Hardlopen voor de lijn.
Al enige jaren ben ik fan van de loopsport en loop dan ook geregeld een aantal kilometers
door het bos. Niet dat ik nu hele marathons liep, oh nee. Vanuit ons huis de tuin uit en dan het
bos in, zo’n drie kwartier lopen over zanderige paadjes en dan weer terug naar huis.
Laatst liep ik weer in een rustige looppas door het bos toen er werkelijk een stoot van een
vrouw voorbij kwam rennen. Ik probeerde haar even bij te houden maar gaf al gauw vermoeid
de moed op. Nieuwsgierig als ik was, liep ik de volgende dag om dezelfde tijd op dezelfde
plaats en ja hoor, weer kwam ze voorbij gelopen en weer kon ik haar niet bijhouden, laat staan
inhalen.
Dit ging dagen zo door en ik begon er al een beetje gek van te worden toen ze op een dag
inhield. Ik zette aan en ging naast haar lopen. “Hallo, loop je wel vaker hier”, vroeg ik heel
schuchter. “Ja, ik probeer zo mijn figuur een beetje in vorm te houden”, zei ze. En mijn god,
een figuur had ze. Een stel benen die bijna de lucht in schoten, een lekker stevig kontje dat
verpakt zat in een strakke joggingbroek, een stel borsten die bij elke pas op en neer schudden
en een gezicht dat je toelachte op een manier waarvan je alleen kon dromen.
“Vind je het erg als ik een stukje met je meeloop”, vroeg ik. “Nee hoor, ik doe alleen zo wat
oefeningen” antwoordde ze. Na zo’n tien minuten gelopen te hebben, kwamen we bij een
weide die ik zelf nog niet eerder was tegen gekomen. Helemaal ingesloten door hoge
eikenbomen, met daaronder dik struikgewas.
Ze begon af te remmen en ging aan de rand van het gras zitten met haar beide benen vooruit
gestrekt. Ik bleef een beetje stuntelig staan kijken toen ze voorover boog en met de toppen van
haar vingers haar tenen aanraakte. Omdat ik een beetje (erg) mijn best deed, zag ik een flink
stuk van haar borsten toen ze weer naar voren boog. Omdat ik me ook niet van de slechtste
kant wilde laten zien ging ik naast haar zitten en probeerde hetzelfde te doen. Dat ik niet
verder kwam dan mijn knieën met mijn vingers viel haar ook op. En ze kwam achter me staan.
“Wat je moet doen, is gewoon rustig blijven inademen”, zei ze.
Ik probeerde het nog een keer en voelde opeens dat ze mee naar voren leunde zodat haar
tieten over mijn schouders begonnen te komen. Ik schoot weer vlug omhoog en stootte mijn
hoofd tegen haar borst. “Sorry”, zei ik, “maar ik verrekte een spier”. “Oh, zal ik je dan even
masseren ?” vroeg ze. Voordat ik antwoord had gegeven zat ze naast mijn rechterbeen en
begon mijn kuitspieren te masseren. Ik deed van genot mijn ogen dicht maar opende ze weer
snel toen ik voelde dat haar handen steeds verder omhoog kwamen langs mijn been. Ze
schoof voorzichtig met haar handen onder mijn sportbroekje en keek mij daarbij geil aan.
Nadat ze gevonden had wat ze zocht, begon ze voorzichtig te kneden. Dat dit niet zonder
resultaat was, bleek wel uit de bobbel die onder het katoen ontstond. Ze trok voorzichtig aan
mijn sportbroek zodat hij snel op mijn knieën hing, omdat het zo’n moderne met een
binnenbroek was, was ik direct naakt. Om niet de hele tijd stil te blijven zitten begon ik door
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de stof van haar T-shirt haar tieten te kneden. Ik voelde de tepels lekker hard worden en
zoende de stof van haar shirt nat zodat ze lekker afstaken.
Ze begon zichzelf van haar joggingbroek te ontdoen en trok ook een minuscuul slipje uit. Ze
stond op en ging recht met haar ontblote kut voor mij staan. Ik wilde er lekker in bijten maar
ze deed een stap achteruit en maakte tien kniebuigingen met haar benen wijd open.
Voorzichtig zocht ik mijn lul op en begon hem te masseren. Droomde ik dit nou ?
Na de kniebuigingen ging ze op het gras zitten met weer haar benen wijd en ging beurtelings
van haar linker naar haar rechtervoet met haar handen. Oh god, ik had het haast niet meer,
maar ze beval me te blijven zitten. Omdat ik niet veel anders te doen had, bekeek ik het maar.
Ze stond op en vroeg mij te gaan liggen. Ik ging op mijn rug liggen en zag mijn eikel tegen de
blauwe lucht afsteken. Ze plaatste haar kut boven mijn eikel en zakte langzaam neer.
Toen de eikel naar binnen schoof ging ze weer omhoog, dit herhaalde ze wel twintig keer.
Bijna gek geworden voelde ik opeens dat ze helemaal wegzakte en mijn lul helemaal in haar
poes opnam. Ik begon te beuken en merkte dat ze zelf ritmisch zat mee te wippen. Haar tieten
vlogen op en neer en dat maakte mij nog heter en nog driester. Langzaam maar zeker voelde
ik mijn orgasme naderen en zag ook aan haar gezicht dat ze niet ver verwijderd was van een
zalig hoogtepunt.
Na nog een wip zakte ze op mij neer en kon ik mij in haar leeg spuiten. Nu nam ik het
initiatief en begon haar flamoes te beffen zodat ze al gauw weer lag te steunen om meer. Ik
draaide haar om en tilde haar kont op. Ze begreep niet direct mijn bedoeling, maar toen ik
mijn penis vastzette in haar kut kwam ze met haar armen omhoog als het kruiwagentje rijden
op de lagere school. Ik begon te beuken en duwde haar zo de weide over.
Dat dit niet lang kon duren, gezien mijn conditie, mag duidelijk zijn. Gelukkig kwam haar
tweede orgasme dan ook snel en viel ze op de grond. Ik ging naast haar liggen en begon haar
borsten af te likken. Ze nam mijn hoofd in haar handen en kuste me en zei: “Weet je nu hoe ik
mijn lichaam in vorm krijg ?” Dat wist ik nu en eerlijk gezegd, deze manier van joggen beviel
me beter als al dat hard lopen.
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