Groepssex.
Het begon allemaal met een feestje. We waren bij vrienden van ons en we dronken met z’n
allen een stevig glas. Van het een kwam het ander en het eindigde met partnerruil. Ik dook
met de vrouw van mijn vriend in een slaapkamer en mijn vrouw kreeg een stevige beurt in de
huiskamer. We hadden er geen spijt van en de keer daarop deden we het opnieuw, maar
bleven nu met z’n allen in dezelfde kamer. Daarna ging het ruilen van de partners over in
groepssex, waarbij het mij verbaasde, hoe graag mijn vrouw de vrouwelijke helft van onze
vrienden likte.
Toen we het er later een keer over hadden, kwamen we tot de conclusie, dat mijn vrouw
behoorlijk bisexueel moest zijn. Onze vrienden vertelden de keer daarop, dat ze datgene wat
ze met ons gedaan hadden, ook hadden gedaan met een ander stel vrienden en ze vroegen ons
of we geen zin hadden om daar ook een keer bij te zijn, zodat de groep en de afwisseling wat
groter werd. Dat leuk ons wel leuk en die mensen namen later ook nog een stel mee, zodat we
een aardig grote groep kregen. Uiteindelijk waren we met zes paren en we neukten heel wat af.
Maar op den duur begon de gewone groepssex wat te vervelen en bedachten we spelletjes om
de spanning er in te houden. Op het laatst kregen de vrouwen twee mannen zo ver, dat die
elkaar gingen pijpen en naaien. De vrouwen namen elkaar ook regelmatig te grazen en hadden
daartoe een heel arsenaal dildo en kunstpikken aangeschaft. Elke keer gingen we een stapje
verder en ontaardde het bijna in een ware orgie.
We kregen een nieuwe inval. We begonnen vanaf toen elke avond met een spelletje strippoker
en wie op het laatst naakt was en opnieuw verloor, moest aan een wens van de winnaar
voldoen. Wim was kampioen in bluffen en won vele malen. Soms won hij van drie dames
tegelijk en die liet hij dan elkaar beffen of moesten ze hem alledrie tegelijk bevredigen. Hij
had een oogje op Charlotte, die een buurvrouw van hem was. Want zij was een bijzonder
geile meid en voor alles in. Laatst had Wim weer gewonnen en onder andere Charlotte was de
verliezer. Wim propte bij een andere vrouwelijke verliezer een hard gekookt ei in haar kut en
daarna moest Charlotte onder haar gaan liggen en het ei met haar mond opvangen en
vervolgens opeten. Reken maar dat ze dat met smaak deed en haar ogen gaven haast een blijk
van teleurstelling toen bleek, dat er maar een ei te verorberen viel.
Ook Francoise was een zeer geile teef en behoorde ook tot het favoriete slachtoffer van
iedereen. Ze had zelfs een van de andere dames klaar gelikt, terwijl die ongesteld was en toen
ze haar mond van de kut van haar vriendin haalde, zat die onder het bloed. Maar het deerde
Francoise geenszins en zonder blikken of blozen veegde ze met haar hand haar gezicht schoon
en ging verder met strippokeren. Later die avond verloor Charlotte weer eens van Wim en die
zette Charlotte neer op haar knieën en pieste haar toen regelrecht in haar opengesperde mond.
Elke druppel die op de grond kwam, moest Charlotte later oplikken en de urine die over haar
lichaam stroomde, moest worden afgelikt door Francoise. Beide dames genoten van deze
behandeling en ik vroeg me af, wat Wim de volgende keer zou bedenken. Het kon haast niet
perverser zijn dan wat we nu al deden.
Dat dit toch wel mogelijk was, bleek de keer daarop. Wim had opnieuw een ronde gewonnen
en vier dames waren het slachtoffer, waaronder Francoise. Iedereen was al lang en breed
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naakt en dus moest er eens wens vervuld worden. Ik was net met twee andere vrouwen bezig,
die van mij verloren hadden en een van hun was Charlotte. Ze pijpten mij beurtelings en mijn
pik glom van hun speeksel. Als de een mijn pik in haar mond had, likte de andere over mijn
paal en zak en soms verwenden ze mijn aars met hun tong. Daarna wisselden van activiteit en
het kon niet lang meer duren tot ik klaar zou komen. Wim koos Francoise en zij haalde
verontschuldigend haar schouders op tegenover de andere dames, die verloren hadden, echt
op zo’n manier van: ‘Ik kan er ook niks aan doen, dat ik altijd uitgekozen wordt’. Wim ging
op zijn rug op de salontafel liggen met zijn kont net over de rand. Francoise moest op haar rug
op de grond liggen in dezelfde richting als Wim en haar hoofd moest ze op een stapel kussens
leggen. Wim legde fluisterend uit wat de bedoeling was en Francoise stemde er
schoorvoetend mee in. ‘Likken’, beval Wim en Francoise begon de anus van Wim te likken.
Ik aanschouwde het tafereel en het verhoogde mijn opwinding.
Opeens leek het mij toe of het hol van Wim open ging staan en ik hoorde hem persen. Het zou
toch niet waar zijn? Maar het was wel waar en Wim scheet Francoise in haar mond, terwijl
die de reet van Wim door bleef likken. De stront gleed over haar kin en vervolgens over haar
hals. Ze bleef likken en Wim bleef schijten. Ik stootte Charlotte aan en maakte haar attent op
datgene wat zich voor mijn ogen zich afspeelde. Die bedacht zich geen moment en liet mijn
pik voor wat die was. Ze ging naast Francoise liggen en begon de poep uit te smeren over
borsten en buik van Francoise. Ik werd knoepert geil van de voorstelling en de dame die over
gebleven was, stopte haar bezigheden ook om te kunnen zien wat er gebeurde, net als iedereen
overigens. Er viel een stuk weke stront op de kin van Francoise en Charlotte hapte het op. Met
haar hand pakte ze stukken stront uit de hals van Francoise en smeerde diens kut ermee in.
Vooral de grote schaamlippen en de klit van Francoise werden onder een flinke laag stront
gesmeerd. Charlotte kauwde flink op de stront, die ze in haar mond had en Francoise likte de
reet van Wim schoon. Die was uitgescheten en Charlotte plaatste toen haar mond boven de
mond van Francoise en liet brokken poep gemengd met haar spuug in de geopende mond van
Francoise vallen. Daarna drukte ze hun monden stijf op elkaar en begonnen wild en geil te
tongzoenen. Iedereen keek met verwondering en stond steeds opgewondener rakend de
voorstelling te aanschouwen. Charlotte haalde haar mond weg en begon Francoise te beffen.
Ze likte de stront van de kut van haar vriendin en met name de clitoris van Francoise kreeg
het hard te verduren. Wim pakte de kussens onder het hoofd van Francoise weg en nu namen
beide dames standje 69 in. Francoise likte geil kreunend aan de kut en aars van Charlotte, die
zonder dat ze iets gezegd had of had laten blijken, ook opeens een drol tevoorschijn liet
komen. Francoise bedacht zich geen seconde en beet een stukje van de keutel af. Charlotte
bleef persen en produceerde een bijzonder lange drol van ik denk wel dertig centimeter.
Francoise ving hem met haar handen op en smeerde de billen van Charlotte er overvloedig
mee in alsof ze iemand aan het inzepen was. Charlotte begon te pissen en Francoise dronk er
van. Daarna liet Charlotte een scheet en haar kont ging weer open. Francoise duwde een paar
vingers in de kont van Charlotte, maar kon niet verhinderen dat de stront naar buiten kwam.
Die smeerde ze uit over de kut van Charlotte en nu kwam Wim in actie. Hij had een grote en
keiharde pik en ramde die zonder mededogen in de schijtende kont van Charlotte. Die gaf een
geile kreet en de laatste stront perste ze langs de naaiende pik van Wim. Francoise befte vurig
de kut van Charlotte en zoog alle poep af van de kut van haar vriendin.
Ik werd gek van geilheid en spoorde de dame naast mij aan om mij klaar te pijpen. Snel
bewoog ze haar hoofd op en neer en zoog haar wangen zo hol, zodat de binnenkant van haar
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mond tegen mijn eikel aan kwam en het voelde aan als een kutwand. Ik keek nog eenmaal
naar het perverse trio en met een harde schreeuw loosde ik mijn zakinhoud diep in de mond
van de zuigende meid. Die liet zich de smaak van mijn sperma wel gevallen en slikte alles
door. Francoise was druk aan het beffen en Charlotte begon hierdoor klaar te komen. Daarbij
kneep ze haar reet zo hard dicht, dat Wim niet meer goed naar binnen kon stoten en zijn pik
schoot uit haar hol. Maar hij was al aan het spuiten en hij duwde zijn pik naar voren. Die
botste tegen de kut van Charlotte aan en werd zodoende naar beneden gericht. Nu spoot hij al
zijn zaad in het gezicht van Francoise, die probeerde zijn onder de poep zittende lul op te
happen en zodra dat gelukt was, zoog ze zijn ballen kompleet leeg. Ze genoot er zo intens
van en Charlotte ging zo driftig te keer bij haar kut, dat ze spontaan klaar kwam. Hijgend en
met vele ‘ohs’ steunde ze door de kamer en met een strak gespannen lichaam beleefde ze haar
orgasme. Charlotte draaide zich om en begon geil met Francoise te tongzoenen en likte het
restant zaad van Wim van haar gezicht.
Uiteindelijk gleden de dames van elkaar af en bekeken ze zichzelf. De rest van de aanwezigen
begonnen te applaudisseren en Francoise en Charlotte keken op zo’n manier van: wat doen
jullie nou, we vonden het gewoon lekker en deden waar we zin in hadden. Het trio verdween
onder de douche en de achtergeblevenen spraken af, dat als er weer een groepsorgie ging
plaats vinden, dat iedereen voorzien zou zijn van een volle darm en een volle blaas en de
volgende keer zou het een lekkere smeerpartij worden.
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