Mijn zoete wraak.
Het is weer een vermoeiende dag op de set. Onder andere Nicolette Kluijver heeft steeds meer
diva neigingen gekregen. De hele dag door loopt ze al te zeiken om van alles en nog wat. En
omdat ik nieuw ben mag ik al haar kutklusjes opknappen. En ik was al niet echt blij omdat ik
naar deze afgelegen loods moest komen met het openbaar vervoer voor de opnamen. Ik ben
het nu spuugzat om haar sloof te zijn. Dat is niet mijn natuur.
Toevallig ben ik ‘s ochtends naar de apotheek geweest om wat slaappillen te halen omdat ik
de laatste tijd zo slecht slaap. Aan het einde van de dag als de opnames zijn afgelopen en bijna
iedereen al weg is, breng ik (zonder dat ze erom heeft gevraagd) Nicolette een flesje koud
water om te drinken. Zonder me te bedanken neemt ze het flesje aan en gaat haar trailer
binnen om zich om te kleden. Terwijl ik net doe of ik nog van alles opruim wacht ik af tot
iedereen weg is. Zoals ik wel had verwacht is Nicolette niet uit haar trailer gekomen om naar
huis te gaan. Als iedereen weg is loop ik naar Nicolette haar trailer toe en doe voorzichtig de
deur open en kijk om het hoekje van de deur naar binnen.
Zoals ik al had gehoopt en verwacht had, ligt Nicolette op de bank te slapen. Blijkbaar heeft
ze uit het flesje gedronken terwijl ze zich aan het uitkleden was, want ze heeft alleen haar
string en bh nog aan. Terwijl ik haar even zo laat liggen haal ik de camera op die ze zijn
vergeten mee te nemen en stel die in de trailer van Nicolette zo op dat deze alles kan filmen
wat ik ga doen. Dan til ik Nicolette op van de bank en leg haar op haar rug op de salontafel.
Op wat gemurmel na geeft ze geen reactie en blijft ze voor nu rustig doorslapen terwijl ik
vervolgens haar string en bh uittrek. Ik weet echter dat ik op moet schieten omdat het
slaapmiddel ook weer niet zo sterk is en ze zo wel weer wakker zal worden. Dus pak ik gauw
een paar sjaaltjes uit haar garderobe en bind daarmee haar polsen en enkels aan de tafelpoten
vast. Doordat ik haar armen ver naar achteren moet buigen doet dit blijkbaar wat zeer en
begint ze wakker te worden van de pijn. Gauw doe ik Nicolette voor ze helemaal wakker is
een blinddoek voor zodat ze niet kan zien dat alles gefilmd wordt.
Als ze zo ver wakker is dat ze door heeft dat ze vastgebonden en geblinddoekt is schreeuwt ze
hard: “Wat moet dit godverdomme betekenen! Maak me onmiddellijk los wie je ook mag
zijn!” Terwijl ze nog wat meer vloekt pak ik ineens haar tepels beet en bijt haar toe terwijl ik
hard in haar tepels knijp: “Je bent de laatste tijd een secreet aan het worden. En ik vind dat het
tijd is geworden dat iemand jou eens leert wat je plek is en hoe je jezelf hebt te gedragen.”
Van schrik is ze gelijk stil en vraagt stamelend wat ik bedoel. Ik zeg Nicolette dat ze haar
mond moet houden en dat ze vanzelf wel zal merken wat er allemaal gaat gebeuren.
Terwijl ze nog bij aan het bijkomen is van de schok dat er iemand is die niet direct doet wat
ze zegt loop ik naar de kaptafel in de trailer en kijk tussen de spullen daar of ik iets kan
vinden wat ik kan gebruiken. Na een paar haarklemmen en een deodorantbus bij Nicolette
neer te hebben gelegd kijk ik in haar tas wat ze daar eigenlijk allemaal in heeft zitten. Dit doe
ik in eerste instantie met de gedachte om haar telefoon en huis en autosleutels in te pikken.
Als ik ze echter uit de tas wil pakken voel ik een lang rond iets in de tas zitten. Na alle sleutels
en de telefoon in mijn jas te hebben gedaan pak ik het ronde ding uit de tas en zie dat ze
blijkbaar altijd een vibrator met zich meeneemt. Ook voel ik dat hij nog een beetje plakkerig
Gedownload van xxxstory.nl

is waar ik uit afleid dat ze hem blijkbaar die dag een keer heeft gebruikt. Wat gelijk weer één
van de vele keren wachten om mevrouw de diva verklaart.
Nadat ik de vibrator aan heb gezet haal ik hem via haar tieten en tepels langzaam naar
beneden richting haar kut terwijl ik zeg: “Wat zouden de mensen ervan zeggen als ze wisten
dat je altijd een vibrator bij je hebt zodat je jezelf in je trailer kunt neuken en iedereen
daardoor op je moet wachten tot je weer naar de set toe komt, hè Nicoslette?” Om vervolgens
de trillende vibrator tussen haar benen tegen haar schaamlippen en clitoris aan te zetten.
Nicolette die nu in de gaten begint te krijgen wat ik blijkbaar allemaal met haar van plan ben
begint hard om hulp te schreeuwen. Ik laat haar rustig haar gang gaan terwijl ik nog wat in de
trailer rondkijk wat er allemaal ligt. Als ik alles heb gezien en heb gevonden wat ik denk te
kunnen gebruiken kleed ik me helemaal uit en kniel bij Nicolette haar hoofd neer. Als ze even
stopt met schreeuwen om adem te halen zeg ik tegen haar dat het geen zin heeft om zo te
schreeuwen aangezien er toch niemand is die haar kan horen. Ik herinner haar eraan dat we in
een afgelegen loods zitten en dat iedereen al naar huis is en dat alleen wij tweeën nog over
zijn. Nu het tot haar doordringt dat ze niet gered zal worden begint ze me te smeken om haar
te laten gaan en dat ze zich voortaan zal gedragen. Ik vertel haar echter dat ik dit niet van plan
ben en dat ik haar pas laat gaan als ik vind dat ze er klaar voor is. En dat ik het hele weekend
de tijd heb aangezien het vrijdag is en ik in haar agenda heb gezien dat ze pas dinsdag weer
een afspraak heeft staan.
Terwijl het bij Nicolette nu pas echt goed doordringt dat ze helemaal aan me is overgeleverd,
pak ik de vibrator tussen haar benen en schuif hem langzaam zo ver mogelijk in haar kut.
Doordat de vibrator al een tijdje tegen haar schaamlippen en clitoris aan heeft gestaan is
Nicolette licht opgewonden geraakt en kan ze een zachte kreun dan ook niet onderdrukken als
de vibrator in haar kut wordt geschoven. Haar zachte kreun horend zeg ik plagend: “Je vindt
het wel lekker hè, Nicoslette. Om zo een vibrator in je kut geduwd te krijgen. Je wilt zeker
lekker met de vibrator geneukt worden zodat je klaar kunt komen, of niet Nicoslette?” Met
trillende stem van geilheid probeert ze me nog te overtuigen dat dit niet waar is. Maar ze weet
best dat ik aan haar stem kan horen dat ze het wel lekker vindt om de vibrator in haar kut te
hebben.
Wetend dat door haar geilheid haar weerstand steeds lager wordt begin ik haar al harder
worden tieten en tepels te strelen. Terwijl ik ze al vlug steeds harder voel worden buk ik
voorover om één voor één haar tepels in mijn mond te nemen en erop te zuigen. Dit heeft het
effect dat ik wilde hebben, want gelijk klinkt er weer een (nu minder) onderdrukte kreun uit
haar mond en worden haar tepels gelijk helemaal hard. Weer overeind gaan zittend pak ik
Nicolette haar tepels tussen mijn vingers en knijp er zachtjes in als ik zeg: “Zo, nu deze hard
genoeg zijn kunnen we verder met je volgende les.” Om vervolgens de haarklemmen te
pakken en deze op haar tepels te zetten. Nicolette die dit niet heeft aan zien komen door de
blinddoek kan een schreeuw van pijn niet onderdrukken en smeekt me om ze er weer af te
halen. Ik negeer echter haar smeekbeden en laat de klemmen zachtjes lachend gewoon zitten
waar ze zitten. Nu de klemmen op haar tepels staan denk ik weer aan al die keren dat ik
diezelfde tepels tijdens de opnamen door haar topje heen zag steken en ik me in moest houden
om ze niet vast te grijpen. En dat ik ze nu hier open en bloot voor me heb om mee te doen wat
ik wil.
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Terwijl Nicolette nog wat ligt te kreunen van de pijn pak ik de vibrator in haar kut beet en
begin haar langzaam ermee te neuken. Als ik merk dat ze de pijn in haar tepels steeds meer
begint te vergeten en dat ze steeds geiler wordt van het geneuk met de vibrator, voer ik
langzaam het tempo op. Als ze dan ook nog steeds harder begint te kreunen van geilheid zeg
ik haar: “Dat vindt mijn Nicoslette wel lekker hè. Hou je maar niet in en kreun maar zo hard
je wilt.”
Als ik merk dat ze bijna op het punt staat om klaar te komen haal ik gauw de vibrator uit haar
kut om te voorkomen dat ze klaarkomt. Nahijgend van haar bijna orgasme steek ik een paar
vingers in haar kut om te voelen of ze goed nat is. Als ik mijn vingers naar buiten trek blijven
de slierten met haar kutgeil gewoon tussen mijn vingers en haar kut hangen zo nat is ze. Met
mijn nu natte vingers strijk ik over haar lippen zodat ze haar eigen kutgeil kan proeven en
ruiken en vraag haar: “Zie je wel Nicoslette dat je het lekker vindt. Je kut is nu al zeiknat. En
dan heb ik je alleen nog maar een beetje geneukt met de vibrator. Moet je nagaan hoe nat je
kut wordt als ik de rest met je ga doen.”
Het enige wat Nicolette op dat moment uit kan brengen is een zacht: “Alstublieft.”
“Alstublieft wat, mijn kleine Nicoslette?”, vraag ik plagend. “Wil je dat ik je klaar laat
komen?”
“Ja.”, klinkt het zachtjes uit haar mond.
“Ja wat? Vraag het op de juiste manier met Meneer of Meester en ik laat je misschien
klaarkomen.”, zeg ik terwijl ik in haar clitoris knijp.
Na een door haar geilheid onderdrukte pijnkreet klinkt al gauw uit Nicolette haar mond: “Ja
Meneer. Ik wil graag klaarkomen Meneer.”
Ik heb echter geen zin om Nicolette haar zin te geven. Ik loop namelijk al sinds ik de trailer
binnen ben gekomen met een stijve lul in mijn broek rond. En ik vindt het dan ook hoog tijd
worden om daar wat aan te doen. Zonder verder iets van Nicolette haar smeekbede aan te
trekken kleed ik me gauw uit en ga op mijn knieën tussen Nicolette haar benen zitten. Om
daarna in één keer mijn lul zo diep mogelijk in haar kut te rammen. Terwijl ik haar zo lekker
hard en diep in haar kut neuk schreeuw ik dat ik haar hoerige kut zo vol ga spuiten met mijn
zaad. Blijkbaar is ze van het neuken met de vibrator van vlak ervoor nog zo geil dat ze al
bijna gelijk begint te schreeuwen dat ik haar moet neuken en haar kutje vol moet spuiten. Ik
houd er echter geen rekening mee of zij wel klaarkomt, het gaat me nu alleen om mijn eigen
orgasme. Als ik dan ook merk dat ik klaar ga komen laat ik Nicolette haar heupen los en knijp
bij de eerste straal zaad die ik in haar kut spuit hard in haar tieten. Dit is blijkbaar ook voor
Nicolette te veel, want ze komt gelijk ook schreeuwend klaar. Elke keer dat ik een straal zaad
in haar kut spuit knijp ik hard in haar tieten en lijkt Nicolette een volgend orgasme te krijgen.
Het moment dat ik klaar ben met spuiten trek ik mijn lul uit haar kutje en kniel naast haar
hoofd neer. Terwijl ze nog met open mond ligt na te hijgen van haar orgasme(s) zet ik mijn lul
tegen haar mond en zeg ik haar om mijn lul weer schoon te likken. En om haar eigen kutgeil
en mijn zaad van mijn lul te likken. Omdat ze weet dat ze niet anders kan begint ze mijn lul
schoon te likken. Genietend van haar vaardige tong pak ik de vibrator weer op en steek hem
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weer in haar kutje om bij elke likbeweging van Nicolette over mijn lul de vibrator in en uit
haar kutje te bewegen.
Als mijn lul weer schoon (en stijf) gelikt is, ga ik weer tussen Nicolette haar benen zitten en
zeg: “Je hebt nu je eerste gaatje gevuld en volgespoten gehad. Nu is het tijd voor de tweede.”
Gelijk klinkt er een verschrikt gestamel van Nicolette dat ze nog nooit iets in haar kontje
gehad heeft en smeekt ze me om het niet te doen. Ik trek me echter niets aan van Nicolette
haar gesmeek en trek de reeds door haar kutsappen gladgemaakte vibrator uit haar kutje en zet
hem tegen haar kontje. Om hem dan gelijk onder luid gejammer van Nicolette langzaam in
haar kontje te duwen. Na haar toch wat aan het gevoel te hebben laten wennen begin ik haar
langzaam met de vibrator in haar kutje te neuken terwijl ik haar clitoris streel. Als ik merk dat
ze gewend begint te raken aan het gevoel haal ik de vibrator uit haar kontje en steek mijn lul
ervoor in de plaats. Nicolette is blijkbaar echt de slet die ik al dacht dat ze was, want ze begint
al bijna gelijk te kreunen van genot. Ook nu weer houdt ik geen rekening met Nicolette haar
geilheid en gaat het me alleen om mijn eigen orgasme. Ik weet dat ik me hier geen zorgen
over hoef te maken aangezien Nicolette het uitschreeuwt van genot. Ook nu weer knijp ik
hard in Nicolette haar tieten op het moment dat ik mijn eerste straal zaad in haar kontje spuit.
En ook nu weer komt ze gillend klaar. Nadat ik klaar ben met spuiten haal ik mijn lul uit haar
kontje en zet hem weer tegen Nicolette haar mond. Zonder dat ik iets hoef te zeggen begint ze
gelijk mijn lul schoon te likken.
Als mijn lul weer helemaal schoon is sta ik op en pak de rieten stengel die ik van de set heb
meegenomen op mijn zoektocht en zeg: “Zo, nu is het tijd om je te straffen voor je gedrag van
de laatste tijd.” Om daarna gelijk met de stengel hard tegen haar tieten te slaan. De schok van
de slag is te groot, en Nicolette slaakt een gil van pijn. Ik trek me echter niets aan van haar
gegil en blijf haar net zolang slaan tot allebei haar tieten rood gloeien. Om dan langzaam
slaand over haar buik af te dalen. Tegen de tijd dat ik bij haar kutje aankom ligt ze te kermen
van de pijn. Ik ga echter gewoon door en sla met het rietje tussen haar benen tegen haar kutje.
Als ik merk dat ze verdwaasd is van de pijn van de slagen op haar kutje en clitoris stop ik
even om haar enkels los te maken. Zonder tegenstand rol ik haar op haar buik. Hierdoor
komen haar armen kruiselings aan de tafel vast te zitten, maar ligt ze nu in één keer ook boven
op de klemmen die nog op haar tepels zitten. Nicolette haar snikken van pijn negerend maak
ik haar benen net boven de knieën vast aan de tafelpoten. En ga op mijn gemak verder met het
slaan met het stuk riet. Doordat ze nu zo voorover gebogen ligt kan ik goed bij haar billen,
maar ook nog steeds bij haar kutje. Na eerst een tijdje alleen tegen haar billen geslagen te
hebben, begin ik afwisselend tegen haar billen en kutje te slaan. Zodat beide goed rood blijven
gloeien. Als ik denk dat je genoeg hebt gehad vraag ik: “En heb je nu je lesje geleerd,
Nicoslette? Of zal ik maar doorgaan?” Waarna Nicolette zacht snikkend antwoord dat ze haar
lesje heeft geleerd.
Omdat ik hier op de set niet alles met haar kan doen wat ik wil besluit ik om Nicolette ergens
anders mee naar toe te nemen. Voordat ik haar echter losmaak van de tafel haal ik bij de
rekwisieten nog gauw een halsband en hondenlijn die ik daar had zien liggen en doe haar die
om. Dan maak ik Nicolette los van de tafel en zeg haar op te staan en de klemmen van haar
tepels te halen. Nicolette begrijpt dat ze geen kant op kan en doet zonder tegenstribbelen wat
ik van haar verlang. Zo gauw Nicolette wankelend op haar benen staat doe ik een riem uit
haar garderobe om haar naakte middel om vervolgens gelijk weer haar polsen achter haar rug
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vast te binden aan de riem. Op deze manier heeft ze een minimum een mogelijkheden om iets
te doen en is ze helemaal afhankelijk van mij om haar ergens door een deur te laten.
Na Nicolette mee getrokken te hebben naar haar garderobe rommel ik wat tussen haar kleren
rond tot ik heb gevonden wat ik zocht. Ik pak een superstrak topje dat ik me herinner van een
scène eerder die week omdat Nicolette liep te klagen dat het te klein was. En zeg Nicolette in
het topje te stappen aangezien ik het door haar vastgebonden polsen niet over haar hoofd kan
krijgen. Na het over haar heupen omhoog getrokken te hebben kan ik het moeite over haar
tieten heen krijgen. Als het topje enigszins zit zoals ik wil pak ik een schaar en zet net boven
Nicolette haar tepels de schaar in de stof en knip deze rondom af. Hetzelfde doe ik aan de
onderkant van haar tepels zodat in principe alleen Nicolette haar tepels nog maar bedekt
worden door de stof. En omdat het topje zo strak zit stelt ook dat niet zo veel voor omdat door
de spanning op de stof deze licht doorzichtig geworden is.
Voordat ik Nicolette mee naar de nieuw locatie neem heb ik eerst nog iets anders in gedachten
dat ik met haar wil doen. Ik trek Nicolette aan de halsband mee naar de badkamer in haar
trailer en zeg haar in de douche te knielen. Zodra Nicolette op haar knieën zit steek ik mijn lul
in haar al wachtende mond en zeg haar door te slikken wat ze zo in haar mond krijgt.
Nicolette die denkt dat ze me moet pijpen begint gelijk om mijn lul te zuigen. Zonder
waarschuwing echter leeg ik mijn blaas in Nicolette haar mond. Na de eerste keer verschrikt
slikken begint mijn plas uit Nicolette haar mond te lopen en haal ik maar mijn lul uit haar
mond om de rest over haar heen te plassen. Het duurt niet lang of Nicolette is drijfnat van
mijn plas. Het loopt vanuit haar haren over haar gezicht zo naar beneden over haar tieten. Het
toch al ietwat doorzichtige stukje stof om haar tieten lijkt nu wel helemaal verdwenen door al
het plas dat erin is getrokken, zodat Nicolette haar tepels nu net zo goed te zien zijn als zijnde
dat ze er niets over aan zou hebben. Als ik klaar ben met plassen steek ik echter mijn lul weer
in Nicolette haar mond met de opdracht om me klaar te pijpen. De nu echt murw gemaakte
Nicolette neemt mijn lul in haar mond en begint die te likken en zuigen. Ondanks dat ik net
heb moeten plassen is mijn lul al snel weer stijf. En ook voel ik al gauw weer een orgasme
opkomen. Deze keer haal ik echter op het moment dat ik begin met spuiten mijn lul uit
Nicolette haar mond en spuit mijn zaad in haar haren en gezicht. Ondanks dat ze nog nat is
van mijn plas blijft mijn zaad goed op haar haren en gezicht zitten en ziet ze er nu echt uit als
het zaadsletje dat ik van haar wil maken.
Terwijl ze nog wat uit zit te druppen loop ik weer haar kleedkamer binnen om me weer aan te
kleden. Op mijn broek, shirt en schoenen na die ik aantrek, doe ik alles in de tas van Nicolette
samen met nog wat kleren van haar.
Nu ik alles heb haal ik Nicolette uit de badkamer en trek haar aan de riem mee uit haar trailer.
Als we de loods uitlopen ben ik blij dat we de opnames niet op het normale terrein aan het
doen zijn, zodat we nu niemand tegen kunnen komen terwijl we naar Nicolette haar auto
lopen. Bij haar auto aangekomen zeg ik Nicolette in te stappen waarna ik het dak achterover
klap (lang leve de cabriolet). Nicolette schrikt van het dak dat ineens open gaat en vraagt:
“We gaan toch niet met open dak rondrijden Meester? Zo kan iedereen me zien. Waar brengt
U me eigenlijk naartoe?”
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Terwijl ik naast Nicolette op de bestuurdersstoel ga zitten zeg ik: “Waar we naar toe gaan
merk je vanzelf. En of iedereen je opmerkt hangt ervan af hoe druk jij je maakt. Al kunnen ze
niet veel zien aangezien het al schemerig begint te worden. En jij er zelf helemaal niets van
kan zien. “ Om gelijk daarna een sjaal uit haar tas te pakken en die voor haar ogen te binden
zodat ze niets meer ziet. Als ik heb gecontroleerd dat de sjaal goed vast zit pak ik nog twee
sjaaltjes en bind gauw met de eerste haar rechterbeen vast aan de deurhendel en met de
tweede haar linkerbeen vast aan de middenconsole. Nu ze zo permanent met gespreide benen
moet zitten pak ik de vibrator uit haar tas en schuif die voor de helft in Nicolette haar kutje.
Gelijk klinkt er een: “Dat kunt U niet maken.” uit haar mond. Maar door de geile toon en het
gekreun er achteraan weet ik dat ze het geil vindt. Me dan ook niets aantrekkend van haar
opmerking maak ik bij haar en bij mij onze gordels vast en start de auto en rijd van het terrein
weg. Terwijl we richting de snelweg rijden hoor ik Nicolette verschillende keren kreunen als
er gefluit klinkt als we langs mannen rijden. Wat Nicolette niet weet is dat ze al fluiten terwijl
ze alleen nog maar een geblinddoekte vrouw in een auto zien zitten met een minuscuul
doorzichtig tepels bedekkend topje aan.
Als we echter op de snelweg rijden doe ik het leeslampje bij Nicolette aan zodat de andere
weggebruikers duidelijk Nicolette kunnen zien zitten. In plaats van gefluit klinkt er nu dan
ook af en toe getoeter als iemand ziet hoe ik één of ander sletje geblinddoekt naast me heb
zitten. Ik hoor een kreun van afschuw bij Nicolette vandaan komen als er opeens een toeter
van een vrachtwagen klinkt als we erlangs rijden. Want terwijl de overige autorijders
Nicolette alleen vanaf haar tieten omhoog zien, kunnen de vrachtwagenchauffeurs helemaal in
de auto kijken. En daardoor alles zien, waaronder Nicolette haar gehele naakte lichaam met de
vibrator in haar kutje. Blijkbaar heeft de eerste chauffeur waar we langs reden en die het zag
via zijn bakkie aan zijn collega´s verderop gemeld dat we eraan kwamen. Want vanaf dat
moment klinkt er elke keer dat we langs een vrachtwagen rijden een luide toeter.
Op een gegeven moment pak ik met mijn rechterhand de vibrator beet en begin Nicolette
onder het rijden met de vibrator te neuken. Dit is te veel voor Nicolette. En zonder dat de
andere weggebruikers het merken zit Nicolette achter haar blinddoek naast me te huilen om
deze publieke blootstelling. Als we dan ook eindelijk de snelweg af gaan omdat we bij mij
thuis in de buurt komen, doe ik het leeslampje uit zodat Nicolette niet meer te zien is in de nu
donkere avond. Ook stop ik even op een parkeerplaats om gauw het dak omhoog te doen voor
we bij mij thuis aankomen. Nicolette die merkt dat ik het dak dicht doe en dat ze daardoor
minder zichtbaar is houdt langzaam op met huilen tot er alleen nog maar een paar snikken
klinken. Eenmaal bij mij thuis aangekomen neem ik Nicolette mee naar binnen en zet haar
midden in de woonkamer.
Waar ik tegen haar zeg terwijl ik het restje van het topje van haar lichaam scheur: “Zo. Nu
kunnen we verder gaan met lol maken. “ Om haar daarna naakt en nog steeds vastgebonden
en geblinddoekt in het midden van mijn woonkamer te laten staan terwijl ik de spullen ga
halen die ik op haar wil gaan gebruiken.
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