Herenmode voor een jonge knaap.
Jean en Wim werkten samen in een exclusieve herenmodezaak en woonden al een paar jaar
samen. Beiden hadden al opgemerkt dat de hele week regelmatig een jonge jongen in de zaak
kwam, hij werd door hun op 18 a 19 jaar geschat. Wim was al bloedgeil op die jongen
geworden. Als hij hem weer in de winkel zag begon zijn paal al te groeien. Jean en Wim
spraken met elkaar af die jongen te verleiden.
De volgende dag kwam de jongen weer in de zaak en Jean liep naar hem toe en vroeg “kan ik
je ergens mee helpen”. De jongen begon te blozen en zei met zachte stem “nee ik kwam
alleen maar kijken, kopen kan ik niets want daar heb ik geen geld voor”. Jean keek naar Wim
en knipoogde, Wim begreep het teken en kwam naar de twee toegelopen Wim vroeg de
jongen hoe zijn naam was. “Ik heet Rico” zei de jongen. Rico zei deze, waarna Jean aan hem
de vraag stelde “hoe zou je het vinden om vanavond eens bij ons thuis langs te komen om
onze collectie kleding te bekijken en te passen”. Stotterend stemde Rico daarmee in. Wim gaf
hem het adres en ze spraken af voor die avond om acht uur.
Toen die avond de bel ging wist Wim zich haast niet meer in te houden, zo geil was hij de
laatste tijd niet meer geweest. Alleen al het aanzicht van de lekkere jonge knul deed zijn toch
al dikke paal steigeren. Jean liet Rico binnen en namen in de salon plaats. Al pratend en wat
drinkend werd de sfeer al gauw ontspannen en aansluitend begon Rico wat kleding aan te
passen. Jean en Wim keken elkaar aan en gaven elkaar een teken, wat beide hadden
afgesproken. Ze deden beiden hun kleren uit en stonden toen spiernaakt voor Rico die rood
aanliep. Jean pakte Rico bij z’n schouders en zei “Je bent een lekkere jongen en aangezien
mijn vriend en ik gek zijn op jonge jongens en heb jij wel eens gegeild of geneukt met
jongens of mannen” “Eh, ja op school, daar deden wij het met andere jongens wel eens
stiekem in de pauze’s” zei Rico. Hij begreep wel waar die twee naar toe wilden en doordat hij
al wat ervaring op school had opgedaan leek het hem wel eens leuk om het met deze twee
eens uit te proberen. Dan kreeg hij ook weer wat meer ervaring. Wim begon meteen Rico zijn
kleren uit te trekken. Hij drukte zich daarbij tegen zijn lichaam aan, zodat Rico de geile paal
van Wim al tegen zijn lichaam kon voelen. Rico op zijn beurt pakte Jean bij zijn flinke
neuklat en begon die zachtjes te masseren. “Mag ik die twee geile pikken van jullie goed stijf
maken” vroeg Rico. “Je mag alles” zei Wim, een blik werpend op de pik van Rico. “Laten we
naar de slaapkamer gaan” zei Jean.
Ze verdwenen in de slaapkamer waar Jean en Wim direct Rico vastpakten en op het bed
legden. Ze begonnen de jongen die tussen hen in lag te masseren. Rico voelde de twee stijve
pikken tegen zich aandrukken. Hij nam de beide palen in zijn handen en begon ze te bewerken.
Hij voelde hoe ze groter en stijver werden. Ook zijn lul die nu door beiden om beurten werd
bewerkt begon flink te groeien. Wim was de eerste die zijn ballen begon te masseren. Dat
wond Rico zo op dat hij maar meteen de stijve lul van Wim in zijn mond nam. Jean pakte
Rico nu onder zijn ballen en duwde zijn paal omhoog. “Kijk eens wat een grote tamp die
knaap heeft Wim” zei hij. “Dat is nog eens een gezonde erectie” zei Wim. Wim stroopte nu de
voorhuid van Rico’s lul naar beneden. Hij schoof zijn lippen over de glanzende eikel en
begon te likken en te zuigen. Jean werd door hetgeen hij Wim zag doen behoorlijk geil en
begon maar meteen de anus van Wim te likken. Hij stak zijn tong zo diep mogelijk in de
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bruine grot en begon Wim met zijn tong te neuken. Rico voelde dat zijn pik en ballen
begonnen te kloppen en kreunend riep hij “Ooooh, aaaaah, jaaaa, ik gaaa je mond vol spuiten.
En met een hevige kreun spoot hij zijn lading sperma in Wim’s mond. Die kon het zo snel niet
allemaal doorslikken, zodat de witte vlokken langs zijn kin dropen.
Wim pakte Rico bij zijn benen en legde die over zijn schouders zodat hij met zijn lul recht
voor de geile kontspleet van Rico kwam. Met een hevige stoot ramde Wim zijn dikke lul in
het kontgaatje van Rico. Rico gilde het uit van de pijn, want zo’n dikke had hij er nog niet
eerder in gehad. Jean pakte de lul van Rico en liet zijn tong over de eikel gaan en langzaam de
lul in zijn mond zuigend. “Vind je het lekker om met de mond geneukt te worden” vroeg hij
aan Rico. Rico die helemaal weg was van de pijn maar ook al genot voelend, knikte van ja.
Hij deed zijn heupen nog meer omhoog om de grote stamper van Wim nog dieper te voelen.
Wim duwde echt goed diep door en begon het neuktempo op te voeren. Nog even en hij zou
zich niet meer kunnen inhouden. “Ooh lekker jong ik ga je geile neukkont helemaal
volspuiten. Oooh jochie wat maak jij me geil iiikkk gaaa spuiten ooohhh, jaaaa, iikk kommm,
oh wat ben jij een lekker neukstuk. Wim trok al spuitend zijn lul uit het kontgat van Rico de
rest spoot hij over zijn billen die dropen van het geile sperma. Jean die zag hoe die lading sap
over de kont van Rico droop ging met zijn tong naar Rico’s achterste en hij begon het sperma
eraf te likken. Gelijktijdig duwde hij zijn tong tussen de billen van Rico. Rico lag nog na te
genieten van de neukbeurt en wilde nu wel eens die geile staaf van Jean gaan zuigen. Na
enige tijd aan die paal te hebben gezogen trok hij de benen van Jean wijd uiteen en keek recht
tegen het bruine neukgat. Ook die zou hij eens met de tong gaan bewerken.
Al likkend stak Rico zijn tong opeens in het kontgat van Jean, hij liet zijn tong snel heen en
weer gaan. Jean hijgde dat het een lieve lust was en kreunde “Jaaaa, gaaa doooor, ooooohh,
jaaa, heeerrlijjk, gaaa door lekker jong broekje. Rico liet zijn tong in het kontgat glijden en
richtte zijn speer recht op de neukgrot van Jean. Met een flinke duw dreef hij zijn geile lul
erin. Met lange halen en stoten neukte hij de kont van Jean. Rico voelde de genottrillingen
door zijn lichaam gaan. Toen voelde hij dat hij ging klaarkomen “Oooh, gaaa dooor” gilde
Jean, “nooggg niet klaar komen neuk door, iiikkk wil ook klaarkomen geile knul gelijk met
jou” Rico voelde Jean klaarkomen, Jean’s kontspieren trokken samen. Ook Rico kon het niet
meer uitstellen en met een kreet spoot hij zijn sperma diep in de geile kont van Jean en riep
“Hier, hier, hier heb je de hele lading van mij, diep in je kont. Hijgend lagen beiden op het
bed terwijl Wim op het bed stond zichzelf aftrekkend, de lul op hun beiden gericht. “Wie
heeft er nog zin in sperma” riep Wim. De twee op het bed keken omhoog. Jean keek naar de
grote paal van Wim en zei “Wat dacht je ervan je vriend ook eens een goede neukbeurt te
geven”. “Ik heb van jou deze week nog niets gehad, dus dan nu maar”. Dat liet Wim zich geen
tweede keer zeggen want hij was nog zo geil als boter. Hij pakte de geile staaf van Jean beet
en begon hem eerst eens lekker te pijpen, met zijn handen kneep hij in de billen van Jean en
liet zijn vinger door de kontgleuf gaan. Opeens stak hij zijn vinger in het neukgat van Jean.
Zuigend en smakkend lurkte Wim aan de geile neuklat van Jean en liet hij zijn tanden over de
eikel gaan. Jean kreunde het uit “Ooohh Wim, ga jij maar liggen dan neuk ik jou eerst en jij
straks mij als je nog kunt. Ik wil dat lekkere neukholletje van jou vol spuiten riep Jean. Wim
liet zich neer vallen en zei tegen Rico “Kijk maar eens goed hoe wij neuken, daar leer je nog
wat van. Jean richtte zijn paal op de bruine ster van Wim en duwde zijn lat ineens helemaal
tot het einde in Wim’s neukgat. Hij neukte hem met lange diepe halen steeds sneller. “Ooooh
jaaa, zooo, gaaaa dooor, zooo gaat het goed, wat heeeerrrliijjjk ooooh” “Zo wil ik het graag”
Gedownload van xxxstory.nl

gilde Wim. Wim maar ook Jean voelde dat het orgasme bezit van hun nam. Jean kreunde
“Ooh jaaa, iiikkk gaaa klaaar kooommeen, oooh jaaa” Ook Wim kwam gillend en trok zijn
kontspieren samen zodat de lul van Jean bijna niet meer op en neer kon gaan. Jean kwam flink
spuitend en trillend klaar, trok zijn lul er uit en richtte die op Rico die naast hun lag en spoot
de hele lading over zijn lichaam. “Zo dan heb jij er ook wat van geile knaap, Wim hoeft niet
alles te hebben hoor”. Rico dreef van het sperma. Toen draaide Jean zich om en zei “Zo Wim
nu ben jij aan de beurt om mij eens lekker te neuken”. Wim knikte instemmend en zei “Dan
maak jij eerst met je mond mijn lul goed stijf”. Jean ging direct aan het zuigen want hij wou
wel een flinke grote dikke lul erin hebben.
Het duurde niet lang of de paal van Wim stond fier en recht vooruit, flink groot en hard.
“Vooruit Jean ga jij maar eens op je knieën dan neuk ik je van achter en ik weet dat hij er dan
lekker diep ingaat” Dat liet Jean zich geen tweede keer zeggen wetend dat dat het favoriete
neukstandje van Wim was. Ook hij vond dit standje heel erg prettig. Rico keek met enige
verbazing naar de grote lul van Wim en dacht, heb ik die grote lul net in mijn kontgaatje
gehad. Goh, wat een paal heeft die gozer. Wim richtte zijn lul op het neukgat van Jean.
Maakte zijn eikel wat nat, want hij wist als zijn paal op volle sterkte was die niet gemakkelijk
in Jean’s kontgat ging. Heel langzaam wreef hij zijn lul over Jean’s gaatje en langzaam duwde
hij zijn paal naar binnen. Jean kromp ineen en zei “Ja langzaam want hij is geloof ik nu wel
heel erg dik”. Nu dat was ook het geval. Wim wou niets forceren en duwde wel langzaam
maar dwingend zijn lul naar binnen. Eenmaal er in was het geen probleem meer en hij begon
met volle overgave zijn vriend te neuken. Met langzame maar lange halen werkte hij zich naar
een hoogtepunt. Wim keek eens opzij naar Rico, met de bedoeling ook zijn sperma op hem te
spuiten. Maar Rico was door de vermoeinissen in slaap gevallen.
Wim ging toen met flinke halen aan de gang en voelde dat zijn orgasme naderde en opeens
was het er. Met een hevig gekreun spoot hij zijn sperma in het kontgat van Jean. Beiden
vonden dat een goed einde van een geile avond.
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