Tilly en eerste echte vriend
Ik was nog steeds 19 jaar toen ik voor het eerst echt verkering kreeg met een jongen.
Daarvoor had ik wel al wat vriendjes gehad en ook wel mee geneukt uiteraard, maar dit was
dus wat je noemt de ware voor mij. Althans dat dacht ik toen, maar de hevige liefde duurde
slechts enkele maanden. Het waren wel opwindende maanden maar ze werden zelfs mij te
opwindend, ik zal proberen uit te leggen wat er allemaal precies gebeurde.
Het was bij wat vrienden thuis dat ik Marcel, dat is zijn naam dus, voor het eerst ontmoette.
Een vlotte leuke jongen met een behoorlijke babbel, maar wel ontzettend sympathiek, hij
studeerde hetzelfde als ik en daar raakten we dus over in gesprek. Ik woonde inmiddels in
Utrecht en had daar met pijn en moeite een kamertje kunnen vinden en Marcel vroeg me die
avond of ik eens bij hem langs wilde komen. Enkele dagen later ben ik toen bij hem op visite
gegaan en hij bleef de nette, soms in mijn ogen wel wat saaie jongen, want hij probeerde
helemaal niets bij mij. Maar goed ik kreeg wel in de gaten dat hij er toch soms naar toe
probeerde te werken, dus ik dacht gewoon een kwestie van geduld hebben, het was toch voor
mij ook alweer een aantal maanden geleden dat ik weer eens een flinke beurt had gekregen.
Fijn hoor, op kamers wonen als je geen jongens of mannen mag ontvangen. De eerste avond
ben ik tot ongeveer middernacht bij hem gebleven en we spraken af voor de volgende week.
Om de een of andere reden leken de dagen voorbij te kruipen en ik lag elke avond op mijn bed
aan hem te denken en me voor te stellen hoe het zou zijn als Marcel me eens lekker zou
neuken. Meestal begon ik me dan wel klaar te vingeren en viel dan uitgeput in slaap, maar de
bewuste dag was aangebroken dat ik bij hem weer op visite zou gaan.
Ik had me speciaal in zeer sexy kleding gestoken, het bekende korte rokje en het strakke Tshirt, alleen had ik nu geen slipje aangetrokken, want ik was gewoon geil en er moest wat
gebeuren. Desnoods likte hij mijn kutje klaar, maar het liefst zou ik die lul van Marcel erin
willen voelen. Die avond stond ik al om acht uur bij hem aan de deur en nadat hij wat te
drinken had gepakt ging hij weer op de stoel zitten tegenover de bank waar ik plaats had
genomen. Marcel begon weer over de studie en ik probeerde er steeds maar omheen te praten
zodat we over zouden kunnen gaan tot wat actie. Ik werd steeds brutaler eigenlijk want ik
begon nu zelf maar naar de koelkast te lopen en het drinken te pakken en ook behoorlijk wat.
Uiteindelijk stopte Marcel dan ook met het gezeur over het studeren en kwam hij opeens met
het voorstel of het mij niets leek om bij hem in te komen wonen, ik moest dan alleen het
huishouden wat bijhouden en hij betaalde de rekeningen. Nou dat was voor mij een zeer
acceptabel aanbod en ik vroeg hem of daar ook nog andere diensten bij kwamen die ik moest
vervullen, terwijl ik ondertussen mijn benen wat spreidde zodat hij een goed zicht op mijn
kutje had. Nu begon het eindelijk door te dringen bij Marcel, want hij lachte en zei dat alle
andere dingen die ik maar wilde doen ook van harte welkom zouden zijn. Hij stond op van
zijn stoel liep naar de bank toe en ging naast me zitten. “Zo Tilly ben jij zo’n geil meisje of
heb je gewoon je slipje vergeten” begon hij en legde zijn hand op mijn been. Ik keek hem aan
en kuste hem gelijk, ook Marcel liet er geen gras over groeien en bewoog zijn hand naar
boven en greep me bij mijn natte kutje. Ik opende zijn broek, haalde zijn half stijve lul naar
buiten en begon er wild aan te zuigen, binnen enkele seconden had ik dan ook een keiharde
lul tussen mijn lipjes zitten en ik speelde met mijn tong over die mooie eikel. Marcel trok
mijn T-shirt uit en begon aan mijn keiharde tepeltjes te zuigen waar die af en toe ook nog een
beetje zacht zijn tanden in zette. Dat wond me nog meer op en ik voelde het vocht alweer uit
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mijn kutje lopen, Marcel of ik even wilde stoppen met pijpen want hij stond op het punt om
klaar te komen. Maar dat interesseerde me niet, ik wilde zijn zaad proeven en even later
schoten de eerste stralen sperma dan ook diep in mijn keel. Heerlijk smaakte het en ik zat
tegelijkertijd ook schokkend op zijn hand klaar te komen. Het duurde maar even en toen legde
Marcel me op de bank neer, spreidde mijn benen en stootte zijn lul diep in mijn natte spleetje.
We hebben wel twee uur aan een stuk liggen neuken, likken en klaarkomen, maar dat was
voor mij het besluit om zo snel mogelijk bij hem in te gaan wonen, ik was echt verliefd op die
geile knul.
Binnen een week had ik mijn spulletjes verplaatst naar zijn huis en woonden we samen, we
aten samen, sliepen samen en neukten samen, dag in dag uit en het beviel me uitstekend tot
die dag dat Marcel begon met een voorstel eerst nog leuk en onschuldig maar later zou het
steeds gekker worden.
Het was in het weekend dat hij over zijn eerste idee begon. “Weet je Tilly nu zijn we al een
paar weken samen en je bent ook heerlijk in bed, maar ik wil eens iets spannends gaan doen”,
begon hij. Nou ik was voor alles wel in dus vroeg ik hem wat hij dan precies in gedachten had.
Hij gaf me eigenlijk geen direct antwoord , maar vertelde me alleen dat hij graag eens op een
plek wilde neuken met me waar meerder mensen aanwezig zouden zijn. Op mijn vraag wat
voor een plek hij dan wel bedoelde kreeg ik een vaag antwoord van in een discotheek of wat
dan ook. Dat leek me inderdaad ook wel eens apart om op de dansvloer geneukt te worden en
ik stemde daar dan ook mee in. Die avond zouden we dan ook de stad ingaan om dat eens uit
te gaan proberen, op Marcel zijn verzoek had ik speciaal mijn korte rokje weer aan en geen
slip daar onder. We gingen naar een van de grootste disco’s in Utrecht en nadat we het een en
ander gedronken hadden kwam er opeens een blok met rustige muziek, Marcel pakte me bij
de hand en we gingen de dansvloer op. Ik voelde mijn kutje al nat worden want ik wist wat er
zou gaan gebeuren, het duurde dan ook niet lang of ik voelde Marcel’s handen onder mijn
rokje over mijn blote billen wrijven, hij kuste me en drukte zijn lichaam stevig tegen me aan.
Een hand haalde hij nu van mijn billen af en hij begon tussen onze onderlichamen in zijn gulp
te openen, hij voelde nog even met zijn vingers aan mijn natte kutje en het volgende moment
liet hij zijn stijve lul langzaam naar binnen glijden. Wat werd ik daar geil van zeg, die harde
lul van hem in mijn kutje zo tussen de mensen in, maar Marcel begon steeds harder te stoten
en ik kreeg in de gaten dat er al enkele mensen naar ons stonden te kijken. Nu ging hij nog
harder tekeer en trok hij mijn rokje naar boven zodat ik daar in mijn blote kont zichtbaar was
voor iedereen en kijken deden ze nu bijna allemaal. Maar ik vond het geil en het kon me niets
schelen ik kreunde in zijn oor “neuk me, neuk me harder gele beer die je bent” en hij
verplaatste me al dansend naar een tafeltje aan de kant van de dansvloer, hij legde me op mijn
rug en spreidde mijn benen zo wijd als het maar kon, ik kwam heerlijk klaar op zijn spuitende
lul, want ook hij was niet meer te houden. Ik keek rond me heen en we stonden gewoon in een
cirkel van mensen, de portier was inmiddels op ons af komen lopen en we moesten
onmiddellijk de zaak verlaten. Ik stond op van de tafel en trok mijn rokje weer naar beneden,
iedereen had nu wel genoeg van me gezien. Met een rood hoofd en het sperma uit mijn kutje
druipend verlieten we de zaak. Ik vertelde Marcel later nog dat ik dit toch wel een beetje te
ver vond gaan, maar dat ik er wel van had genoten. Hij beloofde me in ieder geval dat hij me
niet meer in een discotheek zou neuken, maar dat hij er wel opgewonden van raakte. Enkele
dagen later was ik het voorval al weer vergeten en Marcel sprak verder ook nergens meer over.
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Tot hij me opeens op een middag vroeg of ik zin had om even de stad in te gaan, het was
hartstikke mooi weer en hij vroeg me of ik weer in mijn korte rokje en zonder slip mee wilde
gaan. Nu deed ik dat ook wel eens zomaar om zonder slip te gaan winkelen, want dan kreeg je
altijd van die leuke effecten als een man onder je rokje keek, dus had ik daar geen problemen
mee. “We gaan alleen nergens meer dansen hoor” zei ik nog lachend tegen hem. Even later
liepen we door de stad en het was er behoorlijk druk iedereen genoot van de zon en Marcel
nam me mee naar een groot warenhuis. Natuurlijk liepen we gelijk richting roltrappen en
gingen helemaal naar de bovenste verdieping. Ik zag al verschillende mannen en trouwens
ook vrouwen hun ogen op mijn kutje richten, maar ja daar vraag je dan ook om, als je zonder
slipje op een roltrap staat. Van boven gingen we dan ook gelijk weer terug naar beneden en
hetzelfde ritueel speelde zich weer af, ik werd er wel behoorlijk geil van om zo mijn kutje te
showen aan iedereen die het maar wilde zien. Nu gingen we naar een supermarkt en Marcel
pakte een karretje, “Kunnen we gelijk even wat boodschappen meenemen” zei die nog. Bij de
diepvries producten stopte hij en vroeg me of ik even iets eruit wilde pakken, hij het wel
precies een product uitgezocht wat helemaal achteraan lag. Ik boog me over de diepvries heen
en voelde dat mijn rokje naar boven schoof en dat er een gedeelte van mijn blote kontje
zichtbaar moest zijn. Nou en of het zichtbaar was, want onmiddellijk pakte Marcel me bij
mijn kont beet en haalde in twee tellen zijn stijve lul te voorschijn en stak hem zonder pardon
diep in mijn spleetje. Hij stond me gewoon midden in die supermarkt te neuken, ik zei nog dat
hij moest stoppen maar hij was gewoon niet meer te houden, binnen een paar tellen kwam hij
al klaar hij spoot een gedeelte in mijn kutje en de rest over mijn kont heen. De andere mensen
in de winkel begonnen te schelden en allerlei andere opmerkingen tegen ons te maken en we
maakten dat we wegkwamen. Een paar straten verder heb ik Marcel verrot gescholden, dit
kon toch echt niet vond ik, ik durfde niet te bekennen dat ik toch ook wel even lekker klaar
was gekomen, want anders had hij het zeker weer een keer gedaan.
Ik heb een paar dagen niet meer met hem gesproken na dat geintje, maar ja op een bepaald
moment moet je toch weer verder leven met elkaar, dus was alles weer vergeven en vergeten.
Hij bleef wel nog regelmatig aan mijn hoofd zeuren om ergens naar toe te gaan om daar dan
te gaan neuken, maar dat waren echt allemaal van die vreemde plaatsen en ik begon steeds
meer aan zijn verstand te twijfelen. Want voorstellen om op een rondvaartboot of ergens op
een terras midden in de stad te gaan neuken, nee dat was toch te gek, vond ik dan. Maar hij
bleef maar aandringen om weer eens mij te mogen neuken waar andere mensen bij zouden
zijn. Ik werd daar behoorlijk moe van en heb hem toen eens verteld dat we dan naar een
sexclub zouden kunnen gaan of dat we zelf eens iets zouden kunnen organiseren waar andere
mensen bij zouden zijn die dan ook aan het neuken waren. Misschien was dat wel de
opmerking die het begin was voor de einde van onze relatie. Want enkele weken was het
rustig, we neukten gewoon weer regelmatig lekker samen in bed of op de bank en toen kwam
hij opeens weer met de vraag of ik met hem mee wilde gaan, weer in mijn korte rokje en
zonder slipje. Ik vroeg hem wat die nu weer van plan was, maar dat was een verrassing
antwoordde hij. Nu dacht ik dat hij wel begrepen had dat ik dus niet meer zomaar ergens op
een of andere vreemde plaats geneukt wilde worden, dus ging ik maar met hem mee. Even
later kwamen we aan bij een groot huis en hij pakte een sleutel uit zijn zak en liet me binnen,
ik vroeg nog aan hem hoe hij aan die sleutel kwam, maar die had die van een vriend gekregen
die zo ook nog langs zou komen. Ik was al een beetje opgelucht dat het een gewoon huis was
en dat Marcel dus schijnbaar met meerdere mensen iets had geregeld.
We liepen door naar een soort zaaltje waar een bed in het midden van de ruimte stond. “Nou
ga maar op het bed liggen dan komt de verrassing zo wel.” zei Marcel tegen mij, dus ik deed
Gedownload van xxxstory.nl

wat hij vroeg, alhoewel we nog steeds maar met zijn tweeën waren. Ik lag op bed en marcel
pakte wat onder het bed vandaan, voordat ik er erg in had zaten mijn handen en voeten
geboeid aan de spijlen van het bed vast. Hij keek nu zo onder mijn rokje tegen mijn kutje aan
en die had ik toevallig die middag nog lekker kaal geschoren. Hij trok opeens ruw het korte
rokje van mijn lijf en daar lag ik dan met mijn kale kutje, iets wat Marcel toch wel opwond
want binnen enkele tellen haalde hij zijn lul uit zijn broek. Hij dook boven op me en ik voelde
die harde paal tussen mijn schaamlipjes dringen, langzaam begon hij me te neuken en ik
genoot er echt wel van, alleen ik snapte niet waarom hij me met die handboeien aan het bed
had vastgemaakt. Ik bewoog met mijn kont mee zover als dat mogelijk was, want ik voelde de
boeien behoorlijk rond mijn enkels knellen. Steeds harder werden zijn stoten nu in mijn kutje
en ik hoorde zijn adem versnellen, “Zo geile slet nu zal je wat gaan meemaken dit word een
avond die je nooit zal vergeten” sprak hij en op dat moment voelde ik zijn sperma met stralen
diep in mijn kutje spuiten. Hij ging van me af en ik vroeg hem wat hij daarmee bedoelde en
waarom hij niet doorging want ik was nog niet klaargekomen. “Jij wil dus ook klaarkomen
nou dan zal je klaarkomen ook, je wilde toch een sexorgie of zoiets” lachte hij. Op dat
moment ging de deur open en kwamen er een stuk of 20 man het zaaltje binnen gelopen, ik
schrok even want het waren allemaal kerels en geen vrouw te bekennen. “Is zij dat geile
teefje” vroeg een van de mannen aan Marcel. “Ja jongens ze ligt er helemaal klaar voor dus
leef jezelf maar uit” antwoordde hij en ging nu op een stoel zitten. Ik dacht echt dat hij een
geintje maakte, dat kon hij toch niet menen, maar het was wel serieus bedoelt want die kerels
begonnen zich nu uit te kleden en er kwamen er al een paar bij me op bed liggen ook.
Gelukkig verwijderden ze de handboeien en kon ik me weer wat bewegen ik probeerde nog
uit bed te komen maar dat kon ik wel vergeten. Ik voelde een keiharde lul tussen mijn benen
en door het vocht en sperma van Marcel gleed die lul dan ook snel naar binnen een ander
pakte me bij mijn hoofd en drukte zijn stijve paal diep in mijn mond. Nu voelde ik ook een lul
tegen mijn poepgaatje aan drukken en een tweede lul vulde mijn onderlichaam op. Het mag
raar klinken maar ik werd er wel bloedgeil van dat was weer eens wat anders als de lul van
Marcel en ze lagen nu alle drie in mijn lichaam te beuken er kwam nog een kerel bij en ik had
nu zelfs twee lullen in mijn mond ik kwam klaar als een gek de eerste keer en de lul in mijn
kontje spoot zich nu ook diep in mijn kontje leeg. De lul was net uit mijn kontje verwijderd of
een andere kerel vulde het gaatje alweer op en dat terwijl de lul in mijn kut nu ook begon te
spuiten. Ook hij stapte van het bed af onmiddellijk weer gevolgd door een andere lul die ook
weer gelijk in mijn kutje gleed. Ik bleef klaarkomen en klodders sperma werden in mijn
onderlichaam en in mijn mond gespoten ik geloof dat ze allemaal zo’n beetje hun lading zaad
wel ergens achter hadden gelaten want ik sopte aan alle kanten, toen ik zei dat het nu wel
mooi was geweest. Nu stond Marcel op en kwam kwaad naar me toelopen, “Je wilde een
orgie nu heb je een orgie en doorneuken zal je” hij gaf me een klap in mijn gezicht en smeet
me weer op het bed. Onmiddellijk werd ik vastgepakt door een paar van die kerels en een
duwde me met mijn hoofd plat op het bed, ze lieten me op mijn knieën zitten en nu voelde ik
twee harde lullen tegelijkertijd in mijn kontje gestoken worden. Ik dacht dat ik uit zou
scheuren en gilde het ook uit, “Stop alsjeblieft stop dit kan niet”. Maar daar hadden de heren
geen boodschap aan en bleven gewoon doorgaan met het pijnlijke gebeuren er was er zelfs
nog een bij die het voor mekaar kreeg om ook nog een lul in mijn kutje te steken, dus nu was
mijn onderlichaam gevuld met drie van die harde lullen.
Ik lag half te huilen en kwam ook nog een paar keer klaar zelfs het warme zaad spoot keer op
keer diep in mijn kut, kont en mond. Zo hebben ze me zeker 4 uur achter elkaar liggen neuken
en op het einde begonnen ze ook nog eens allemaal over me heen te plassen. Toen het
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allemaal voorbij was bleef ik alleen in dat huis achter, zelfs Marcel was verdwenen. Ik had
een T-shirt wat half kapot getrokken was en een rok die ook aan stukken was getrokken,
verder was ik doorweekt van het zeik en overal zat ik onder de sperma mijn kutje en kontje
brandde gewoon van de pijn. Nu moest ik nog weg uit dat huis maar nergens was er iets te
vinden aan kleding het was gewoon een leegstaand pand en de smeerlap had alles mooi
geregeld een bed en meer ook niet. Bijna spiernaakt ben ik de straat opgegaan en met het
sperma nog uit mijn gaten lopend ben ik naar een vriendin toegegaan. Nadat ik me daar weer
had opgeknapt heb ik het hele verhaal verteld, gelukkig kon ik voorlopig bij haar blijven en
heb ik een week later mijn spulletjes bij Marcel weggehaald. Ik heb hem gelukkig ook nooit
meer gezien en heb ook een tijd lang echt iets tegen mannen gehad, maar daar kwam later wel
weer verandering in.
Dit was echt het ergste wat me ooit is overkomen en wat er verder in mijn veel bewogen
leventje is gebeurd vertel ik een volgende keer wel weer, in ieder geval is dat wel fijner als
deze ervaring.
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