Ik laat me vuistneuken op de parkeerplaats.
Na een uitje in Antwerpen, was het een lange duffe rit terug. Het was saai alleen in de auto. Ik
kwam van Antwerpen omdat ik met een vriendin was gaan stappen. We wilden wel weer eens
wat mannelijk vlees aan de haak slaan. Bij ons in het noorden van Zeeland slagen we daar niet
zo in. Daarom gaan we regelmatig stappen in Antwerpen of Rotterdam.
Deze keer was redelijk succesvol geweest. Ik had al snel een leuke kerel met een Frans accent
ontmoet. Mijn vriendin, die wat sletteriger was dan ik, had ook al volop aandacht. Ik zag hoe
ze van de een naar de ander hupte en er flink op los sjanste. Carmen, zoals ze heet, zei al snel
dat ze even naar buiten ging. Daarbij gaf ze een knipoog waardoor mij duidelijk was dat het
niet ging om even een rondje te lopen. Ze had een obsessie voor pikken. Ik wist dat ze geen
slipje aan had, net als ik, zodat ze gemakkelijk geneukt kon worden. Dat ging nu gebeuren. Ik
was nog bezig met dezelfde gast. Hij vroeg of ik mee naar buiten ging. Daar had ik wel zin in
gehad. Hij was erg verwonderd toen hij voelde dat ik geen slipje aan had. Al snel vulde hij
mijn kleddernatte kutje. Zijn lul pompte in een donker steegje in een gestaag tempo. Wat een
geil gevoel was dat. Hij had ook mijn blouse losgemaakt. Mijn harde tepels waren
overgeleverd aan zijn handen. Hij stak zijn leuter ook nog lekker in mijn kontje. De gast
neukte me hard in mijn aarsje. Als toetje spoot hij mijn mondje vol. Zijn sperma smaakte
heerlijk. Daarna was ik terug gegaan. Ik dronk nog wat met de gast, maar die ging er vandoor.
Toen ben ik de dansvloer op gegaan. Na een tijdje tikte Carmen me op me schouder. Ze
vertelde opgewonden dat ze met haar gast en twee vrienden van hem naar een hotel zouden
gaan. Daarvoor zou ze vijfhonderd euro krijgen. Ik wenste haar veel plezier en daarop besloot
ik maar te gaan.
Nu zat ik in de auto. De muziek begon vager te klinken en dat lag niet aan mijn radio. Ik wist
dat het tijd was voor een sigaretje. Gezien mijn verslaving aan sigaretten had ik dat af en toe
nodig voor mijn concentratie. Daarom besloot ik te stoppen op een parkeerplaats net op
Zeeuws grondgebied. Ik had daar bij daglicht wel eens gestaan, en daardoor wist ik hoe het er
uit zag.
Eigenlijk was het ook wel apart. Ik was een meid van vijfentwintig die alleen op een donkere
parkeerplaats midden in de nacht een peuk ging roken. De meeste mensen zouden dit
bestempelen als onverstandig. Dat deerde me eigenlijk niets. Het pikante was, dat ik er nog
uitdagend uit zag. Ik had zwarte pumps aan. Mijn zwarte kousen kwamen tot net onder mijn
rood ruiten rokje. Daarbij had ik een witte blouse aan waarin mijn cup C goed zichtbaar was.
Ik en mijn vriendin waren deze avond gekleed als de geile sletjes in de films van Russian
Institute. Ik voelde me ook echt geil. Als er op die parkeerplaats een man zou zijn, zou ik hem
graag willen. Echter, ik had wel iets geils in mijn hoofd. Iets, wat ik nog maar een keer eerder
had gedaan.
Ik stapte uit mijn auto en pakte mijn sigaretten uit mijn tasje. Het was even zoeken naar de
aansteker, maar ook die had ik snel. Het voelde als een scène in een pornofilm, alleen ik wist
nog niet wat er zou gaan gebeuren. Op de parkeerplaats stond alleen een grote vrachtauto.
Dat was het enigste dat te bekennen viel. Ik keek rond en stak mijn sigaret aan. Heerlijk was
het om de smaak van nicotine weer te voelen. Geil als ik was, ging ik wat over de motorkap
hangen. Ik voelde me echt als een actrice in een geile pornofilm. Helaas zag ik niemand. Toch
wilde ik iets geils doen. Terwijl ik al rokend over de motorkap hing, gleed ik met mijn vrije
hand over mijn billen. Ik ging achterlangs tussen mijn benen. Wat was mijn kutje nat. Ik
voelde dat ik tussen mijn benen net een oceaan leek. Ik begon lekker met twee vingers in mijn
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geschoren kutje te soppen. Het was supergeil. De enkele auto’s die op de snelweg voorbij
raasden, wisten vast niet wat ik hier in het donker aan het doen was. Ik begon mijn klitje ook
te beroeren. Die was lekker gevoelig door de neukpartij van eerder die avond. Ik leek wel
verslaafd aan sex. Snel voelde ik een geil orgasme opkomen. Het was een heerlijk hoogtepunt.
Ik schokte wat.
Ik bleef even hangen. Toen hoorde ik een deur slaan. Ik keek op. Er kwam een donkere
gedaante uit de vrachtwagen. De cabine had hij net dichtgeslagen. Een grote man kwam mijn
kant op lopen. Nu wilde ik het geile hoertje spelen. Ik draaide wat met mijn kont en stak nog
een sigaretje op. Hij kwam nader en groette vriendelijk. Ik boog weer verder over de
motorkap.
Mijn rokje kroop weer omhoog. Ik vroeg of hij wat kracht had. De man keek vragend op. Ik
vroeg hem achter me te komen staan en dan zou hij het wel begrijpen. Hij deed het. De man
was breed en zag er niet verkeerd uit. Ik vroeg hem of hij mijn kutje zag. Hij keek er
verlekkerd naar. De man zakte al door zijn knieën. Ik zei hem geil dat hij mijn kont mocht
kussen, maar dat mijn kutje nu vingers wilden. Hij gleed gelijk met een vinger naar binnen.
Hij zoende mijn zachte kontje. Vlug was er een tweede vinger in mijn kutje. Hij ramde er
krachtig mee. Sneller en sneller. Hij voelde ook hoe makkelijk het ging. Ik spoorde hem aan
om een derde vinger erbij te doen. Ook dat voelde geil. Het ging nog steeds makkelijk. Hij
neukte me hard met zijn vingers.
Zonder dat ik het merkte had hij een vierde vinger erbij gestopt. Je hoorde nu alleen de
langsrazende auto’s en mijn soppende kutje. Die sopte echt behoorlijk. Nu was ik zo geil dat
ik zin had in extreme sex. Ik zei hem me te neuken met zijn vuist. Hij bracht zijn hele hand
naar binnen. Als een bezetene neukte hij mijn natte kutje. Dit was echt als porno. Ik voelde
hoe hij een vinger van zijn andere hand in mijn kontje stopte. Ondertussen neukte hij me nog
steeds hard met zijn vuist. Ik had nog maar een keer aan vuistneuken gedaan. Dit voelde
alleen veel beter dan de vorige keer. Nu voelde ik ook hoe er twee vingers geil in mijn kontje
draaiden. Ik werd echt geil genomen zonder pik op deze parkeerplaats. Hard werd er in mijn
gaatjes geramd. Ik voelde me echt een geil sletje. Ik ging gewoon klaarkomen. Het was zo
geil. Met een zucht en een kreun kwam ik heel intens klaar door het vuistneuken. Wat een
heerlijk orgasme was dit. Veel beter dan het eerste op de parkeerplaats. Mijn kutje voelde zich
wel gelijk zeer gevoelig.
Ik loodste de hand uit mijn kutje. Die bleef wijd en vochtig. Ik zei de man zijn broek open te
maken. Terwijl hij nu alleen mijn aarsje vingerde met vier vingers inmiddels, begon ik hem af
te trekken als beloning. Zijn pik was al hard. Ik voelde hoe hij zijn duim ook in mijn kontje
bracht.
Nu werd ik gevuistneukt in mijn kontje! Tot aan zijn pols zat hij er in. Blijkbaar kon hij dit
ook niet aan. Hij begon al te kreunen dat hij ging spuiten. Ik zei hem mijn achteringang te
verlaten en mijn opengesperde kontje vol te spuiten. Hij hield zijn pik voor mijn openstaande
kontje. Wat een geil gevoel was het toen hij me vol spoot! Ik had echt genoten.
Ik bedankte de man en ging er snel, met een pijnlijk maar voldaan kutje en kontje er vandoor.
Wat een geile belevenis!
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