Mijn eerste homo ervaring.
Ik heet Klaas en ik ben net achttien jaar oud. Ik was altijd hetero maar sinds ik het met een
man deed ben ik biseksueel, dat denk ik tenminste. Het was op een zomerse dag en ik besloot
om een stukje te gaan fietsen. Zodoende fietste ik door de duinen en net toen ik uit wilde
rusten kwam ik op het naaktstrand van Hoek van Holland. Omdat ik mijn fiets niet over het
strand kon slepen besloot ik in de duinen te gaan zitten. Ik had mijn fiets neer gezet en zocht
een rustig plekje. Het viel me op dat er zo veel mannen rondliepen en dat die me allemaal zo
aankeken.
Intussen kreeg ik dus wel een stijve paal in mijn broek. Toen ik een plekje gevonden had deed
ik mijn broek uit en ging zitten. Ik deed mijn ogen dicht en genoot van de zon die heerlijk
over mijn lichaam scheen. Plotseling was de zon weg, en toen ik opkeek zag ik een man van
een jaar of dertig voor me staan. Hij keek snel de andere kant op zodat ik zijn kont kon zien.
In zijn strakke spijkerbroek had hij zo’n strak kontje, je snapt het wel? Ik zat dus naar zijn
achterwerk te kijken en kreeg een stijve van jewelste. Toen draaide hij zich ineens om en
vroeg of ik het niet koud had. “Je hebt het zo te zien zelfs heet.” zei hij en wees naar mijn lul.
“Nou ja, dat moet toch kunnen op het naaktstrand,” zei ik en ging gauw op mijn buik liggen.
“Zal ik er bij komen liggen, of vind je dat niet leuk?”
“Dat moet je zelf weten, mij maakt het niet uit.” Hij deed zijn broek uit en wat ik toen te zien
kreeg. Hij had een heerlijke grote lul die langzaam stijf begon te worden. Ik deed mijn ogen
dicht en ging weer op mijn rug liggen. Mijn lul was weer slap, dus dat kon wel. Ik dacht aan
die man naast me, donker haar, blauwe ogen, slank en niet erg behaard. En dan die pik, groot,
twee heerlijke ballen en een flinke zak. Ik voelde mijn pik steigeren. “Zal ik je even
insmeren,” zei hij, “anders verbrand je misschien.” Ik vond het goed en ik voelde zijn handen
over mijn buik, mijn benen en ook mijn pik kreeg een beurt. Hij deed zijn hele hand vol met
zonnebrandcrème en begon met mijn zak. Ik werd zo geil als boter en liet hem zijn gang gaan.
Langzaam kwam hij hoger en mijn hele pik glom. Toen begon hij me af te trekken. Hoe ik het
gedurfd heb weet ik niet, maar het was heerlijk. Automatisch voelde ik naar zijn lul en begon
hem ook af te trekken. Hij begon te kreunen en te schudden en kwam klaar. Toen ik zijn geil
over mijn hand voelde komen begon ik ook te gloeien en mijn zaad spoot omhoog, tegen zijn
gespierde borst. Hij begon me te strelen en zoende me overal. Zonder wat te zeggen pakte hij
een condoom en deed die om mijn lul, die geen tijd had om slap te worden. Toen wees hij
naar zijn achterwerk en legde zijn hand erop. “Neem me,” zei hij, “Je maakt me zo geil!”
Langzaam ging ik in zijn anus. Het was voor mij de eerste keer, ik begon vanzelf in en uit zijn
hol te schuiven. Zo’n lekker kontje had ik nog nooit gezien, laat staan dat ik mijn lul erin
mocht stoppen. Ik begon te hijgen en te kreunen en steeds sneller ging ik op en neer. Wat ik
toen voelde is niet te beschrijven. Ik voelde al mijn energie naar die ene plek stromen, tussen
mijn benen waar mijn lul aan het stoten was. Ik voelde dat het kwam en stootte harder en
harder. De sensatie van het klaarkomen was nog nooit zo groot geweest! Voldaan trok ik mijn
pik uit zijn hol. Het geil droop uit het condoom toen ik hem afdeed. Toen ik ging zitten was ik
echt uitgeput en viel neer in het zand. Een beetje moe viel ik in slaap.
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Even later voelde ik iets in mijn anus. Hij had zijn geile paal in mijn achterste gedaan en
begon te pompen. Ik ging goed liggen zodat hij er tot aan zijn ballen in kon. Het was dan wel
de eerste keer, maar het deed geen pijn omdat ik toch al van alles in mijn kont stop. Het was
een fantastisch en waanzinnig gevoel. Ik voelde zijn grote zak tegen mijn reet en in me zat die
paal. Zalig was het hoe hij me neukte. Steeds sneller en sneller beukte hij. Toen voelde ik iets
warms in mijn kont, langs zijn lul en er weer uit. Hij had dus geen condoom omgedaan maar
dat kan me nu niets schelen. Ik had genoten, en hij ook!
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