Volleybal en sex.
Annemiek en Josefien, twee meiden van 18 jaar, waren behalve elkaars buurmeisjes en
hartsvriendinnen, ook minnaars van elkaar. Eigenlijk was dit vanzelf zo gekomen. Ze
woonden al hun leven lang naast elkaar en al op jonge leeftijd ontstond hun vriendschap. Een
tijdje geleden ging hun vriendschap over in liefde voor elkaar. Ze waren elk enigszins een
buitenbeentje en voor hun eigen gevoel hadden ze totaal geen behoefte aan jongens. Ze waren
meer in elkaar geïnteresseerd, maar hadden ook weer niet het idee echt een lesbienne te zijn.
Ze hadden ook totaal geen belangstelling voor andere meisjes. Eigenlijk gold dat uitsluitend
voor elkaar. Hun relatie was vanzelf zo gegroeid. In feite wisten ze vanaf het eerste moment,
dat ze voor elkaar bestemd waren, maar ze waren zich hier op jongere leeftijd niet van bewust.
Pas toen ze belangstelling kregen voor sex en hun geile gevoelens ontdekten, kregen ze in de
gaten wat ze voor elkaar voelden. Ook dit was weer automatisch zo gelopen. Geen van beiden
was er op uit om de andere te verleiden en hun verlangen naar elkaar ontdekten ze per
ongeluk.
Ze sliepen vaak bij elkaar en de ouders van Annemiek hadden er zelfs speciaal een
tweepersoonsbed voor aangeschaft. Op een zekere avond, toen ze weer naast elkaar lagen en
er een intiem sfeertje hing in de slaapkamer, zei Josefien tegen Annemiek: “weet je wel, hoe
lekker het is om aan je spleetje te zitten en vooral bovenaan, waar je schaamlippen
beginnen?”.
“Ja”, zei Annemiek, “ik kwam er laatst achter onder de douche en sindsdien doe ik het vaak.
Jezelf bevredigen heet dat, geloof ik. Vingeren zeggen ze ook wel eens. In elk geval is het erg
lekker. Zullen we het nu ook doen?”. Josefien was er meteen voor te vinden en dicht naast
elkaar gelegen, lagen ze zichzelf te bevredigen. De eerste keer hielden ze zich nog wat voor
elkaar in en met onderdrukte kreetjes en zachtjes zuchtend wreven ze over hun gezwollen
klitjes. Maar de keer daarop waren ze al wat vrijer en was het volop zuchten en kreunen in de
slaapkamer. Daarna durfden ze zich zelfs helemaal te laten gaan en lagen ze luidruchtig te
hijgen en te steunen. Toen ze de keer daarop weer bij elkaar sliepen en Annemiek weer
voorstelde om met zichzelf te gaan liggen spelen, zei Josefien: “of zullen we het een keer bij
elkaar doen?”.
Annemiek wist niet of dit wel zo’n goed idee was en nam een terughoudende houding aan,
maar al snel liet ze zich door haar vriendin overhalen en even later waren ze in elkaars kruis
bezig. Eerst was het nog wat onwennig en een kwestie van aftasten, hoe je zo iets moest doen
en wat de andere het lekkerste vond. Maar al snel leerden ze bij en de daarop volgende keren
ontdekten ze wat de mogelijkheden waren en hoe ze het zo geil mogelijk voor elkaar konden
maken.
Op een keer hadden ze elkaar ook weer liggen vingeren en toen ze bevredigd stijf tegen elkaar
aan lagen, stopte Annemiek haar vinger, die kort daarvoor in de kut van Josefien had gezeten,
in haar mond en likte het geil er af. “Huh”, zei ze, “het ruikt net zo als van mijn eigen, maar
het smaakt veel lekkerder”. Prompt had Josefien haar vinger ook afgelikt en onderstreepte de
woorden van haar vriendin. Vanaf die avond proefden ze elke keer van elkaars kutsap. Pas
later hoorden ze van beffen en van standje 69. Natuurlijk probeerden ze dat zo snel mogelijk
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uit en vanaf dat moment zaten ze elke keer met hun tong in elkaars kut. Josefien was zelfs
helemaal een geile, want zelfs als Annemiek ongesteld was, zat ze nog diep in de gleuf van
haar vriendinnetje. “De mooiste tijd van de maand”, had ze wel eens lachend opgemerkt, maar
dit was als grapje bedoeld. Maar het was duidelijk dat ze geen taboes kende en het totaal geen
probleem vond om bij Annemiek er eerst een bebloede tampon uit te trekken en dan te gaan
beffen.
Annemiek was wat minder driest. Ze wilde Josefien wel likken als ze ongesteld was, maar
niet met de tong naar binnen, terwijl Josefien al wild werd als ze een touwtje bij Annemiek
tussen de benen zag bungelen. E’n keer was ze zelfs in een supergeile bui en toen ze de volle
tampon uit de kut van Annemiek trok, zei ze: “ik zal je eens laten zien hoe gek ik op je ben”.
Zodra ze de tampon er uit had, stopte ze het ding in haar mond en zoog er op. Annemiek keek
haar afkeurend aan en zei: “dat moet je niet van mij verwachten, want dit gaat mij te ver”.
“Geeft niet”, zei Josefien, “en dat hoeft ook niet. Ik vind het wel lekker en zo lang ik het bij
jou mag doen, vind ik het prima”. Maar daarna had ze het nooit weer gedaan, maar de kans
zat er wel in, dat ze het weer zou doen als ze weer eens in een supergeile stemming was.
Behalve hun hartstocht voor elkaar hadden ze nog een passie, die ze samen deelden, te weten:
volleybal. Dat deden ze al van jongs af aan en het was goed aan hun figuur te zien. Beiden
hadden ze er namelijk een stevige kont met dito benen aan over gehouden. Niet dat ze dik te
noemen waren. Ze waren zelfs lekker slank met een platte, zachte buik, maar hun onderstel
was een en al spieren, zodat het leek of ze een dikke kont hadden. Annemiek was stapel op
het achterwerk van haar vriendin. Op een keer, onder het beffen, had ze per ongeluk met een
vingertop het kontgaatje van Josefien aangeraakt en toen die wild omhoog schokte, had
Annemiek in de gaten hoe gevoelig haar vriendin daar was en sindsdien speelde ze altijd met
het aarsje van Josefien, die op haar beurt die gewoonte overnam en hetzelfde bij Annemiek
deed. In een later stadium kwamen ze er achter dat het nog veel lekkerder was om een aars
met de tong te bewerken en van die tijd likten ze altijd uitgebreid elkaars kontje. Annemiek
zei altijd: “lieverd, jij hebt het lekkerste kontje van de hele wereld”. Josefien reageerde dan
altijd door even een in de bilpartij van Annemiek te knijpen of een vinger door de bilnaad van
haar vriendin te laten glijden. Blijkbaar had volleybal en sex iets met elkaar te maken in de
ogen van Annemiek, want elke keer als ze een wedstrijd gespeeld hadden of getraind hadden
dan was het raak. Misschien kwam het wel omdat haar vriendin dan constant in een strak
gymbroekje voor haar ogen rond dartelde, maar in elk geval was ze elke keer na afloop zo geil
als boter. Ze vroeg Josefien dan steevast om te blijven slapen en het draaide dan uit op een
geile stoeipartij.
Vorige week na de training was het er zelfs in de sporthal van gekomen. Ze waren uitgeput na
anderhalf uur trainen en zaten bij te komen in de kleedruimte. Maar na verloop van tijd
kwamen ze een beetje bij hun positieven en gingen douchen. Toen ze daarmee bezig waren,
kwamen ze tot de ontdekking, dat ze nog de enige waren en dat de rest of al naar huis was
gegaan of zat te kijken naar de heren, die een wedstrijd na hun training speelden. Annemiek
kwam bij Josefien staan en legde haar hand op diens borsten. Al snel stonden ze te vrijen en
Annemiek streelde de billen van Josefien.
“Jij hebt het meest sexy achterwerk van de hele wereld”, fluisterde ze haar vriendin in het oor,
“ik word bloedgeil van jou als je in het veld staat met je lekkere kont in dat blauwe broekje”.
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Daarna werd het een gesmak en gelik van heb ik jou daar en vooral het aarsje van Josefien
moest er flink aan geloven. Annemiek zat er diep met haar tong in te wroeten en genoot op
haar beurt van de puntige tong van haar vriendin in haar eigen geile reet. De spanning dat er
elk moment iemand binnen kon komen, gaf een extra dimensie aan hun opwinding en maakte
hun orgasme des te intensiever. Maar aan de andere kant: wat gaf het. Zodra ze iets zouden
horen, zouden ze elkaar loslaten en elk onder een douchekop gaan staan. Degene die dan
binnen kwam, zou niet anders denken dan dat er twee meiden zich aan het douchen waren.
Gisteravond wilden ze hetzelfde spelletje herhalen, maar kregen daar tot hun spijt de kans niet
voor. Na hun werd de kleedkamer gebruikt door een ander damesteam, die een wedstrijd
moesten spelen en dus waren ze geen seconde alleen. Hoe ze ook treuzelden: elke keer kwam
er weer iemand binnen en op het laatst zei Annemiek: “laten we maar gaan douchen en
omkleden. Of weet je wat: we gaan naar huis en kruipen we bij ons onder de douche”. “Dat is
een heel goed idee”, zei Josefien met pretoogjes, die al door had wat er dan ging gebeuren.
“Maar dan moet jij je gymbroekje aanhouden”, zei Annemiek, “we trekken beiden ons
trainingspak over onze outfit aan en gaan gauw weg. Thuis zeggen we wel, dat de douches
buiten gebruik waren”. En dat deden ze. Annemiek was helemaal opgewonden en ook
Josefien was precies in de juiste stemming voor een geile vrijpartij. Thuis aangekomen namen
ze eerst een glas drinken en de ouders van Annemiek stonden net op het punt om ergens op
visite te gaan. Kwam dat even prachtig uit. Zodra ze het huis verlaten hadden, stoven de
meisjes naar boven en doken samen op het bed. Meteen begroeven ze hun tongen in elkaars
mond en lieten hun kwijl naar elkaar overlopen. Beiden lieten hun handen over elkaars
lichaam dwalen en elk gevoelig plekje werd betast en gestreeld. Maar Annemiek had maar
een doel en dat was de kont van Josefien. Ze kon er niet van af blijven en vooral niet omdat
Josefien haar sportbroekje nog aan had. Maar dat duurde niet lang meer en Annemiek zat met
haar handen in het slipje van haar vriendin om diens billen te liefkozen. De geur van kutgeil
kronkelde al uit het slipje van Josefien omhoog en prikkelde de neus van Annemiek. Ze
begroef zich in het kruis van haar vriendin, trok het slipje uit en begon haar vriendin te beffen,
die op haar beurt hetzelfde deed, terwijl ze in standje 69 op elkaar lagen. Na een poosje zei
Annemiek: “oh, schat. Ik ruik je reet. Wat heb jij toch een heerlijk kontje. De lekkerste van
het heelal en zijn omgeving. Zal ik je daar eens lekker likken”.
“Ik kan wel nee zeggen”, zei Josefien, “maar je doet het toch”. Annemiek begon haar vriendin
d’r aars te likken en zei na verloop van tijd: “verrukkelijk. Ik proef je darmen. Ik ruik je poep.
Ik kan je wel opeten. Ik zou wel in je billen willen bijten. Mijn tong voor altijd in je aars
willen hebben zitten. Ja, ik zou je stront wel willen eten. Zoveel hou ik van je”.
“Meen je dat?”, vroeg Josefien geil, “zou je echt mijn drol wel in je mond willen hebben?”.
“Jazeker”, zei Annemiek, “jij bent gek op mijn kut als ik ongesteld ben, maar ik zou het te gek
vinden als jij gaat poepen en ik lig er met mijn mond onder te wachten. Ik kom al haast klaar
als ik er aan denk”. “Ik ook”, zei Josefien en als bewijs begon er veel geil uit haar kut te
stromen, “het lijkt mij te gek. Maar ik stel een voorwaarde”. “En die luidt?”, vroeg Annemiek
nieuwsgierig.
“Dat jij de eerstvolgende keer dat je ongesteld bent een maandverband gebruikt”, zei Josefien,
“en die wil ik daarna hebben, want het lijkt me heerlijk om daarmee allerlei geile dingen uit te
vreten”. “Dat is goed”, zei Annemiek, “om mijn part doe je hem tussen het brood. Maar kom
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nu gauw mee, schat. We gaan naar de douche. We gaan er een geweldige smeerpartij van
maken”. Vrijend liepen ze naar de douche en ontdeden elkaar van hun laatste kledingstukken.
“Ik weet niet of ik wel op commando kan”, zei Josefien.
“Daar weet ik wel wat op”, zei Annemiek.
Ze legde Josefien op haar buik op de vloer en deed de douche heel zachtjes aan, zodat er een
klein straaltje warm water uit kwam. Ze smeerde een flinke lading shampoo op de billen van
Josefien en liet er wat water over heen lopen. Toen werkte ze een lading sopwater bij haar
vriendin in diens aars en maakte daarna een nieuwe hoeveelheid zeepsop aan. Ook dit werkte
ze bij Josefien naar binnen en ze kon merken, dat het al ging werken, want het liggende
meisje begon te kronkelen en met haar kont heen en weer te schuiven. Annemiek bedacht zich
niet en stopte een portie onverdunde shampoo in de kont van haar geliefde. Snel draaide ze
vervolgens de douchekop van de slang en drukte die in de endeldarm van Josefien. “Wat doe
je nou?’, vroeg die verwonderd.
“Laat mij maar”, zei Annemiek, “succes verzekerd”. Josefien kneep haar kont zo stijf
mogelijk dicht om het zeepwater z’n werk te laten doen, maar al snel verging ze van de
darmkrampen en kon ze het onmogelijk langer ophouden. Ze kwam omhoog en Annemiek
nam haar plaats in. Josefien ging gehurkt boven de vloer zitten en Annemiek zag, hoe haar
kontje openging. Het leek wel of ze haar darmen naar buiten wilde persen en een enorme
straal zeepwater spoot uit de aars van Josefien. Ze perste nog een keer en ging door tot al het
water naar buiten was gewerkt. Toen ging haar kont ver open staan en Josefien zei: “pas op,
daar komt het”.
Ze draaide zich wat bij en plantte haar reet pal boven de mond van Annemiek. “Oh, toe. Geef
het me. Heerlijk. Schijt me in m’n mond”, zei Annemiek geil, “ik wil het proeven. Ik wil het
eten”. Josefien perste nog een keer. Het was net of haar darmen er uit kwamen. Annemiek
stak haar tong in de openstaande aars van haar vriendin en liet zich zo in haar mond schijten.
Het was een hard stuk en ze spuwde het snel weer uit. Ze begon over de kut van Josefien te
wrijven, die op haar beurt Annemiek begon te prikkelen, door diens keiharde klit te
stimuleren. Josefien d’r kont ging weer open en weer scheet ze haar vriendin rechtstreeks in
de mond. Die proefde de warme, weke poep en slikte het snel in.
“Meer”, zei ze geil, “geef me meer. Ik wil het proeven”. Josefien deed haar best en begon
opeens te pissen. De warme, gele zeik kletterde in de hals van Annemiek en die verplaatste
haar mond onder de kut van haar vriendin om diens pies op te kunnen drinken. Maar ze had
meer zin in stront en toen er een nieuwe lading uit de darm van Josefien kwam, lag Annemiek
er al weer onder met haar mond en kauwde uitgebreid op het laatste restje, wat het andere
meisje wist te produceren. Het bracht haar bloed aan het koken, want ze begon te schokken en
te kronkelen. Josefien zat ook wild aan haar kut te wriemelen en wreef snel en hard over haar
dik opgezette klit.
“Steek je tong in mijn geile reet”, smeekte Josefien opgewonden, “ik kom bijna klaar”. Snel
stopte Annemiek haar tong in de besmeurde aars van haar vriendin, die meteen in de zevende
hemel belandde. Helemaal toen Annemiek ook nog in diens klit kneep en aan het orgasme van
Josefien leek geen einde te komen. Zelf was Annemiek ook nog steeds bezig met klaarkomen
en terwijl ze met haar tong diep in de zojuist geleegde endeldarm van haar vriendin zat en
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volop diens stront proefde, ging ze helemaal uit haar dak en kwam heftiger klaar als ooit
tevoren.
Uiteindelijk ebde hun orgasmes weg en langzaam kwamen beide meisjes weer bij hun
positieven. Josefien draaide zich om en ging op Annemiek liggen, maar wilde haar geen kus
geven. “Kijk”, zei ze, “dit vind ik nou goor”.
“Het is ook goor”, zei Annemiek, “maar wel erg lekker. Weet je wat? We doen dit nog wel
een keer, maar dan als ik ongesteld ben. Hebben we beiden iets om van te genieten”.
Ze draaide de douchekop weer op de slang en spoelde de restanten stront op de vloer weg.
Daarna gingen ze elkaar wassen en pas toen Annemiek weer een beetje toonbaar was, kreeg
ze een geile tongkus van Josefien. “Weet je wat het is”, zei Annemiek, “ik hou gewoon
ontzettend veel van je”.
“Ik ook van jou”, zei Josefien, “zal ik blijven slapen?”. “Graag”, zei Annemiek en toen haar
ouders weer thuis kwamen, lagen de twee meiden al lang in elkaars armen te dromen van een
nieuwe dag met nieuwe, geile avonturen.
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