Mijn zus komt spuitend klaar
Mijn naam is Karel ik ben 21 jaar en ik woon sinds kort op kamers in Leiden. Niet zo maar op
kamers, maar bij mijn oudere zus Bella. Omdat ik echt ergens moest wonen voor mijn studie
en zij al in Leiden woonde bood ze me aan bij haar te komen wonen. Ze is er niet veel omdat
ze rare diensten werkt in een ziekenhuis. Ze is verpleegster en vond het wel leuk als ik bij
haar kwam wonen.
Nu heb ik altijd al een hele goede relatie met haar gehad. Na een tijdje, kwam ik op een avond
vroeg thuis van school en hoorde in de gang geluiden en ik dacht dat er iets aan de hand was
met mijn zus. Ik dacht er niet over na en gooide ik mijn tas op de grond en rende haar kamer
binnen. Maar in plaats van dat er wat aan de hand was, lag ze met gespreide benen op haar
bed. Net op het moment dat ik binnen liep, kwam ze klaar, zoiets had ik nog nooit gezien. Met
een paar stralen spoot het geil uit haar geile spuit kut. Met grote ogen keek ik en zij probeerde
haar orgasme te stoppen.
Snel trok ze de nat geworden deken over haar heen en ik zei “sorry”. Waar kom jij vandaan?
zei ze. Ik, ik kwam thuis en hoorde je kreunen, ik dacht dat je werd aangerand. Nog steeds
geschrokken keek ze me aan, Dit mag je nooit aan iemand vertellen, begrijp je dat?, zei ze.
Verbaasd stond ik daar, ogen en mond wijd open. Als pap of mam dit te horen krijgen dan ben
ik er geweest. Ik keek naar haar en zei, Hoe deed je dat? Ze knipperde even met haar ogen en
ik zag haar slikken. Haar ogen werden groter en ik kon duidelijk zien dat ze zich zeer
onprettig voelde. Waarom wil je dat weten? vroeg ze. Ik vond het geil, fluisterde ik haar toe.
Nog steeds zat ze met opgetrokken benen in de deken en keek me aan. je moet me beloven dat
het tussen ons blijft Karel zei ze. Ja ik beloof het hoor maak je maar geen zorgen, zei ik.
Sommige vrouwen kunnen net als mannen spuiten en ik ben daar één van. Na dit antwoord
draaide ze haar hoofd weg in schaamte. Maar dat is toch niet erg, zei ik. Vind jij het niet
vreemd dan? vroeg ze. Nee, zei ik, ik vond het wel geil om te zien. Nu wist ik me geen
houding te geven. De meeste jongens die met mij naar bed zijn geweest vinden het anders
behoorlijk vies, de meeste knappen er op af.
Met een verlegen blik staarde ze onder haar donker bruine haren door, wachtend op een
antwoord. He, zei ik en wist even niet wat ik moest zeggen. Ik hoop niet dat je boos wordt
maar ik, ik vond het wel geil. Ze kreeg nu een glimlach rond haar lippen. Dat is lief van je
broer, hoe kan ik daar nu boos om worden. Nou, antwoordde ik, omdat ik je broer ben. Het
was even stil in het kleine kamertje. Zul je echt niets zeggen tegen papa en mama. Nee
natuurlijk niet gekkie. Ik kon haar opluchting zien. Met een lach op haar gezicht vroeg ze me
of ik haar een knuffel wilde geven. Natuurlijk. Snel stapte ik op haar af en omhelsde haar,
maar met het omslaan van mijn arm om haar nek voelde ik nu haar natte geil, dat ze op de
deken had gespoten. Ze kuste me op mijn wang en een geile rilling ging door me heen.
Ik hou van je broertje, zei ze in mijn oor en terwijl ik ook haar wang beroerde antwoordde ik
het zelfde terug. Bij het los laten van onze omhelzing gleed de deken van haar borsten af en
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werden haar tepels ontbloot. Weer sprong er een geile rilling door me heen en nu voelde ik
duidelijk dat het me meer deed dan ik dacht. Ik kon het niet laten en bekeek de lekkere geile
tieten van mijn zus, haar mooie volle D cup met de mooie donker gekleurde tepels. Ze zag me
kijken maar was zelf blijkbaar al zover opgewonden om er iets aan te doen. Ik slikte, maar
stelde de vraag, Mag ik het zien. Wat, wat wil je zien broer?.
Mag ik zien hoe je klaarkomt en spuit. Dat kan toch niet zei ze zacht voor zich uit. Ik zal het
niemand vertellen, beloofde ik haar. Niemand hoeft het te weten toch. Haar ademhaling ging
nu sneller en ze keek me indringend aan. Ik weet niet, je bent mijn broer, Ah toe Bella, ik zal
alles doen wat je van me vraagt. Even bleef het stil en ze dacht erover na. Ik dit niet van haar
mogen vragen en eigenlijk had ze nooit ja moeten zeggen, maar ze deed het. Ok dan, maar ik
wil dat je daar in de hoek gaat staan en dat je alleen kijkt.
Blij als een klein kind kuste ik haar op haar wang. Met trillende knieën deed ik wat ze me had
gevraagd en wachtte af. Nog even dacht ze erover na maar ik zag haar de deken wegtrekken
en onderuit op haar rug gaan liggen. Gelijk schoot er weer een stevige geile rilling door mijn
lichaam. Ze was vijf jaar ouder dan ik en was slank en strak. Haar stevige borsten maakte haar
enorm aantrekkelijk en toen ik haar helemaal glad geschoren kut bekeek voelde ik mijn pik
tegen mijn gulp aan stoten.
Ik zag haar geil kijken terwijl ze haar vingers weer door haar geile spuit kut liet glijden. Ze
liet twee vingers naar binnen glijden en met haar ogen dicht liet ze me haar masturbatie
techniek zien. Als je wilt kan je best je eigen ook wel even helpen, kreunde ze, kijkend naar
de dikke bult in mijn broek. Ik moest wel ik kon niet anders en handig viste ik mijn enorme
pik uit mijn broek. O, mijn god, hoorde ik mijn zus zeggen kijkend naar mijn stijve pik. Snel
pakte ik hem vast en begon er stevig aan te rukken.
Mijn zus was nu gefocust op mij en ik op haar. Ze kreunde hard en sopte in haar kut dat het
een lieve lust was. Ohhh Broer, wat lekker is dit. Jaa zei ik. Ze kreunde weer en schokte met
haar heupen. Ohhh, god ik ga weer klaar komen Karel. Ja zus doe maar, zei ik geil, voelend
dat ik ook op het punt stond om klaar te komen. Laten we samen spuiten, gilde ik naar haar.
De ogen van mijn zus keken me geil aan, Ja ik wil je zien spuiten. Ja geile zusje, samen lekker
spuiten. Weer was daar die geile blik, Ja Karel spuit me onder met je pik. Ik keek haar
verbaasd aan, geil en vragend. Maar ze was onweerstaanbaar en ik strompelde naar het eind
van haar bed.
Ja broertje ga tussen mijn benen staan. Haar vingers gingen geil in en uit die spuit kut en het
soppende geluid maakte me gek van geilheid. Ik kom klaar, kreunde ik dan ook. Ja schatje ik
ook, spuiten, spuit. Bij deze laatste opmerking liet ze zich helemaal gaan en met grote stralen
verliet haar geil haar nauwe gevingerde geile spuit kut. Ik voelde mijn hand nat worden en zag
hoe haar kut geil tegen mijn pik op spatten. Nu was er geen houden meer aan en met een
enorme kreet begon ook ik nu alles te over haar heen te spuiten.
Ja Karel, spuit, spuit me onder, spuit op mijn geile spuit kut. Dik draderig sperma bleef ik uit
mijn pik spuiten en ik wist mijn zus in haar gezicht te spuiten. Haar hand wreef nog steeds
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langs haar natte geile spuit kut en zo werd zelfs mijn geile zaad mee gesleurd haar geile spuit
kut in. De dikke draden sperma hingen aan haar borsten en ook een hoeveelheid droop langs
haar wang en lippen. O mijn god hoorde ik haar kreunen, zo lekker ben ik in tijden niet klaar
gekomen. Ik zag haar tong langs haar lippen gaan en pas toen leek ze te merken dat er zaad op
haar hoofd en gezicht was gekomen. Ik zag haar even denken maar toen likte ze het op om
mijn sperma te proeven. Je bent mooi en geil, zei ik tegen haar.
Mijn pik bleef door dit alles gewoon hard en ook nu leek zij zich niet meer geremd te voelen.
Met een glimlach keek ze me strak aan en zei, “Karel, Wil je me neuken”. Hoe lekker dat is
geweest vertel ik een volgende keer maar dat we niet alleen met elkaar geneukt hebben lijkt
me duidelijk. Ik bef haar nu regelmatig klaar om dan zo veel mogelijk van haar geil in mijn
mond te laten druipen, maar ook zij is er niet vies van me heerlijk klaar te pijpen. Het is zelfs
zo dat ik haar in het ziekenhuis anaal heb geneukt in haar kont waarna ze mij heerlijk heeft
afgezogen in de trein naar Amsterdam. Niemand weet iets van de geile band tussen mijn zus
en ik, maar dat dit nog lang mag duren lijkt me duidelijk.
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