Daar bij de waterkant.
Hallo, ik zal me eerst even voorstellen. Ik heet Monique en ben 28 jaar. Ik heb behoorlijk
grote tieten en mijn kutje is altijd kaal geschoren. Mijn kontje is lekker rond en ik heb
donkerblond haar. Ik hou er van om wanneer het lekker weer is een plekje op te zoeken om
lekker in de zon te kunnen liggen.
We hebben een huis met een redelijk grote tuin waar ik meestal in mijn blootje lig te zonnen.
Dat is bij mijn beide buurmannen wel bekend want ik heb ze al diverse malen vanuit hun
slaapkamer naar me zien kijken. Maar ik vind het nog lekkerder om ergens op een strandje of
langs de waterkant te liggen zonnen, zeker als daar nog wat mensen langs kunnen komen die
dan een lekkere blik om mij kunnen werpen als ik lekker in de zon lig. Ik zon altijd zonder
bovenstukje en mijn tieten zijn dan beste blikvangers. Zo ook afgelopen zomer. Ik besloot
lekker naar strand Nulde te gaan. Ik was daar nog nooit geweest en om thuis te blijven had ik
geen zin in. Ik stapte in de auto en ging op weg. Bij strand Nulde aangekomen zocht ik een
plekje een beetje weg van de mensen en legde mijn handdoek op de grond. Ik had me thuis
niet omgekleed dus ik trok mijn zomerjurkje uit en mijn bovenstukje ook. Ik keek een beetje
rond en zag wat verderop een jongen geïnteresseerd naar mij liggen kijken. Ik trok ook mijn
string uit en stond daar dus helemaal in mijn blootje. Dat trok zijn aandacht want hij bleef
duidelijk naar mij liggen kijken. Ik kleed mij wel vaker om en sta dus wel eens meer in mijn
blootje dat vind ik best wel geil en wie daar niet tegen kan kijkt de andere kant maar op denk
ik dan. Maar het feit dat hij naar mij lag te kijken vond ik best wel lekker. Ik deed net of ik
mijn bikini niet kon vinden en stond met mijn kontje naar die jongen toe. Hij had vol uitzicht
op mijn kont en kutje.
Ik trok toch maar mijn bikinibroekje aan en ging lekker liggen. Ik zag dat die jongen naar de
waterkant liep en langs de waterkant in mijn richting liep. Ik vond het wel leuk en omdat er
vlakbij mij toch nog geen mensen lagen trok ik mijn broekje uit. Ik draaide me om en ging op
mijn buik liggen en spreidde mijn benen een beetje. Ik denk net ver genoeg om die jongen die
nu achteloos langskwam een goede blik op mijn kutje te tonen. Wat ik niet verwacht had
gebeurde, hij kwam naar mij toelopen. Toen hij naast me stond vroeg hij of ik een sigaretje
wilde hebben. Hij had dus mijn pakje sigaretten in mijn rugzakje gezien. Ik zei dat is goed en
draaide een beetje om. Hij was duidelijk naar mijn tieten aan het kijken. En het was wel
eerlijk toen hij zei dat ik best wel mooie tieten had. Dat kon ik op afstand al zien. En wat zag
je nog meer vroeg ik hem. Nou er zit geen haar op je kutje antwoordde hij. Vind je het lekker
om zo in je blootje te liggen vroeg hij. Ja ik vind het lekker zo zonder kleren en het feit dat er
dan nog mensen zijn die naar me liggen of zitten te kijken vind ik best wel spannend. Het is
trouwens niet gewoon hoor dat meisjes hier helemaal naakt liggen, zei hij. Maar ik vind het
best. Zeker als ze er uit zien zo als jij. Ik draaide me om en ging zitten. Ik steunde op mijn
ellebogen en lag met mijn benen richting die jongen. Hoe heet je vroeg ik hem. Ik heet Mark,
nou ik heet Monique. Ik trok mijn benen op en onwillekeurig spreidde ik ze ook een beetje en
Mark zat recht tegen mijn kale kut te kijken. Ik had dus gelijk er zit geen haar op je kutje. We
bleven even praten en toen vroeg hij ga je mee het water in?
Het was warm en dus wel lekker om even af te koelen. Zal ik mijn broekje aantrekken dacht
ik, maar ik stond op en liep lekker naar het water. Mark liep met mij mee en keek naar mijn
grote tieten die bij elke stap lekker heen en weer bungelden. Doe je broek ook uit, vroeg ik
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hem, dan lijkt het of we echt bij elkaar horen en voel ik me niet zo alleen naakt. Hij moest er
even over nadenken, bij het water zei hij. Ik liep het water in en keek achterom, hij trok zijn
boxerzwembroek uit en stapte er ook in. Nou dat was niet echt onaardig wat ik daar zag zei ik
tegen hem. Voor dat hij me kon tegenhouden pakte ik zijn lul beet en beoordeelde hem even
vlug. Niet te klein hoor zei ik tegen hem. Nee ik heb nog nooit klachten gehad maar een enkel
keertje zijn ze wel eens bang dat het zeer doet als ze hem in vol ornaat zien.
We zwommen een beetje langs de kant en bleven op het uiterste plekje van het strand langs de
waterkant liggen. Nou dat afkoelen heeft niet veel geholpen bij je zo te zien. Nee ik kan er
niks aan doen maar je ziet er zo geweldig geil uit dat mijn lul zich niet stil kan houden. Ik
begon een beetje met hem te stoeien en zorgde er voor dat ik met mijn kutje op zijn buik
kwam te zitten. Hij vermoedde zeker wat ik wilde want hij was erg gewillig toen ik mijn
kontje een beetje opwipte en zijn pik in mijn kutje probeerde te krijgen. Hij moest een klein
beetje helpen, maar toen schoof hij er zo in. Zo dat zit zei ik, hij kwam aardig op dreef want
hij pakte mijn tieten en begon ze lekker te masseren. Ik begon langzaam op en neer te gaan
om die lekkere lul van hem eens goed door mijn kutje te laten gaan. Dit had ik niet verwacht
toen ik een dagje naar het strandje wilde gaan zei hij, dat ik halverwege de dag al lekker langs
de waterkant zou liggen te neuken. Ik wil die paal ook even lekker in mijn mondje hebben
hoor voor je klaarkomt, dus rustig aan. Ik was bloedgeil en dacht niet meer aan het feit dat we
wel eens gezien zouden kunnen worden. Ik klom van die paal af en draaide me om en nam
hem eens lekker in mijn mond, ik likte lekker langs die knoepert en wreef lekker over zijn
ballen. Hij kon net bij mij kutje komen om er een vinger in te steken en lag me lekker te
vingeren. Ik voelde mijn kut helemaal nat worden. Ik draaide me nog verder om en even later
lagen we standje 69 te beoefenen. Ik kom bijna klaar zei Mark. Wacht want ik weet niet of je
het wel eens in een kontje hebt gespoten vroeg ik. Nee nog nooit zei hij. Wil je het eens
proberen, want ik vind het vreselijk lekker als ik in mijn kont geneukt wordt. Wil je dat hier
doen, vroeg Mark. Het kan me niet schelen, ik ben zo geil dat de hele wereld toe mag kijken.
Ik draaide me weer om en ging met mijn kontje in de hoogte naar Mark liggen. Ik ontspande
me en Mark drukte zijn staaf langzaam tegen mijn aarsje. Hij gaat er zo in hoor, ik ben er
helemaal klaar voor, nou en dat was het teken. Mark drukte hem naar binnen en het leek wel
of ik ontplofte wat een geweldig gevoel als ik in mijn kont geneukt wordt. Ik deed dit pas
sinds kort maar ben er al helemaal aan verslaafd, ik kan tijdens het neuken ook nog lekker een
paar vingers in mijn kutje doen en ik kom gewoon veel heftiger klaar. Voor Mark was dit zijn
eerste keer maar hij deed zijn best om mij zo goed mogelijk te verwennen daar langs de
waterkant. Het duurde niet lang voor ik klaar kwam, nog even hoor zei Mark ik hou het nog
even op, het is zo lekker om met mijn pik in je kontje te stoten. Wat een geweldige ervaring
zeg. Toen kwam hij ook klaar en ik voelde zijn pik gewoon leeggepompt worden met elke
stoot die hij deed. We bleven nog even liggen en zwommen weer naar mijn plekje terug. Daar
waren inmiddels ook een paar mensen komen zitten. Ik liep uit het water en had eigenlijk niet
in de gaten dat ik nog helemaal naakt was. Ze keken even naar mij en naar Mark, die ook
gewoon in zijn blote lul bleef lopen. Vinden jullie het erg dat ik bloot ben en mijn vriend ook.
Nee hoor ga je gang maar, jullie zien er uit of je trots bent op je lichaam en daar is niets
verkeerd mee.
We bleven de rest van de middag lekker in ons blootje liggen en ik genoot van het zicht op
Mark zijn lekkere lul en vond het zelf lekker dat ik in mijn blote kutje kon blijven liggen. Het
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was een lekker dagje geweest dacht ik later toen ik weer thuis was, Hoe zou Mark het gehad
hebben?
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