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IJZEL 
 
Het was hartje winter. Een koud en somber weertype zorgde voor een wat naargeestige 
stemming bij de stadsbewoners, waaronder Shawn.  
Kenmerken: donkere bos krulhaar, slank, afgetraind en gespierd lichaam, 1.85m lang, 
fysiotherapeut, single sinds 6 maanden toen Caroline de relatie beëindigde.  
 
Na een korte regenbui met ijzel was het spekglad buiten. 
Dat betekende dus uitkijken om niet uit te glijden en lelijk te vallen. 
Shawn was op zijn hoede en bewoog voorzichtig. Hij zag veel mensen lopen die totaal niet 
de indruk maakten dat ze zich van de gladheid iets aantrokken, of ze hadden het misschien 
niet in de gaten. Hij woonde in het centrum van de stad en was onderweg naar zijn 
stamkroeg, Hij kon niet wachten op het knarsen van de oude deur van café “Sinjoor”, wat  
verderop. Achter de deur was gezellig licht en knapperde het vuur, gereed voor roddel en 
flirterij. Maar zover kwam het niet. Hij hoorde een gilletje en voelde dat iemand hem 
vastpakte. Hij keek naast zich. Een vrouw met een spierwitte bontjas aan had zijn arm 
vastgepakt om overeind te blijven, maar ze gleed toch uit, viel op de gladde stoep en trok 
hem onbedoeld met zich mee. Zo lagen ze op elkaar op de stoep. Gelukkig voelde Shawn 
geen pijn en kon zich daarom gelijk bekommeren om de vrouw met de witte bontjas die 
naast hem lag, als was de stoep een enorm bruidsbed. Hij grinnikte bij die stoute gedachte. 
Bij de val was zijn been tussen haar benen geraakt. Een volstrekt onbedoelde, maar toch 
nogal onkuise verstrengeling. Ze keken elkaar aan en begonnen wat nerveus te grinniken. Hij 
keek in de mooiste diep- hardblauwe ogen die hij ooit had gezien. “O, meneer, ik schaam me 
dood”, zeiden de prachtige ogen. “Ik heb u zomaar mee op de grond gesleept.”  
“Zeg maar Shawn hoor… geen gemeneer voor mij van de mooiste ogen die ik ooit heb 
gezien.” 
Hij vroeg haar of ze zich had pijn gedaan. Dat was gelukkig meegevallen. Een kapotte rode 
panty was het enige merkbare ongerief. 
Hoe dat zo kwam wist hij niet, maar hun ogen bleven elkaar maar opzoeken. 
Hij hielp haar overeind en klopte bereidwillig, maar ook wat onhandig, vuil en ijs van haar 
bontjas. Onwillekeurig voelde hij bij het afvegen van de bontjas, borsten en een zacht 
lichaam dat verlangens bij hem opriep. Het was zes maanden geleden dat Carolien het 
uitmaakte en hij zijn vrijertje kwijt was. 
Hij vroeg de gevallen vrouw of ze even bij wilde komen bij een koffie in zijn stamkroeg iets 
verderop. Ze kon volgens Shawn ook beter even wachten met verder lopen tot de gladheid 
was verminderd. Dat wilde ze graag en hij bood haar een arm om te voorkomen dat ze nog 
opnieuw zou vallen. “Hoe heet je eigenlijk, als dat niet te brutaal is”, zei Shawn. “Jacky, 
aangenaam”, zei ze met haar wat hese stem. Ze was wat kleiner dan hij en de manier 
waarop ze met hem gearmd liep was minstens knus te noemen.  
Zonder dat hij zich ervan bewust was, hadden de kroegvrienden het allemaal zien gebeuren 
en stonden hen buiten de kroeg op te wachten. Shawn was met zijn donkere krullenkop een 
graag geziene gast. Vriendelijk, kon zich prima aanpassen aan de sfeer in de kroeg en hield 
wel van een mooi getapt glas IPA bier. De flauwe grappen waren in die mannenclub niet van 
de lucht natuurlijk. “He, Shawn, hadden jullie die judopositie ingestudeerd? Laat dat kunstje 
van verstrengelde beentjes nog eens zien..... Mag ik haar jas ook eens afvegen?”  
Ze gingen wat achter in de kroeg zitten aan een ronde tafel en bestelden koffie. 
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Jacky had haar witte bontjas uitgedaan en bleek een felrood strak wollen jurkje te dragen en 
de doorzichtige gescheurde panty in bijpassend rood. De zachte vormen die hij al had 
gevoeld tekenden zich prachtig af in het smaakvolle, beetje korte jurkje. Jacky 
verontschuldigde zich en ging eventjes naar het toilet om de kapotte panty uit te trekken. 
Al pratend werd het gesprek al gauw erg persoonlijk. Blijkbaar hadden ze alletwee behoefte 
aan die innigheid. De ogen die elkaar al op de koude straat hadden gezocht, lieten elkaar nu 
niet meer los.  
Ze praatten gretig en snel over talloze dagelijkse dingetjes uit hun leven en al gauw waren er 
kleine speelse aanrakingen; een hand op een arm en stoeiende duwtjes tegen een schouder.   
Jacky bleek in vastgoed te handelen en Shawn was fysiotherapeut. Ze keken nog even terug 
op de gebeurtenissen waardoor ze elkaar hadden ontmoet. Shawn vertelde van de 
ondeugende associatie met een bruidsbed toen ze op de grond lagen. Jacky vertelde dat ze 
de positie met onbedoeld de benen verstrengeld eigenlijk helemaal niet zo onaangenaam 
had gevonden. Ze onderstreepte dat door onder tafel met haar knie speels zijn been op te 
zoeken. Hij antwoordde met een beetje tegendruk van zijn knie. Shawn voelde zich een 
beetje week worden.  De ogen zochten elkaar weer op en het kennismakend gesprek over 
de kleine dagelijkse dingetjes stopte eventjes. Hun hersenen hadden het druk met het 
verwerken van deze nieuwe aanrakingen. Shawn monsterde haar mooie welvingen en keek 
ook onder de tafel. Ongelooflijk… Jacky had haar benen wat uit elkaar gedaan en hij zag met 
een korte oogopslag een glimp van een lief wit slipje.  
Jacky zag hem kijken. Ineens, met een beetje hese fluistering zei ze: ”We hebben geloof ik 
wat ijs gebroken lieve Shawn, of mag ik het niet zo zeggen?” .  
“Niet zo’n beetje lieve Jacky. Ik vind je zo mooi, ik kan mijn ogen niet van je af houden. Ik kon 
er niks aan doen dat ik je borsten tegenkwam bij het afpoetsen van je jas. Ik verlang ernaar 
om ze te zien, te kussen en te aaien. Je tepels zachtjes te bewegen vol bewondering dat 
zulke kleine onderdeeltjes van jou zo betoverend en zo opwindend kunnen zijn.  
Zij liet er ook geen gras over groeien... “Jij woonde hier toch in de buurt?” 
Ik wil nog wel een koffietje, weg van de grappenmakers en loerende stoute blikken van jouw 
vriendjes.  
Als ze zich niet stoorde aan de rommel vond Shawn het prima. 
Hij keek naar buiten en zag dat een flauw februarizonnetje de ijzel snel had doen 
verdwijnen. “Om te wandelen is de kust weer veilig Jacky. Of mijn huis veilig voor je is zullen 
we snel zien.” Hij hielp haar in de witte bontjas en ze gingen de straat op, gaven elkaar een 
arm en Shawn zei:”Je maakt me zo trots als een pauw. Hier loop ik dan met de mooiste 
vrouw die ik ooit heb ontmoet. Daar verderop in dat appartementencomplex, op 12 hoog 
woon ik.” 
Een paar minuten later stonden ze in de lift.  
Shawn liet zijn nieuwe liefde niet los en van  gearmd was hij overgegaan naar een arm om 
haar taille waarbij zijn hand haar heup zocht in het zachte bont.  
Zij deed speels hetzelfde bewoog met een paar vingers steels zijn stevige bil op en neer. 
Hun bewegingen en aanrakingen lieten geen twijfel bestaan. Dit kon niet anders uitlopen 
dan op een vrijpartij volgens Shawn. Hij had daar ook ongelooflijk zin in. 
Shawn deed de deur van zijn appartement open en zei: “after you madame”… 
Dan stonden ze in flauwverlichte gang van zijn comfortabele appartement. 
Ze liep zijn huiskamer in en ging voor zijn raam staan. “Jeetje wat een mooi uitzicht. Het is 
net een panoramafoto. Shawn ging achter haar staan, boog wat over haar heen en wees 
naar de verschillende gebouwen in de skyline. Ze keek belangstellend en herkende al kijkend 
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ook enkele van de hoge torens uit het stadscentrum. Hij rook een zacht, maar stevig parfum. 
“Je ruikt zo lekker, zei hij. Hij drukte zijn neus in haar donkere haar en kuste haar nek, trok 
wat van de jurk opzij en ze voelde millimeter voor millimeter de jurk over haar schouders 
zakken. Hij drukte zijn onderlijf een beetje schuchter tegen haar billen Ze antwoordde met 
tegendruk en duwde haar billen wat achteruit tegen zijn pik. Die kon ze door haar rode 
wollen jurkje en zijn broek heen voelen. Ze meende dat ze als ze even stilstonden, ze zijn pik 
kon voelen kloppen en pulseren terwijl die heimelijk achter de ritssluiting groeide en 
groeide. Hij kon niet in zijn pik en zijn ballen knijpen en wrijven, maar toch moest zijn heftige 
en onhoudbare seksuele energie een uitweg vinden. Zijn handen zochten een weg en 
begonnen aan een wandeltocht. Ze dwaalden naar haar heupen en met de uitnodigende 
zachte hmmm geluiden die ze maakte, voelde hij zich vrij om met zijn hand langs haar zij 
aaiend naar beneden te gaan en hij voelde nergens een randje ondergoed, geen slipje. 
Wanneer had ze dat nou gedaan? 
Zijn hand ging aan de voorkant van haar lichaam, naar de onderkant van haar buik, langs 
haar navel naar beneden voorbij de ronding waar, achter de rode jurk haar schaamlipjes 
waren. Haar hand ontmoette de zijne en leidde deze iets naar beneden... naar de zoom van 
haar jurk.  
Zijn hand trilde altijd van nervositeit wanneer hij voor het eerst een nieuwe liefde aanraakte. 
Hij voelde voorbij de wollige rand en zijn hand ontmoette haar blote been. Heel zachtjes en 
langzaam voelend ging zijn hand samen met de zoom omhoog. Hij verlangde ernaar om haar 
billen te voelen en zij verlangde dat zijn handen haar billen verkenden en verder, verder. Zijn 
eerdere voelen klopte met de werkelijkheid. Heerlijke stevige billen zonder slipje. Haar 
heupen draaiden zachtjes rond, ze wilde ook niet dat hij door te wild bewegen de toegang 
zou missen naar haar vagina langs haar bilspleet, de zilveren weg tussen haar mooie billen. 
Ze wist dat hij op zijn zoektocht steeds maar nieuwe sensaties tegen zou komen; haar kleine 
anus, de strak gesloten opening naar haar darmen die ze zelf zo vaak verkende en opende, 
en zij niet alleen. Haar vagina, de opening naar haar binnenste, zo talloze malen bevoeld, 
betreden door vingers, pikken, vriendinnenhanden en -kutjes, uitgewoond door talloze 
vormen van erotisch speelgoed die haar vriendjes zo bereidwillig voor haar aanschaften. 
Verder, verder dacht ze... voorbij de vagina.. naar haar kittelaar, haar minipikje, de 
verdikking waar de verdovende totale orgasmes verborgen waren, voor ze explodeerde. Ze 
voelde geil vocht uit haar vagina komen en zijn hand had het ook gevonden. Ze spreidde 
uitnodigend haar benen een beetje. Gebruikelijk zou ze bij een vrijpartij de pik van haar 
speelvriendje uit zijn broek halen maar ze deed niks.. leunde op haar ellebogen en liet alles 
aan hem over zonder dat er werd gesproken. Geen kussen, alleen maar zijn handen aan haar 
billen en zachte natte kutje. Hij was ervaren, dat kon ze wel merken. Na voelen en 
verkennen maakte hij zijn blauwe spijkerbroek open die op zijn enkels zakte. Ze hoorde en 
voelde dat hij zijn lul uit zijn boxer haalde. Hij zuchtte geil en zwaarder: ”oh lieve mooie 
Jacky, mag mijn pik in jou? Hij wil zo graag met je lieve schaamlipjes spelen. Willen jouw 
schaamlipjes hem ook ontmoeten?”. Zij liet kreuntjes horen en moedigde hem aan met 
kleine woordjes. Ja, ja, ja…… je pik mmm… erin, …. erin please. 
Hij had zijn voorhuid afgetrokken waardoor zijn  lul met blote eikel lekker kon spelen in haar 
zilveren weg, de natte gladde weg.  Hij schoof zijn harde pik een paar keer in haar gladde 
spleetje op en neer. En dan, zonder woorden met een paar hijgerige lievige kreetjes en een 
grom vuurden ze elkaar aan tot hij het niet meer hield… ze deed haar billen verder naar 
achter waardoor haar vagina die kletsnat was heel erg aantrekkelijk uitnodigend openstond. 



4 
 

Shawn keek even naar haar rozige kutje. Hij manoeuvreerde zijn eikel in de vagina opening 
en wachtte tot zij zich erover ontfermde. Ze drukte haar zachte inwendige over zijn pik… en 
ze bewogen in hetzelfde ritme en ademden snel in hetzelfde ritme … meer was niet nodig. 
Geen harde stoten… hij liet haar om zich heen sluiten. Ze pulseerde met haar kutspiertjes en 
trok hem als het ware af. Hij trok zijn pik weer uit haar toen hij bijna klaarkwam. Jacky keek 
een beetje verbaasd achterom. Hij drukte een zachte kus op haar lippen en zei, “Jij eerst”. Ze 
antwoordde dat ze hield van mannen met zelfbeheersing en dat ze dat superattent vond. Ze 
draaide zich om en pakte zijn hoofd in haar handen. Hij bewoog mee en zakte langs haar 
lichaam kussend en likkend. Ze drukte zijn hoofd verder naar beneden tot hij ter hoogte van 
haar kutje was. Hij was zo vreselijk geil dat hij het gevoel had klaar te kunnen komen zonder 
dat zijn lul nog ergens in ging. Zijn handen grepen stevig om haar billen en kneedden deze 
terwijl zijn tong het puntje van haar kittelaar bewoog, langzaam en dan ineens wat heftiger 
en sneller, en weer wat heftiger en sneller, zuigend en likkend. Hij gaf van pure liefdevolle 
geilheid ferme klappen tegen haar billen en likte haar kutje met zijn tong in haar vagina en 
dan weer haar kittelaar. Ze smeekte om door te gaan en hij voelde haar heupen en 
bovenbenen gaan trillen. Ze riep nu door de kamer, “likken, sneller, sneller”, en ineens gilde 
ze het uit. Haar hele lichaam trilde met onwillekeurige bewegingen en ze stootte met haar 
onderlichaam tegen zijn mond. Heel langzaam zakte haar orgasme. 
Nu mag ik lieverd zei hij en draaide haar om. “Bukken”, beval hij streng en stak zijn lul tussen 
haar benen. Zijn eikel vond zonder moeite haar trillende vagina. In een soort finale stootte 
hij heel erg diep in haar… wachtte een paar seconden, gaf een heftige stoot en spoot zijn pik 
leeg. Ze voelde het sperma uit haar kutje langs haar benen druipen.  
“Draai je eens om”, zei hij. Hij trok haar jurk uit en zo stonden ze nog een tijdje met hun 
blote lijven tegen elkaar aan.  “De mooiste ogen ter wereld hebben ook het mooiste lichaam 
dat ik ooit heb mogen voelen.” 
Ze kuste hem en dankte hem voor zijn hulp na de val en voor de verrukkelijke vrijpartij. 
Ze douchte zich en kleedde zich weer zorgvuldig aan.  
“Ik moet gaan koken, mijn man en kinderen wachten op het eten.”  


