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Hieronder een korte impressie van het tweede deel van De Leeuwen:
“Hij stond na een drukke dag onder de douche van zijn hotelkamer. Ze hadden de hele dag opnames
voor zijn commercial gemaakt. Zijn team had alle benodigde technische voorbereidingen geregeld en
de opnames waren prima verlopen, de opdrachtgever was tevreden geweest. Nog een paar opnames
te gaan en de commercial zou klaar zijn. Daar was hij voor naar Nederland gekomen, de
opdrachtgever had hem hiervoor ingehuurd. Daarnaast had de opdrachtgever Louis ingehuurd om
zijn team te begeleiden tijdens de weken in Nederland. Hij glimlachte, hij had gedacht dat hun
begeleider een man zou zijn, Louis was toch echt een mannennaam, maar het was een prachtige
vrouw die zich aan hen voorstelde bij hun eerste kennismaking.
Hij realiseerde zich nu dat hij vanaf het moment dat hij haar voor het eerst had gezien al voor haar
charmes gevallen was. Louis was een fantastische vrouw en inmiddels had hij haar veroverd en
hadden ze al een paar weken als verliefd stel met elkaar doorgebracht. Het had niet lang geduurd
voordat hij met een schok besefte dat hij van deze mooie, trotse vrouw hield zoals hij nog nooit van
een andere vrouw gehouden had. In Amerika was hij een beroemdheid en de vrouwen boden zichzelf
aan, daar hoefde hij geen enkele moeite voor te doen. Maar Louis was anders, hij had al zijn
mannelijke charmes in de strijd moeten gooien om haar voor zich te winnen en hij had genoten van
het verleidingsspel dat hij met haar moest spelen en van haar overgave toen ze eindelijk zover was.
Ze had het hem niet gemakkelijk gemaakt, ze was niet een vrouw die zomaar het bed met een man
deelde, dat had hij direct gemerkt. Maar zelfs nu ze bij elkaar hoorden waren ze aan elkaar gewaagd,
ze leken op elkaar qua karakter en Louis was absoluut niet onder de indruk van zijn beroemdheid,
status of zijn enorme postuur. Hij moest alweer lachen, nee, Louis was niet onder de indruk van zijn
zorgvuldig opgebouwd imago, dat liet haar volkomen koud. Ze hield van hem, hij wist het en kon het
zien in haar ogen en voelen tijdens hun liefdesspel en hij wist dat hij in haar de ware liefde gevonden
had.
Het team had besloten een taxibusje met chauffeur te regelen voor het vervoer naar de opname
locatie zodat ze op de heen- en terugweg konden relaxen. Nederland was onbekend terrein en ze
kenden de verkeersregels niet, die waren totaal anders dan in Amerika had Louis hen verzekerd.
Natuurlijk zou het hen wel gelukt zijn, maar op deze manier reizen was best wel aangenaam. Op de
terugweg naar het hotel kwamen ze langs een sportschool en de jongens hadden de chauffeur
gevraagd of hij wilde stoppen. Ze hadden ’s morgens de fitness al zien liggen langs de weg en het met
de chauffeur overlegd. Jim had er ook wel behoefte aan, in het hotel was wel een fitnessruimte die ze
konden gebruiken maar een echte sportschool had toch meer te bieden. Ze konden het uurtje wel
missen, want Louis was vanmorgen vroeg al naar haar huis vertrokken om bepaalde privé zaken te
regelen en ze wilde ook nog naar Claire, haar vriendin, waar ze zou blijven eten. Ze zou pas na het

diner terugkomen, ze hoefde niet bij de opnames aanwezig te zijn en kon daar ook niets voor hen
betekenen. Jim had haar graag mee willen hebben, gewoon omdat hij haar in zijn nabijheid wilde,
maar hij besefte ook dat Louis gewoon wilde doen wat haar het beste uitkwam. ‘Pas op kerel dat je
niet te jaloers en bezitterig wordt, je kunt haar volledig vertrouwen zoals ze jou ook vertrouwen kan,
je moet haar ook haar eigen ruimte geven, dat wil je zelf ook, dacht hij’.
Hij floot een deuntje en liet het warme water over zijn brede torso stromen. Hij keek er al weer naar
uit dat ze straks terug zou zijn, hij miste haar nu al weer. Maar, zo dacht hij met een grijns, de nacht
zou alles weer goed maken, hij zou haar weer laten genieten, inmiddels wist hij precies hoe hij haar
lichaam moest bespelen om haar meest gevoelige plekjes te vinden en haar het hoogste genot te
geven en hij vond het heerlijk om haar zover te krijgen dat zij zich helemaal aan hem over gaf in een
bijna extatische erotische trance. Louis kon soms helemaal de weg kwijt raken als hij met haar vrijde,
haar lichaam schudde onder de aanraking van zijn handen en mond en ze verloor alle controle zodat
ze op die momenten helemaal van hem was. Het was totale overgave van haar kant, ze keek hem
soms aan alsof ze in een andere dimensie was, alsof ze op zielsniveau met hem verbonden was en niet
meer besefte waar ze was, ze was dan alleen maar vuur en hartstocht en hij genoot elke seconde van
haar als ze zo compleet van hem was. Het was fantastisch om haar bij zich te hebben, ze was een
heerlijke vrouw in bed en als ze na het spel dat ze gespeeld hadden gingen slapen krulde ze zich in zijn
armen, ze ging met haar rug vast tegen zijn borstkas aan liggen met haar hoofd in zijn oksel en hij
sloeg zijn armen dan om haar heen zodat ze helemaal door hem omsloten werd. ‘Het is de meest
liefdevolle, veilige, heilige en vertrouwde plek op Aarde, zei ze eens tegen hem en hij was dankbaar
dat hij haar dat gevoel kon geven en hij vond het heerlijk om haar op die manier vast te houden en te
merken dat ze langzaam in slaap viel.”

