maar tongzoenen. Rob probeerde weer een vinger in mijn kut te duwen, maar ik vroeg aan
hem hoe ver hij wilde gaan. Nou, zei hij, ik wil best wel met je neuken, maar ik weet niet wat
jij wil en of je wel voorbehoedmiddelen gebruikt. Ik zei, dat ik aan de pil was, dus dat zat wel
goed, maar ik was nog maagd en vond onze verhouding nog niet rijp genoeg voor een echte
wip. Dus stelde ik voor dat hij mij klaar zou likken en dat ik heb tot een orgasme zou pijpen.
Zo is het ook gebeurt en Rob was genoeg bevredigd om niet verder aan te dringen om te
mogen neuken. Ongeveer een maand later hebben we wel echt geneukt en hoewel het een
pijnlijke ontmaagding was heb ik er uiteindelijk toch wel heb genoten.
Daarna neukten we regelmatig, maar alleen in het weekend als we elkaar troffen na het
uitgaan en bijna nooit bij elkaar thuis, behalve na zo’n 4 maanden. Toen was ik bij Yolanda
op bezoek, maar die moest om negen uur weg naar jazzballet en het duurde niet lang of Rob
en ik neukten op zijn kamer dat de stukken eraf vlogen. Toen zijn ouders weer thuis kwamen
zaten we als een braaf stel televisie te kijken en ze hadden niets door. Maar Yolanda begon
wel door te krijgen hoe de vork in de steel zat en op een gegeven moment vroeg ze of ik
verkering had met haar broer en toen ik dat bevestigde, wilde ze weten of we ook al neukten.
Hoewel ze zelf geen maagd meer was, had ze momenteel geen vaste vriend. Het maakte haar
verder niet uit wat Rob en ik deden, zolang wij maar vriendinnen bleven en onze relatie er
niet onder ging lijden. Nou, het tegenovergestelde gebeurde. In het weekend waren Rob en ik
er voor elkaar en naaiden we zoveel als we zin hadden, maar door de week gingen we elk
onze eigen weg. Maar ik ging steeds meer dingen samen doen met Yolanda. Daardoor zag ik
Rob ook wat meer, maar dan kwamen we niet verder dan een dikke zoen. Soms ging ik met
Yolanda uit school al mee naar haar huis en dan dronken we samen met haar moeder een kop
thee, maakten we ons huiswerk op haar kamer, bleef ik eten en na wat muziek geluisterd te
hebben gingen we samen na de koffie weg naar jazzballet. Daarna ging ik naar mijn eigen
huis en de volgende dag deelden we weer bijna helemaal samen.
Op een zekere zwoele zomeravond waren we met z’n tweeën alleen in huis en beiden waren
we in een sensuele stemming. We hadden ons helemaal opgetut en we praatten over allerlei
vrouwenzaken, zoals make-up en popsterren. Het viel ons op dat we het eigenlijk altijd eens
waren en dezelfde ideeën over allerlei zaken hadden. We zaten met de hoofden dicht bij
elkaar te kijken in een oud fotoalbum van Yolanda en ze draaide haar hoofd naar me toe en
zei zacht: je bent mijn allerliefste vriendin en ik zal bijzonder blij zijn met jou als
schoonzuster. Als vanzelf drukte ze haar lippen tegen de mijne en even vanzelfsprekend
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beantwoordde ik haar kus door mijn mond iets open te doen en voor dat we het zelf beseften
waren we aan het tongzoenen. Bijna tegelijk realiseerden we ons allebei opeens wat we aan
het doen waren en moesten even aan het idee wennen dat je stapelgek kon worden op iemand
van je eigen geslacht en dat dat zover kon gaan dat je lichamelijk contact met elkaar zocht.
Even flitsten er allerlei gedachten door mijn hoofd, maar heel gauw kwam ik tot de conclusie
dat er niets fout was aan datgene wat we deden, alleen had ik er nooit bij stil gestaan dat
zoiets mij zou kunnen overkomen. Want Yolanda en ik waren tot dusver alleen maar
vriendinnen geweest zonder behoefte om meer voor elkaar te zijn, maar nu dat wel zo bleek te
zijn had ik daar totaal geen bezwaar tegen. Sterker nog, het was warm en ik was wel in
stemming om eens lekker klaar te komen en dat mijn liefste vriendin daarvoor zou zorgen,
wond mij alleen maar meer op. Yolanda was ook heel even verward door de situatie, maar
kwam blijkbaar tot dezelfde conclusie als ik en wilde maar een ding: doorgaan. Ze ging met
haar hoofd tegen de achterkant van de bank leunen en bood mij zo haar lippen aan en stak
daarbij haar arm dusdanig uit dat ze direct in aanraking met mijn tieten zouden komen. Ze liet
het dus van mij afhangen of we verder gingen en maakte door haar houding totaal geen
geheim van wat zij ervoor voelde. Ik sloeg de handen om haar heen en begon opnieuw te
kussen. Onze tongen verstrengelden zich met elkaar en haar hand begon over mijn borst te
aaien. Ik bracht mijn hand naar beneden en streelde zachtjes over haar mooi gevormde tiet. Ik
stak mijn hand in haar bloes en in haar BH zodat ik haar zachte huid kon voelen. Zij trok met
haar beide handen mijn bloes uit de rok en ging bij mijn rug omhoog om mijn BH los te
maken en bracht links en rechts haar handen naar de voorkant van mijn lichaam om mijn
tieten te kunnen strelen. Ik heb je altijd heel aardig gevonden, fluisterde ze, maar lichamelijk
vond ik je ook altijd een meid die er goed uitzag. Nu was ze zelf ook alles behalve lelijk en ze
had een bijzonder mooi stel benen met daarboven een lekkere kont. Ik knoopte haar bloes
verder los en haalde een borst uit haar BH en streelde zacht over haar borst en rolde haar tepel
tussen mijn vingers tot deze hard en puntig vooruit stak. Ik maakte mijn mond los van de hare
en zakte naar beneden om haar tiet te kunnen zoenen, maar Yolanda ging iets naar voren
hangen en vroeg mij om haar BH los te haken, want het knelde behoorlijk. Een beweging
achter haar rug en ik trok aan de voorkant haar BH tot onder haar kin, zodat beide borsten
geheel bloot mij tegemoet staken. Ik likte ze allebei tot ze glommen van mijn speeksel en
Yolanda streelde mijn borsten zo teder, dat mijn kut er drijfnat van werd. Het liefst had ik
mijn slip uitgescheurd en was bovenop de dikke kaars geklommen, die op tafel stond.
Yolanda begon te hijgen en begreep dat ik ook beregeil was geworden. Ze stak een hand
onder mijn rok en begon langzaam omhoog te gaan. Het leek een hele tijd te duren voordat ze
bovenaan was en ze begon over mijn kut te wrijven, terwijl ik mijn onderbroek nog aan had.
Ik steunde en kreunde, want hiervan werd ik pas echt nat. Ik denk dat ze na een minuut mijn
slip wel kon uitwringen, zo opwindend vond ik dat. Yolanda droeg een spijkerbroek en ik liet
mijn hand afdalen naar haar kruis. Ik wreef over de stof, maar deze was hard en stug en dus
ging ik de binnenkant van haar dijen strelen. Yolanda deed haar benen wijd uit elkaar en ik
drong met mijn tong weer bij haar mond naar binnen. Vurig werd dit beantwoord en ik zei
tegen haar: trek je spijkerbroek uit als je wilt. Ja, zei ze en laten we naar mijn kamer gaan,
want misschien kan iemand ons hier zien en ik wil ook niet dat iemand ons hier over de mat
loopt. Aangekomen op haar slaapkamer deden we de deur dicht en Yolanda trok haar
spijkerbroek uit. Ik deed mijn bloes en BH uit en ging op het bed liggen met de benen
gespreid. Yolanda kwam op mij liggen en gaf me een dikke zoen en had haar hand alweer
onder mijn rok en wurmelde mijn broekje aan de kant en begon over mijn kut te strelen. Ik
trok een been iets op, zodat ze meer ruimte had. Mijn klit was keihard en mijn kut zeiknat. Ik
ontdeed haar van haar bloes en BH. We wreven onze borsten tegen elkaar en mijn handen
gingen bij de achterkant van haar slip in en wreef over haar wel gevormde billen. Ik kroop iets
naar onder, zodat een tiet van Yolanda voor mijn mond kwam te hangen en ik beet heel zacht
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in haar tepel en liet mijn hand verder in haar bilnaad afdalen totdat ik haar spleet voelde.
Jemig, wat was die heet. Ik stak mijn vinger erin en begon langzaam in en uit te gaan. Uit
pure nieuwsgierigheid had ik wel eens van mijn eigen kutsap geproefd en ik was reuze
benieuwd of alle meisjeskutten zo zouden smaken. Ik haalde mijn vinger eruit en bracht hem
naar mijn mond. Ja, het smaakte net zo en terwijl ik mijn eigen sap destijds niet echt lekker
vond, was dit het einde en wilde ik eigenlijk alleen maar meer. Yolanda maakte de rits van
mijn rok los en toen ik mijn kont iets optilde, trok ze deze van mij weg en we waren nu allebei
in een slipje gekleed. Geil fluisterde ik tegen haar: kom, laten we naakt verder gaan, want ik
wil meer proeven. Snel ontdeden we ons van het laatste stuk textiel. Yolanda ging nu als
eerste op het bed liggen met opgetrokken knieën en ik dook in een standje 69 er bovenop.
Niets liever wilde ik dan haar kut proeven en met lange halen likte ik haar spleet. Dan stak ik
mijn tong weer diep in haar, om daarna haar klit weer te verwennen. Onder haar kut pronkte
haar kontgaatje en ik kon de verleiding niet weerstaan. Ik wreef zoveel mogelijk kutsap
richting aars en daarna maakte ik mijn vinger zo nat mogelijk in mijn mond. Blijkbaar had zo
wel iets vaker in haar reet gestoken, want ze ontspande het kleine gaatje meteen en mijn hele
vinger drong naar binnen. Toen ik nog een paar keer over haar klit likte en een andere vinger
diep in haar spleet stak, begon ze nog harder te zuchten en te kronkelen. Opeens spande haar
hele lichaam en kneep ze mijn handen haast fijn en kreunend beleefde ze een vreselijk
intensief orgasme. Ondertussen had ze zelf ook niet stil gezeten en likte driftig aan mijn kut
en probeerde zoveel mogelijk vingers in mijn kut te steken. Ze kwam niet verder dan twee
vingers, die er voor de helft ingingen. Plotseling haalde ze ze eruit en begon mijn poepertje te
likken. Ik reageerde heftig, want dat deed ze heel geraffineerd. Toen drong er iets groot en dik
mijn kut binnen. Ik vroeg: wat ben je aan het doen? Toen ik onderdoor naar achteren keek zag
ik dat ze stiekem de kaars van de tafel had meegenomen en duwde deze voor driekwart naar
binnen. Ik had je al smachtend naar dat ding zien kijken, zei ze zachtjes en het leek me een
goed idee om je daar eens lekker mee te verwennen. Opeens voelde ik weer wat aan mijn kont.
Het werd ingesmeerd met een glijmiddel. Ga je daar ook wat insteken, zuchtte ik verlangend.
Maar aan haar reactie merkte ik dat er iets anders aan de hand was. Ik keek achterom en zag
tot mijn grote schrik Rob. Hij was geheel naakt en had een paal als een dekhengst en toen hij
klaar was met mijn kont, smeerde hij een royaal portie glijmiddel over zijn pik. Ik had aan
jullie gekreun en gesteun direct door wat er aan de hand was, alleen had ik niet gedacht dat
jullie met elkaar bezig waren. Ik was bang dat je mij bedroog, zei hij tegen mij, maar zolang
dat met mijn zuster is, heb ik er geen bezwaar tegen, tenminste als ik mee mag doen. En ik al
een hele lange tijd zin om je reet eens een beurt te geven, dus gaan we lekker door als het aan
mij ligt. Yolanda en ik waren zo opgegaan in ons sexspel dat we Rob nooit hadden horen
thuiskomen en ook niet dat hij in de slaapkamer was gekomen. Ik moest even bekomen van de
schrik, maar het idee op zich stootte mij niet af en ik zei tegen Yolanda: zeg jij het maar. Ik
heb nog nooit met mijn broer geneukt zei ze, en dat wil ik ook niet, maar om een triootje te
vormen lijkt mij wel leuk en heb ik geen bezwaar tegen, mits onze vriendschap blijft bestaan
en dit geen bedreiging vormt voor jullie relatie. Zowel Rob als ik hadden verder geen
woorden meer nodig, want we waren hartstikke gek op elkaar en voelden geen weerstand om
Yolanda erbij te betrekken. Ik trok mijn billen uitnodigend uit elkaar om Rob toegang te
geven tot mijn aars. Wacht even, zei Yolanda. Als we dan toch verder gaan, dan wil ik het
ook goed doen. Ze draaide zich half om naar haar nachtkastje en trok een la open. Daar lagen
drie dildo’s. Een zo dik als een lul, een zo dik als een honkbalknuppel en een daar tussenin.
Geen wonder dat zij zo’n soepel poepertje had. Ze kroop weer onder mij en duwde de
middelmaat vibrator in mijn kut en gaf de andere twee aan mij. Blijkbaar was ze alweer toe
aan een nieuw hoogtepunt, want ze zei tegen mij: de dunste in mijn kont en de dikste in mijn
kut. Van dit idee werd ik bijzonder geil en ik duwde mijn kont naar achteren om Rob te
ontvangen. Deze liet zich dit geen twee keer gebeuren en zonder voelbare weerstand gleed
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zijn hele pik in mijn darm. Ik stopte de dunste vibrator even in Yolanda’s kut, zodat deze goed
slijmerig werd en pijpte hem daarna nog even, zodat hij soepeltjes haar endeldarm binnen kon
dringen. De dikste dildo stopte ik daarna in haar kut en om de beurt bewoog ik ze in en uit.
Dit aanzien en de dildo in mijn kut en een stijve lul in mijn kont deed me exploderen en nog
nooit was ik zo heftig klaargekomen. Een langgerekt oei vulde de slaapkamer. Yolanda was
Rob zijn kont aan het vingeren en Rob had blijkbaar al een tijdje staan kijken voordat hij ging
deelnemen, want het was maar even later dat hij zijn zaad in mijn kont spoot. Langzaam trok
hij zijn pik eruit en Yolanda haalde de vibrator uit mijn spleet en leegde deze naast zich neer
ter hoogte van haar heupen. Ik bedacht mij niet en trok de dunne dildo uit haar reet en propte
de dikkere erin. Haar kringspier werd tot het uiterste uitgerekt, maar het deed mijn vriendin
alleen maar heter worden. Ze hief haar hoofd op en likte aan mij n aars. Ze proefde het
sperma van Rob en probeerde zoveel mogelijk binnen te krijgen. Omdat dat zo niet lukte,
zette ze haar mond op mijn aars en zoog zo veel mogelijk het zaad uit mijn lijf. Onderwijl
drukte ik de dildo’s zo diep in haar lichaam en wreef zo hard over haar klit, dat ze opnieuw
een enorm hoogtepunt beleefde. Meteen daarna rolde ze mij om, zodat zij bovenop mij kwam
te liggen. Snel keerde ze zich om, zodat we elkaar weer aankeken. Ik wist wat ze wilde en
opende mijn mond. Haar mond was zo vol dat het sperma bij haar kin afdrupte en ze liet een
straaltje uit haar mondhoek lopen en mikte dat precies in mijn mond, net zolang totdat het
portie zaad eerlijk verdeeld was. Daarna drukte ze haar mond op de mijne en tongzoenden we
net zolang totdat we allebei het zaad helemaal hadden doorgeslikt. Rob was volkomen
bevredigd en was tegen mij aan gekropen. Hij zei: ik hoop dat, als Yolanda een vaste vriend
krijgt, het tussen ons alle vier klikt, want dit is leuker dan met z’n tweeën. We hebben deze
avond nog vaak herhaald met z’n drieën.
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