Zweminstructie
Martin was zweminstructeur en dat deed hij met plezier. Want als hij les gaf zag hij altijd van
die leuke jongens met hun strakke zwembroekjes. Hij lette altijd of de zwembroekjes goed
gevuld waren. En het was al vaker voorgekomen dat hij leuke kontakten had kunnen maken.
Zoals ook nu het geval was. Hij had contact gekregen met een leuke jonge jongen die
luisterde naar de naam Alfons.
Samen zaten ze nu in een kleedhokje en Martin begon maar meteen het zwembroekje van
Alfons langzaam uit te trekken. Hoewel nog slap had Alfons een flinke lul. Martin liet zich op
z’n knieën zakken en pakte de lul in zijn handen. Hij schoof het vel over de eikel en streelde
Alfons penis tot die in omvang toenam. Martin, ongeduldig als het om sex ging, nam de geile
paal in zijn mond en begon langzaam te zuigen. Hij voelde dat Alfons lul nog verder groeide.
Gulzig bleef hij de penis bewerken. Hij voelde hoe Alfons begon te trillen en hoorde hem
zacht kreunen. Wat Martin niet verwachte was dat Alfons nu zelf ook mee ging doen. Hij
duwde zijn paal steeds dieper in Martin’s mond om hem daarna er weer bijna uit te halen.
Opeens kreunde Alfons en riep “ooooh jaaaa gaaa doooor zoooo” maak mij klaar want ik wil
in je geile mond spuiten. Maar dat wilde Martin nog niet, hij wilde wat langer van die lekkere
jongen genieten. Martin liet de stijve paal uit zijn mond glijden en zei tegen Alfons “ga eens
op de grond liggen”. Alfons voldeed aan dat verzoek en Martin ging z’n penis bewerken. Hij
voelde hoe Alfons naast hem liggen en begon Alfons lichaam te strelen. Onderwijl drukte hij
zich tegen het lichaam van de jonge jongen. Martin’s strelingen speelden over het lichaam
zodanig dat hij in aanraking met die heerlijke geile lul bleef. Martin voelde dat zijn lul ook al
flink was gegroeid en dat zijn ballen begonnen te koken zo geil was hij op dat heerlijke
lichaam van die jonge knul. Langzaam bewoog Martin zijn paal langs de heup van Alfons. Hij
keek Alfons aan en zag in zijn ogen dat hij om meer vroeg. Hij kust Alfons en duwde z’n tong
in zijn mond. Ook Alfons liet zich nu niet onbetuigd en bewoog zijn tong langs die van
Martin.
Het liefdesspel was nu echt goed op gang gekomen. Martin ging nu boven op Alfons liggen
en duwde zijn harde paal tussen Alfons benen. Ook voelde Martin nu de al gegroeide lul van
hem tegen zijn lul aan. Martin vond het tijd worden het geile bewerken. Hij liet zijn handen
over de heerlijke ronde billen van hem gaan. Alfons drukte zich stijf tegen hem aan en
fluisterde “ik ben zo geil ik wil die geile grote lul van jou in me hebben, stop hem er maar
eens lekker in”. Alfons bleef doorpraten en smeken om de lul van Martin “toe steek hem er nu
maar eens in en spuit al je sperma er flink diep in”.
Martin draaide hem om en ging achter hem staan en Alfons bukte zich meteen voorover. Hij
trok zijn billen wijd uiteen zodat Martin goed duidelijk zijn bruine neukgaatje kon zien.
Martin’s lul steigerde meteen omhoog toen hij dat geile kontje en neukgaatje zag. Hij richtte
zijn grote en keiharde stamper op het neukgaatje van Alfons en duwde z’n paal zachtjes maar
geleidelijk naar binnen. De tegenstand die zijn eikel ondervond wond hem nog meer op.
Steeds dieper drong hij bij Alfons naar binnen. Maar Alfons wou die geile lul er meteen diep
in hebben en duwde met een ruk zijn kont naar achter tot hij voelde dat de harde paal van
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Martin er helemaal inzat. Martin was enigszins verbaasd over de felheid waarmee Alfons
reageerde maar hij vond het wel prettig vooral omdat hij voelde hoe de anusspieren van
Alfons begonnen te werken.
Dit duurde even tot hij voelde dat die zich nu gingen ontspannen en de weg voor hem nu
helemaal vrij was. Licht hijgend begon Martin zijn paal nu in dat heerlijke geile gat heen en
weer te bewegen. Martin pakte de heupen van Alfons vast en verhoogde zijn neuktempo.
Alfons begon te kreunen en begon ook in het neukritme van Martin mee te doen. Martin
bemerkte al snel dat zijn hoogte punt begon te naderen. Nog enige flinke stoten en toen kwam
het. Het was alsof hij explodeerde toen de zijn orgasme kwam en met grote vlagen spoot hij
hete geile klodders sperma in de anus van Alfons. Alfons neukhol liep over van de lading die
er in gespoten was. Ook was Alfons tijdens het spuiten klaargekomen, het sperma spoot over
de grond. Toen Martin zijn paal uit het geile neukgat haalde liep de rest van zijn lading uit de
anus van Alfons en baande zich een weg langs zijn billen. Martin liet zich zakken en begon
het geile sap van Alfons billen te likken. Ook nam hij de natte lul van Alfons in de mond om
daar het achter gebleven sperma op te likken. Alfons draaide zich om en duwde nu Martin op
de grond, dook er naast en begon het lichaam van Martin overal te kussen. Zijn tong liet hij
strelend over Martins kleine tepels gaan. Hij beven en Alfons ging met zijn tong over Martins
buik naar beneden.
Bij de half slappe maar toch wel grote lul aangekomen liet hij zijn tong over de glanzende
eikel gaan. Zijn tong bewerkte de genotspier en ging op weg naar de geile ballen van Martin.
Het gevolg was dat de lul van Martin weer flink begon te groeien. Alfons had zich
voorgenomen die lekkere grote en harde paal eerst eens met de mond te bewerken en hij wilde
het hete sap wat uit die lul zou komen in zijn mond ontvangen.
Daarna zou hij Martin eens neuken en laten voelen dat hij ondanks dat hij flinke neukbeurt
kon weggeven. Alfons nam de grote paal in zijn mond en begon met lange halen Martins lul
af te zuigen. Met zijn linkerhand masseerde hij de gespannen ballen. Steeds sneller zoog hij
aan de grote stijve paal en hoorde hoe Martin begon te kreunen. Oooooh jaaaaa....sneller
gaaaaa dooooor jaaaa dan kan ik alles in je mond spuiten kreunde Martin. Ooooh jaaaa nog
even en ik spuit die geile mond van je vol. Alfons zette nu alles op alles want hij wilde die
lading zo snel mogelijk ontvangen. Jaaaa ik kooooom kreunde Martin iiikk koooom en toen
spoot hij zijn sperma begon met slikken en doorging met zuigen want hij wilde alles hebben
tot Martin leeg zou zijn. Alfons moest wel snel slikken want anders liep een gedeelte uit zijn
mond. Tot de laatste druppel zoog hij Martins lul leeg. Martin was nu eigenlijk wel verzadigd
en wilde zich in een gemakkelijke houding zetten. Maar dat wilde Alfons niet, hij liet Martin
op z’n knieën gaan en ging toen achter hem zitten.
Alfons’ neuklat had ook al een flinke harde en grote vorm aangenomen. Alfons rose eikel was
nu dicht bij het bruine neukgaatje tussen de billen van Martin. Hij drukte nu de eikel tegen het
gaatje en voelde hoe de zijn sluitspier tegenstand bood. Dat maakte Alfons nog wilder hij
drukte harder door en voelde dat z’n paal erin ging tot bijna aan z’n ballen. Hij begon nu heen
en weer te bewegen en voelde dat Martins neukgat gelegenheid gaf tot een flinke naaipartij.
Hij pompte nu wat wilder en hoorde Martin hijgend en steunend geile woorden roepen. Ook
Alfons begon met geile woorden en riep “Nu neuk ik jou in je geile reet en ik zal je darmen
volspuiten tot je gat gaat overlopen”.
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Martin raakte helemaal van de kaart en gilde “meeer iiik...iiikkk wiiiilll meeeer ooooh neuk
dooooor maak mij en helemaal klaar met die geile stamper van je. Dat liet Alfons zich niet
een tweede keer zeggen en ging nu nog veel wilder aan het neuken. Telkens opnieuw beukte
hij z’n paal diep in Martins anus. Hij voelde hoe het sperma in zijn ballen begon op te
borrelen. Om het nog wat te rekken begon hij langzamer te neuken want hij wilde een
orgasme in ieder geval nog wat uitstellen. Hij bedacht wat anders. Het leek hem wel geil te
zijn z’n lul uit het neukgat te halen en hem er telkens weer opnieuw in te stoppen. Dan werd
het gat telkens weer iets nauwer als hij de lul er weer opnieuw in duwde. Hij haalde z’n lul
eruit drukte de eikel opnieuw tegen de anus van Martin en stampte dan opeens met geweld de
harde lul er weer in. Dit spel vond hij geweldig vooral omdat elke keer als hij z’n paal erin
ramde Martin gilde en zijn kont opveerde door het geweld van de indringing.
Alfons bemerkte dat dit spel ook niet meer zolang kon duren want het sperma brandde in z’n
ballen en een orgasme zou weldra komen. Met een flinke diepe haal en een hevige kreun
spoot hij het warme sap diep in anus van Martin. Ook Martin kwam weer met een hevige gil
klaar of was het de geweldige stoot die Alfons had gedaan de oorzaak van de gil??. Alfons
voelde zelf, door de krachtige stoot, een lichte pijn in z’n ballen. Maar het geweldige orgasme
wat hij had gekregen was belangrijker dan de pijn. Alfons trok z’n lul uit de volgespoten anus
van Martin en pakte diens gezicht vast en bracht z’n lul vlak voor de mond van Martin en zei
“zo ik wil dat je nu mijn lul lekker schoon likt” Indien je het niet doet ram ik hem opnieuw
met geweld in je kont hoor. Er bleef Martin niets anders over dan Alfons zijn zin te geven
want hij wist dat Alfons zeker zijn waarschuwing waar zou maken en dat het dan pijnlijk zou
toe gaan. Beiden wisten ook dat dit spel maar eens vaker zou moeten herhalen. Hoewel
Alfons wist dat Martin onder de jongens wel meer vriendjes had. Zullen we nog maar een
baantje gaan zwemmen zei Martin dan koelen wij in ieder geval af. Alfons knikte en beiden
doken in het water.
Later op de avond overdacht Martin het geheel nog eens en vroeg zich af of er onder de
andere jongens nog meer van zulke geile knapen zouden zitten. Dat moest hij in ieder geval
maar eens gaan onderzoeken. Zeker was dat Alfons een lekker geil neukknaapje was en dat
het zeker bij een volgend keer opnieuw goed raak zou zijn.
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