Flink gepakt in het zwembad.
Ik ga altijd naar het zwembad als ik een drukke week heb gehad, zo ook afgelopen vrijdag.
Lekker ter afkoeling een frisse duik in het water en dan lekker even doezelen op een
strandbedje. Ik ga naar een kleedhokje om me om te kleden en als ik naar buiten kom, komen
er drie jongens me tegemoet lopen die opmerkingen maken over mijn tieten die goed te zien
zijn in mijn te kleine witte bikinitopje. Nu weet ik dat ik een goed figuur heb en dat ik nogal
wat aandacht krijg vanwege mijn figuur en mijn deels blote tieten waar ik maar wat trots op
ben. Als ze me door laten voel ik hoe een hand mijn heup streelt.
Ik ga onder de douche staan en laat het warme water over me heen lopen met mijn ogen dicht
en hoor wel de mensen om me heen, maar geef er geen aandacht aan. Dan loop ik naar de
rand van het bad en laat me langzaam in het water zakken en trek een paar baantjes om dan
aan de kant even op de rand uit te hijgen en het valt me op dat de jongens en mannen naar me
kijken en als ik dan naar beneden kijk zie ik dat mijn tepels goed te zien zijn door het stof van
mijn topje.
De drie jongens van daarnet zijn ook in het water en spelen met een bal die plotseling bij mij
neerkomt in het water. Een van de jongens komt dichterbij om de bal op te halen maar legt
zijn handen op mijn voeten die onder water zijn in plaats van de bal en laat zijn handen
langzaam naar boven gaan. Ik ben verbaasd maar doe niets tot hij zo dichtbij mijn inmiddels
natte kutje is dat ik schrik, dan voel ik hoe hij zijn vingers langs mijn kutje laat gaan dat een
siddering door me heen jaagt en ik laat me in het water zakken en zwem van hem vandaan.
Maar hij en zijn vrienden komen achter me aan en gaan om me heen staan en hun handen zijn
plotseling overal over mijn lichaam en ik kan het niet helpen maar het wind me ontzettend op
en voordat ik het goed en wel door heb heeft er een zijn hand in mijn broekje en zijn vingers
dringen bij me naar binnen.
Ik voel me zo opgewonden worden dat ik begin te kreunen en degene die het dichtst bij me
staat kijk ik aan en kreun, “is dit alles wat jullie kunnen of komt er meer” waarbij hij mijn
hand pakt en deze naar zijn kruis brengt en ik voel hoe daar een flinke stijve staat. Ik omvat
zijn neukpaal en begin hem af te trekken en met mijn andere hand grijp ik naar een ander
kruis en haal ook deze lul uit zijn broek en wauw wat is hij groot geschapen zeg ik begin
meteen flink te trekken aan die beide lullen, hmmm wat is dat geweldig.
De derde ging achter me staan en trok mijn broekje naar beneden en drukte zijn paal tegen
mijn hete kut en een golf van verlangen schoot door mijn hoofd, ik drukte mijn kont naar
achter en dat was voor hem blijkbaar het teken want hij ramde zijn stijve hard bij me naar
binnen en begon me flink te neuken en voordat ik ook maar klaar kon komen spoot hij met
kracht zijn sperma bij me naar binnen (wat een groentje, ging het door me heen. Ik was nu zo
geil dat ik meer wilde en hij wisselde af met de eerste die zijn neuklat ook bij me naar binnen
schoof terwijl ik van de snelle jongen zijn lul weer op stijfheid trok en hij drukte zijn warme
lippen op de mijne en zijn tong drong bij me naar binnen op zoek naar de mijne en we
begonnen elkaar te tongen waarbij ons speeksel rijkelijk vloeide.
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De eerste begon ook al te schokken en ook hij spoot zijn lading sperma in mijn soppende kut
en fluisterde in mijn oor, zullen we naar de kleedruimte gaan waarop ik knikte. Ze hielpen me
het water uit en nu voelde ik het sperma uit mijn kut lopen in mijn broekje. Degene met de
grootste zei toen, man wat ben ik geil zeg, ik heb zin om je flink te neuken schat, om mijn
grote 23 cm diep in je te rammen, wil je dat schatje. Ik kijk om naar zijn strak staande
zwemshort en grijp ernaar en omvat zijn lul en trek hem mee naar de douches en begin hem
daar een lesje te geven in tongzoenen en mijn handen zitten in zijn short en laten die enorme
paal door mijn handen gaan wat hem doet sidderen en hij kreunt, ik wil je neuken, ik wil je
neuken hier en nu, hij draait me om en schuift een hand voorlangs in mijn bikini broekje en
net als ik denk dat hij me wil vingeren voel ik hoe hij de stof rond mijn schaamlippen
wegschuift en me op zijn neuklans priemt en langzaam begint te rijden in me. Zijn warme
lippen beroeren mijn hals terwijl het warme water op ons neer klettert. De andere twee
stonden zodanig voor ons dat iemand niet meteen doorhad dat ik daar geneukt werd.
Ik keek om en vroeg hijgend, ooooh schatje, je bent heerlijk, neuk me maar lekker maar laten
we naar de hokjes gaan en hoe oud zijn jullie eigenlijk. Hij antwoordde tussen twee stoten
door, ik ben 19 en mijn beide vrienden zijn 18 jaar oud, is dat een probleem voor je terwijl
zijn handen onder mijn topje schoven en mijn tepels masseerden. Ik kreun, ooh nee, neeee, ga
vooral door en neuk me, alle drie, ik wil jullie alle drie maar wel in een hokje.
Dan stopt de douche en laat hij zijn paal uit me glijden om me te begeleiden naar de hokjes
waar we een hoekhokje nemen omdat dat de grootste is. Amper binnen maken ze mijn topje
los en helpen me uit mijn broekje dwingen me op mijn knieën en ze gaan om me heen staan
met hun stijve in de hand en trekken eraan en komen noch dichterbij zodat hun glimmende
eikels me kunnen raken. Ik open mijn mond en laat ze om beurten naar binnen glijden terwijl
mijn handen ze om beurten stevig aftrekt, ik kreun zacht van genot en spanning.
Ik liet ze diep in mijn mond glijden en beet er in en liet een hand naar beneden glijden en
streelde mijn clitoris, al likkend en zuigend aan die stijve lullen vingerde ik mezelf klaar,
ooonh jaaa mhmmmm jjjaaa.... Jaaaa...kkk ......gaa.... Jkoooomen.........mijn tepels voelden zo
hard aan en mijn tieten zwoegden onder al dit lekkers. Toen kwam ik omhoog en nam het
voortouw en bukte voorover om een stijve in de mond te nemen en drukte met mijn natte kut
tegen een andere en die schoof al vlot bij me naar binnen en begon me onbeholpen maar zalig
geil te neuken. Het idee dat hij op dit moment ontmaagd zou kunnen worden door mijn natte
40 jarige kut maakte me nog geiler en ik begon stevig op zijn paal te rijden en drukte hem
langzaam naar beneden zodat hij op het bankje zat en ik op zijn schoot, ik begon rondjes te
draaien op zijn stijve en ik hoorde hem zwaar ademen en hij kreunde, stop, stop stop, ik gaaa
kommmen en spoot voordat hij zijn zin af had me voor de 2e keer vol met zijn zaad.
De grootst geschapen lul stak in mijn mond en ik wilde hem flink klaar laten komen in mijn
keel en begon hem te plagen met mijn tong en zoog op zijn lul tot hij me achter in mijn nek
greep en zijn paal diep in mijn keel schoof en met golven zijn zaad bij me naar binnen spoot
wat ik doorslikte zoveel ik kon. Toen hij me losliet trok hij zijn paal uit mijn mond en draaide
me om en schoof zijn enorme paal bij me naar binnen en ging op het bankje zitten, ik begon
op en neer te bewegen op zijn grote paal die helemaal in mijn hete drijfnatte kut zat en hij
pompte omhoog terwijl ik ook draaiende bewegingen maakte en ik voelde hoe ik klaar kwam
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op dat neuk apparaat en oooh jaaa, jaa...kreunde ik jaaa ik ....... Ga ...klaaaaaaaaaarkomen en
ik voelde in golven hoe mijn kutspieren zich samentrokken rond zijn neukpaal en kwam
geweldig klaar.
Ik bleef even zo zitten na genieten maar de 3 e kon niet wachten en drukte met zijn natte eikel
waar een flinke druppel sperma op stond tegen mijn lippen en opende mijn mond en ik liet
hem toe om naar binnen te gaan en me gezicht te neuken en ik merkte dat ze het geweldig
vonden en ze zweepten elkaar op om me flink te neuken, termen gebruikend tegen elkaar van,
neuk die ouwe slet Rob, neuk haar flink en laat ook voor mij iets over, neuk haar en woon die
geile slet maar eens flink uit. Wie Rob was wist ik niet want zowel mijn mond als mijn kut
werden flink onder handen genomen en ik voelde me waanzinnig geil.
De grote lul die diep in mijn geile kut zat begon te schokken en ik voelde hoe zijn eikel begon
te zwellen en zijn zaad rijkelijk mijn kut inspoot. Nadat ze alle drie hun lusten op me hadden
uitgeleefd pakte de oudste mijn mobiel die ik in mijn tas had zitten en maakte een foto van
zijn lul die hij in mijn mond had gestopt om nog even lekker schoon te laten likken door me
en toetste zijn nummer erin en zei alleen maar, bel me als je weer neuken wil. Ze trokken hun
kleren weer aan en ik deed dat ook, mijn rokje en topje, ik kon mijn stringetje niet vinden. Ik
haalde heel mijn tas overhoop maar kon hem nergens vinden dus ging ik naar de kast waar ik
mijn spullen had ingedaan en bukte om te kijken en toen ik goed en wel besefte dat er iemand
achter me stond te kijken naar mijn open natte gleuf was het te laat om overeind te komen. De
man achter me kwam dichterbij en ik bukte nog wat dieper om achterin de kast te kijken wat
hij blijkbaar als een uitnodiging zag en ik voelde hoe een paar vingers mijn nog natte
soppende kut inschoven en me wederom begonnen te vingeren terwijl ik zo voorover stond.
Hij legde een hand op mijn onderrug om me zo voorover te houden en zei toen, “Ik ben zo
geil van je geworden, ik heb alles gezien en gehoord en wil je ook wel even verwennen met
mijn moddervette lul”, ik probeerde omhoog te kijken om te zien wie me vingerde maar kon
hem niet goed zien. Hij was duidelijk meer ervaren dan de jongens van daarnet en had mijn
G-spot al gauw gevonden en had me in no tempo al op mijn hoogtepunt en ik schokte onder
zijn bewegingen in mijn drijfnatte kut.
Hij haalde zijn vingers uit me en toen kwam zijn (inderdaad moddervette) lul bij me naar
binnen en maar goed dat ik al flink was door geneukt want anders had ik hem niet kunnen
hebben zo dik was dat apparaat van hem en hij begon eerst langzaam maar voerde de snelheid
steeds verder op, ik voelde me week in mijn benen worden en zocht steun bij het deurtje van
mijn kast terwijl mijn tieten zwaar heen en weer zwaaiden onder al dat geweld van hem (wie?)
achter me. Hij kreunde en hijgde zwaar, “ik zal... je eens... Flink... Neuken... jij. Geile.......
Slet.... Ik heb.... Je...wel door. Hij ramde maar diep in me waarbij zijn zak tegen me aan
kletste. Ik had het niet meer en kreunde...... jaaa. Neuk.... Je.... Sletje .... Neuk me......ik....
Ben...je. Slet, jaaaa. Jaaaa....... Ik...ga.... Aaaa.... Koooomen en we kwamen tegelijk klaar, zijn
sperma kwam met dikke lange stralen mijn overvolle kut binnen en droop langs mijn benen.
Even snel dat hij gekomen was, was hij ook weer verdwenen, ik had niet eens de tijd om te
zien wie hij was en gaf het maar op en ging mijn hokje binnen om mijn tas nog maar eens na
te kijken. Ik kon mijn string echt niet vinden en ging nadat ik mijn benen had schoongeveegd
naar de auto. Er stond een lichte bries die mijn rokje omhoog blies maar ik was voldaan en gaf
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daar geen acht op, ik stapte in de auto nadat ik eerst een handdoek op mijn zitting had gelegd
en ging naar huis voor een warme douche.
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