Ik ben beurs geneukt.
“Tsjee, meid, wat zie je er uit”, zei Laura tegen Ellen, haar collega en hartsvriendin tegelijk,
“en wat loop je moeilijk”. “Praat me er niet van”, zei Ellen en strompelde door de deur van de
hoofdingang, die Laura voor haar openhield.
Samen liepen ze de hal in en Ellen drukte op het knopje van de lift. Terwijl ze stonden te
wachten tot de lift er was, fluisterde Laura in het oor van Ellen: “vertel op. Wat is er gebeurd
sinds je met hem vertrok? Was hij echt zo’n geile hengst, die het de hele nacht kon
volhouden?”. “Niet hier”, zei Ellen zachtjes, “als we boven zijn. Tjonge, tjonge, ik ben
helemaal beurs geneukt”.
“Waarom liet je dat dan toe”, vroeg Laura, “je was er toch zelf bij?”. “Meid, je moest eens
weten”, zei Ellen, “het was het einde. Nog nooit heb ik zo genoten. En ik ben nog nooit zo
vaak klaargekomen. Werkelijk. Grandioos”. De opmerkingen van Ellen maakte Laura alleen
maar nieuwsgieriger en ze brandde van verlangen om het hele verhaal te horen, maar er
kwamen anderen naast hun staan wachten en ze zwegen.
Laura dacht terug aan de avond daarvoor: zij en Ellen hadden afgesproken om samen een
avond te gaan stappen en om acht uur was ze met haar auto naar de flat van Ellen gereden. Ze
hadden eerst koffie gedronken en nog wat aangekeuteld. Rond een uur of tien waren ze naar
de disco gegaan en hadden met elkaar, maar ook met meerdere jongens gedanst. Na een
poosje viel het haar op, dat Ellen ondertussen telkens met dezelfde jongen danste en ze liet
zich helemaal inpalmen. Toen Ellen en haar partner moe waren, kwamen ze naar Laura toe en
de jongen bood hun allebei wat drinken aan. Maar het duurde maar even of Ellen en de knul
waren weer aan het dansen en opeens verdween de jongen naar de uitgang. Ellen liep op
Laura af en zei: “is het geen stuk? Hij is nu even naar het toilet en daarna gaan we naar zijn
huis. Je hoeft me dus niet mee terug te nemen. Vind je het erg?”.
“Ik stik van jaloersheid”, zei Laura, “maar ga je gang. Als ik in jouw schoenen stond, zou ik
hetzelfde doen. Veel plezier, maar ik wil morgen alles horen. Hoe heet hij eigenlijk?”. Terwijl
Ellen zich uit de voeten maakte, zei ze: “Stephan”. De lift stopte op de etage, waar Ellen en
Laura moesten zijn. Moeizaam lopend verliet Ellen de lift, op de voet gevolgd door haar
vriendin. Toen ze in hun werkkamer waren, deden ze hun jas uit en Ellen ging heel
voorzichtig zitten. “Wat heb je toch?’, vroeg Laura. “Een pijnlijk achterwerk”, zei Ellen, “en
slaap. De klok stond op 6 uur, toen ik op bed kroop, dus ik heb maar heel weinig slaap gehad.
Ik kan wel een kop sterke koffie gebruiken”. “Die zal ik voor je halen”, zei Laura, “maar dan
moet je mij ook echt alles vertellen”. Even later kwam ze terug met twee koppen koffie en ze
nam plaats op haar bureaustoel tegenover Ellen. “Nou, vertel”, zei ze.
Ellen nam een slok en stak van wal. Ze vertelde: “Oh, het was echt een turbohengst. In zijn
auto zat hij al onder mijn rok te wriemelen en omdat ik hem zo aantrekkelijk vond en in een
zeer opgewonden bui was, liet in hem begaan. Je snapt wel, dat toen we bij zijn huis
uitstapten, ik al kleddernat was en mijn slipje hing onderaan mijn benen. Die heb ik dus maar
in zijn auto achter gelaten en toen we binnen waren, doken we gelijk op de bank. Lekker
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vrijen en zo. Je kent het hele gedoe wel. Voorspel noemen de kerels dat, maar het is van hun
kant niets anders dan een langgerekte poging om een vrouw zo snel mogelijk uit de kleren te
krijgen. Bij Stephan dus ook en omdat ik daar totaal geen bezwaar tegen had, had ik dus al
snel geen kledingstuk meer normaal om het lijf en zat hij lekker aan mijn tepels te sabbelen.
Ik liet me ook niet onbetuigd en had hem al snel halfnaakt. Meid, je had zijn leuter moeten
zien: een paal om te zoenen en keihard. Het liefst wilde ik die meteen in mijn spleet hebben,
maar hij wilde daar nog niet aan. Dus dacht ik: laat ik hem dan maar even pijpen. Nou, toen ik
goed en wel aan het zuigen was, voelde ik zijn zaad al in mijn mond lopen en je weet, dat ik
dat lekker vind, dus slikte ik zo’n beetje zijn hele productie door”. Laura zat ingespannen te
luisteren en ze keek erbij alsof zich alles hier pal voor haar ogen afspeelde.

“En toen moest hij eerst slapen zeker?”, vroeg ze, “zo slap als een pier”. “Niks ervan”,
vervolgde Ellen, “ik zei toch al dat hij een echte dekhengst was met een potentie om u tegen
te zeggen. Zijn pik bleef hard en hij pakte mijn hoofd vast en bewoog zijn onderlichaam heen
en weer. Ik zoog hem niet meer, maar hij neukte mijn mond gewoonweg. Al snel voelde ik
opnieuw, dat hij ging klaar komen, maar dat feest ging mooi niet door. Ik wilde ook wat en
rukte me los. Ik hoefde niets te zeggen, wat hij begreep zo wel wat ik wilde. Maar tegen de
tijd dat ik op de rug lag, had hij mijn benen al uit elkaar geduwd en zat zijn lul diep in mij.
Zijn eikel zat volgens mij in mijn baarmoeder en hij neukte me hard. Mijn schaamlippen
dienden gewoon als stootkussen en met zijn vingers prikkelde hij mijn klit. Je begrijpt wel,
dat ik al gauw klaar kwam en meteen daarna spoot hij ook zijn kwak naar binnen. Ik dreef
gewoon en voelde het vocht langs mijn dijen lopen”. “Maar toen was het nog lang geen zes
uur”, zei Laura. Ellen bemerkte dat haar verhaal Laura opwond, want die had blosjes op haar
wangen.
“Nee”, zei ze, “dit was pas het begin. Stephan kroop van me af en begon me te beffen. Al snel
was ik weer zo opgewonden als een kreeft en ik vernam, hoe hij mijn kut leeg slurpte. Toen
kwam hij met zijn mond naar de mijne en toen ik mijn lippen opende voor een tongkus, liet
hij een straal zaad uit zijn mond lopen precies in de mijne. Hij had zijn eigen zaad uit mijn
spleet gehaald en nu mocht ik het doorslikken. Meteen daarna drukte hij zijn mond op de
mijne en ik proefde mijn eigen vocht gemengd met zijn speeksel. Werkelijk het einde. Toen
zijn mond leeg was, draaide die lieverd zich om en likte me opnieuw. Omdat zijn pik nog zo
lekker stijf was en zo uitnodigend voor mijn mond bungelde, heb ik hem nog maar even
gepijpt”. “Zo vanuit je gleuf in je mond?”, vroeg Laura, “of had hij hem nog eerst schoon
gemaakt?”.
“Nee”, antwoordde Ellen, “mijn sap zat er nog aan. Maar wat geeft dat nou? Het is niet giftig
of zo”. Laura keek ietwat bedenkelijk en Ellen zei: “het kon mij niet schelen in elk geval.
Maar luister: het mooiste komt nog. Ondanks zijn eerdere hoogtepunten stond zijn pik al snel
weer op knappen en ik zoog wat ik kon. Stephan befte me heerlijk en ik stevende zo op een
nieuw orgasme af, tot ik opeens een vinger in mijn achterste voelde binnendringen”.
“Een vinger”?, vroeg Laura verbaasd, “in je kont? Vond je dat niet vreselijk goor?”. “Vies?
Nee, hoor. Helemaal niet”, zei Ellen, “het voelde zelfs fantastisch aan en het werd nog erger,
want opeens ging zijn tong uit mijn kut en gleed naar onderen. Bij elke lik over mijn aars
werd ik geiler en plotseling stak hij zijn tongpuntje zelfs naar binnen! Ik dacht dat ik gek
werd”. Ze zag hoe Laura d’r handen onder het bureau gingen en ze verdacht haar vriendin
ervan, dat ze zichzelf ging zitten strelen. “Huh”, zei Laura, “hij ging echt met zijn tong naar
binnen?”. “Ja”, zei Ellen, “echt waar en omdat zijn vingers heerlijk met mijn kittelaar
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speelden, kwam ik acuut klaar. Maar veel kans om ervan te genieten kreeg ik niet, want hij
spoot op dat moment ook zijn ballen leeg en omdat zijn lul nog steeds diep in mijn mond zat,
kreeg ik opnieuw een lading zaad te verwerken”. “Bah, jullie zijn perverselingen”, zei Laura,
“maar wacht even, want ik moet eerst naar de WC”.
Je bent jaloers en je gaat je zitten vingeren, dacht Ellen bij zichzelf en haar vriendin spoedde
zich het kantoortje uit. Zo’n vijf minuten later kwam ze terug en haar wangen waren nog
roder geworden. Ellen wist wel zeker, dat Laura zichzelf had zitten bevredigen en dat ze zich
daarbij een voorstelling had gemaakt hoe haar avontuurtje met Stephan verlopen was. “Ga
verder”, zei Laura, “hij zat je reet dus te likken en spoot je mond vol. En toen?”. “Nou”, zei
Ellen, “hij draaide zich om en gaf me een tongkus”. “Dat was zeker wel vies?”, vroeg Laura.
“Nee hoor”, antwoordde Ellen, “een beetje aparte smaak, maar niet onaangenaam. Nou, zo
hebben we wel zo’n half uur, drie kwartier liggen vrijen en liefkoosden elkaars lichamen.
Maar we waren wel kompleet uitgeblust en zelfs Stephan zijn pik was zowaar slap. Ikzelf had
ook geen zin meer en dus lagen we een beetje tegen elkaar aan te doezelen en vertelden, hoe
ons leven er zo ongeveer uit zag. Af en toe namen we een slok drinken en na verloop van tijd
hadden we een hele fles wijn leeg. Toen stelde Stephan voor om een soort XTC-pil te nemen
en hoewel ik eerst heel terughoudend was, wist hij me te overtuigen. Het was een iets andere
pil dan XTC met een andere samenstelling, waardoor het oppeppende effect minder sterk was,
maar je zin in liefde enorm toe nam. Ik bedoel, XTC heeft al de naam ‘Love-drug’ te zijn,
maar dit zou werkelijk het einde zijn. Dus namen we allebei zo’n pil en jawel hoor: binnen
een half uur was ik zo geil als boter en Stephan zijn pik was weer net zo hard als aan het begin
van de nacht. Ongelooflijk gewoon en ik had weer ontzettend veel zin in neuken”.
“Ik kan het haast niet geloven”, zei Laura, “je bent al meerdere keren klaar gekomen en hij
heeft zijn ballen helemaal leeg gespoten en dan toch weer zoveel zin krijgen. Je overdrijft niet
een beetje?”.
“Geen woord”, zei Ellen, “ik moest gewoon wat in mijn kut hebben en had nog maar een
gedachte: klaarkomen”. “Dus dat werd weer wippen”, zei Laura ietwat sarcastisch, maar met
een verhit gezicht. “Neeeee, nou komt het”, zei Ellen, “Stephan zei, dat hij een variatie kende,
die mij helemaal buiten zinnen zou brengen en mij tot de hoogste toppen van genot zou
voeren. Omdat ik overal voor in was, liet ik hem begaan, toen hij vroeg of hij iets uit mocht
proberen. Hij snelde de kamer uit en kwam terug met een dildo en een pot vaseline. Ik wist
meteen wat hij van plan was, maar ik was geenszins van plan om hem tegen te houden, want
ik wilde vulling”. “Dus even later zat de dildo in je reet en zijn pik van voren”, zei Laura.
“Nee”, zei Ellen, “dat had ik ook verwacht, maar hij liet me op mijn buik liggen en schoof de
dildo in mijn kut. Toen smeerde hij veel glijmiddel op en in mijn aars en alleen al de gedachte
aan wat er ging komen, deed mij het haast al besterven van genot. Eerst neukte hij mijn reet
met een paar vingers en toen smeerde hij zijn pik in. Daarna kroop hij op mij en voelde ik zijn
eikel in mijn kont doordringen. Meid, als ik had geweten hoe lekker dit kon zijn, was ik hier
al veel eerder mee begonnen. Echt, ik schoot van het ene orgasme in het andere en Stephan
bleef maar rammen met zijn paal. Kijk, je moet wel ontspannen zijn, want anders doet het
ongenadig pijn. Nu deed het in het begin ook wel wat zeer, maar het genot overheerste alles
en als je echt een keer door het lint wil gaan, moet je je overgeven aan anale sex”. “Gut, ik
weet het niet hoor”, zei Laura, “maar daarom loop je dus zo moeilijk”.
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“Nou, niet van deze ene keer”, zei Ellen, “want al snel kwam Stephan ook klaar en vulde mijn
darm met zijn zaad. Toen trok hij zich terug en nam mijn kringspier zijn normale vorm weer
aan, hoewel dat wel even tijd vergde. Mijn kont voelde toen ook totaal niet pijnlijk aan, maar
dat ik nu zo moeizaam loop en een zere kont heb, komt door hetgeen, wat er daarna gebeurde.
We waren namelijk door het dolle en Stephan vroeg of hij nog wat langer met mijn kont
mocht spelen. Daar had ik totaal geen bezwaar tegen. Integendeel, ik moedigde hem flink aan
door uitdagend mijn billen ver uit elkaar te trekken. Dus kroop hij onder mij en haalde de
dildo uit mijn kut. Omdat zijn pik nog half stijf was en er nog lekker veel zaad aan zat, nam ik
die in mijn mond en hij begon me te beffen”. “Zo uit je achterste in je mond?”, vroeg Laura.
“Ja”, zei Ellen, “maar dat even terzijde. Ik was ondertussen alweer aardig op weg naar een
nieuwe klimaks. Stephan stopte opeens de dildo in mijn kont en begon me er ongenadig me te
naaien. Direct sloegen alle stoppen bij mij door en terwijl ik hem klaar zoog, kreeg ik
orgasme na orgasme. Uiteindelijk kon ik niet meer en terwijl het zaad van mijn kin droop,
kroop Stephan onder mij vandaan. Hij trok bruut de dildo uit mijn reet en verving deze door
zijn tong. Ik werd al weer geil en ondanks dat ik haast uitgeput was, begon mijn kut opnieuw
nat te worden. Ik stak mijn hand naar achteren en masseerde Stephan zijn ballen. Daarna trok
ik hem af en toen ik voor de zoveelste keer klaar kwam, dook hij op mij en stopte weer zijn
lul in mijn reet. Hoe lang hij bezig is geweest en hoe vaak hij klaar gekomen is, weet ik niet
meer, maar zelf verloor ik de tel van mijn hoogtepunten, toen ik vijf keer in korte tijd onder
hem lag te kronkelen”.
“Dus je bent helemaal suf genaaid”, merkte Laura op. “Ja”, zei Ellen, “urenlang heeft hij me
in mijn aars geneukt totdat de pil zijn uitwerking verloor. Maar toen hij mijn kont verliet,
voelde ik alleen nog maar pijn. Er zat zelfs wat bloed aan zijn lul. Maar het was overheerlijk
geweest en de herinneringen aan de lange, hete nacht verdrongen de pijn naar de achtergrond.
Maar we waren gebroken en totaal bevredigd”. “Ben je nu ook verliefd op hem?”, wilde
Laura nog weten. “Nee”, zei Ellen, “we hebben niet eens een nieuwe afspraak gemaakt. Het
was gewoon een avontuurtje, maar ik weet nu wel aan welke eisen mijn toekomstige man
moet voldoen”. “Oh, meid”, zei Laura, “ik wou dat ik het had meegemaakt. En als anaal echt
zo geweldig is, dan heb ik daar ook wel een pijnlijke reet voor over”. “Ik de volgende keer
ook wel”, zei Ellen, “en dan laat ik me precies net zo pakken, maar dan wel in het weekend,
want ik ben kapot. Ik neem vanmiddag maar vrijaf om wat slaap in te halen, geloof ik”.
Het hoofd van hun chef verscheen om de hoek van de deur. “Zouden we niet eens aan het
werk gaan?”, vroeg hij streng, “jullie zijn al wel een uur binnen en hebben nog geen klap
gedaan”. Toen hij zag hoe moe Ellen er uit zag, zei hij: “jij kunt vanmiddag beter vrij nemen”.
“Dat wilde ik net vragen”, zei Ellen en traag begon ze met haar werkzaamheden.
Laura schoot weer in het toilet en Ellen kon wel raden waarom. Zij kon het niet helpen, dat
haar vriendin zo opgewonden was geworden, maar zelf had ze voorlopig genoeg gehad.
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