Gymnastiek.
Het was maandagavond en we hadden zojuist gegeten. Mijn vrouw Birgit ging naar de
slaapkamer om zich om te kleden, want ze moest naar gymnastiek. Even later zag ik haar door
de gang van onze flat naar de badkamer lopen en ze droeg nog slechts een BH en een slip. Ik
kreeg het meteen te kwaad, want ze was verblindend mooi en in deze schaarse kleding wilde
ik haar meteen een beurt geven. Ik volgde haar en toen ik binnenstapte, zag ik dat ze op de
WC zat te piesen. Ik bedacht me niet en hield mijn hand voor de gelige straal en bewoog die
toen naar het gaatje toe, waar het zilte vocht uit tevoorschijn kwam.
“Niet doen”, zei Birgit, “Ik heb nu geen tijd”.
Ik was echter beregeil en had een keiharde paal in mijn broek. Ik haalde mijn hand, die
zeiknat was geworden, weg en bracht hem naar mijn mond. Met mijn tong likte ik langs mijn
vingers en zei: “Wat heb je toch lekkere pies”. “Zal best”, zei ze, “Maar ik heb nu geen tijd”.
“Maar ik heb zin voor tien”, zei ik.
“Dat heb ik gezien”, zei ze, “Je mag me droog likken en dan gaan we straks verder. Je hebt
geluk”.
Ik wist wat die laatste opmerking betekende. Ze had dan meer zin als gewoonlijk en dan
gingen we steevast poepgeilen. Het was het mooist als we allebei moesten schijten, maar het
was ook al leuk als een van ons tweeën een drol draaide. Soms, als ze een uitzonderlijk geile
bui had, dan mocht ik haar rechtstreeks in de mond poepen en dan likte ze me vervolgens net
zo lang aan mijn aars tot ik klaar kwam door haar rukken aan mijn lul. Dan verorberde ze
mijn zaad tegelijk met een stuk stront, dat ze daarvoor speciaal op de grond had bewaard en
ze kwam daar zelf subiet enorm intens van klaar. Birgit stond op en hield haar schaamlippen
uit elkaar. Ik zette mijn tong tegen haar pisgaatje en likte vervolgens haar hele gleuf droog. Ik
kon het niet na laten om even over haar clitoris te likken, maar hoewel die al hard vooruit
stond, trok ze zich terug en trok haar slip omhoog. ‘Straks had ik gezegd’ en ze snelde terug
naar de slaapkamer. Ik volgde haar en ze trok net haar broek van haar joggingpak aan. Ik
kwam achter haar staan en greep haar bij haar stevige tieten.
“Laat dat”, zei ze, “Anders kom ik echt te laat”.
We gaven elkaar een kus en ik ging naar de keuken om de afwas te gaan doen. Even later
kwam ze me nog een zoen brengen en we namen afscheid. Ik begeleidde haar naar de deur en
liet haar uit. Vervolgens ging ik verder met de afwas en zette het koffieapparaat aan. Daarna
ging ik de krant lezen en een beetje TV kijken. Maar ik kon mijn gedachten er niet goed
bijhouden, want daarvoor verlangde ik te zeer naar de terugkomst van mijn vrouw. Eindelijk
hoorde ik beneden op de parkeerplaats de stem van haar en tot mijn schrik kwamen twee
pratende vrouwen het trappenhuis in. Ze zou toch niet iemand meenemen? Weg opgewonden
stemming, weg geile voorpret. Ik holde naar de gang en opende de voordeur. Jawel hoor,
Birgit had iemand bij zich, die net als zij zelf hoogblond was. Voor zover ik in eerste instantie
kon ontdekken was het een erg mooie vrouw. Ik liet beide dames binnen en keek met een
vragende blik Birgit aan. Ze knipoogde en dat zei me genoeg. Mijn vrouw is namelijk behalve
gek op poep ook gek op andere vrouwen. Ze is een bisexueel van het zuiverste water, hoewel
ze absoluut met mij wilde trouwen. Ik ben voor haar De nummer een en ze heeft me gelijk bij
onze eerste ontmoeting verteld over haar geaardheid. Ik had er op zich geen problemen mee,
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maar ik had er een voorwaarde aan verbonden. Als ze geilde met een vriendin zonder mijn
aanwezigheid, dan moest ze me het later ook niet vertellen wat ze uitgespookt had. En als ik
wel in de buurt was, dan wilde ik zondermeer meedoen. En laten we nou eerlijk wezen: wat is
er nou mooier om te zien dan twee geile, elkaar beffende teven. Het verhoogde mijn
opwinding in dat soort situaties alleen maar en zodoende had ik al menig vreemd vrouwtje
gewipt. Want als mijn vrouw er mee mocht geilen, dan mocht ik het ook, als die vriendin er
tenminste geen bezwaar tegen had. Maar dat was tot dusver nog nooit gebeurd en volgens mij
stelde Birgit dat ook altijd als voorwaarde als ze een vriendin meenam: geen bezwaar tegen
een wip. Ik denk dat ze alleen maar andere bisexuele vrouwen meenam en nooit een zuiver
lesbische meid, hoewel ik natuurlijk niet weet wie haar vriendinnen waren, die ik nooit
ontmoet had.
Birgit gaf de vrouw, die ze bij zich had een kus. De andere beantwoordde die prompt en
lachend zei die toen tegen mij: “Oh, dus dat is Bob”. Ik kreeg van haar een hand en ik zei:
“Dat klopt, en wie ben jij?”. “Sabine”, zei ze en samen met Birgit liepen ze naar de kamer. Ik
ging naar de keuken om koffie in te schenken en Birgit volgde me meteen. “Dit is een geile”,
zei ze, “Ik heb haar onder de douche al een keer klaar gevingerd en volgens mij is ze ook wel
gek op stront, want mijn aars kreeg een uitgebreide likbeurt”.
Meteen was ik weer in een bloedgeile stemming. “Ik hoop het maar”, zei ik, “Want ik kan
wel en volgens mij ben jij zo geil, dat jij ook wel wil dat ik schijt”.
“Ik ben onwijs geil”, zei Birgit, “Vandaar dat ik haar ook meegenomen”.
“Heb je wel eens vaker met haar....?”, vroeg ik.
Birgit viel me in de rede en legde uit, dat ze nog nooit wat had gehad met Sabine. Het was
puur toeval geweest en omdat ze als enigen waren overgebleven in de doucheruimtes, was van
het een het ander gekomen. Samen liepen we met de koffie terug naar de kamer en doken
weerszijden naast Sabine. Die was blij verrast met zoveel aandacht en Birgit begon gelijk met
haar te vrijen. Ik greep onder haar sweater en betastte haar welgevormde borsten. Sabine ging
met een hand naar mijn kruis en wreef over de dikke bult in mijn broek. Birgit stelde voor om
eerst onze koffie op te drinken en terwijl we alledrie onderling elkaars lichaamsdelen
streelden, vertelde Sabine wie en wat ze was en ik wilde wat over ons vertellen, maar Birgit
brak me af en zei, dat ze onderweg al zeer veel over ons verklapt had.

Ik stond op en Sabine knoopte mijn broek los. Zodra mijn pik ontbloot was, begon ze mij te
pijpen en ik ontdeed ondertussen Birgit van haar pull-over. Die zat op haar beurt met haar
vingers in het kruis van Sabine, die zo wijdbeens ging zitten, dat Birgit alle ruimte had.
“Ben je erg geil?”, vroeg Birgit aan Sabine.
Sabine knikte onder het pijpen.
“Heb je ook remmingen of taboes”, vroeg Birgit nu. “Niet echt”, zei Sabine terwijl ze mijn
pik uit haar mond haalde, “Ben je ongesteld of zo? Heb ik niks van gemerkt onder de douche”.
“Dat niet”, antwoordde Birgit en fluisterend ging ze verder.
“Bob en ik vroegen ons af of je geen zin hebt om met onze stront te spelen”. Bij deze
opmerking steigerde mijn pik iets, want het idee maakte me nog geiler.
“Heb ik nog nooit gedaan”, zei Sabine, “Is het lekker?”.
“Het einde”, zei ik, “Je zou het een keer mee moeten maken”. “Nou vooruit dan maar”, zei
Sabine, “Ik zie wel wat ik er van vind. Het lijkt me wel leuk. Wie heeft de grootste drang? Ik
kan denk ik ook wel iets produceren”.
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We lieten de koffie voor wat ie was en we kleedden elkaar helemaal uit. Sabine was echt een
spetter en ik gaf haar wild een tongkus. Birgit ging achter ons staan en omdat ze wist dat ik al
enigszins drang had, begon ze mijn reet te vingeren. Het verhoogde mijn darmactiviteit en een
drol kroop naar de uitgang. Ik stak mijn hand naar achteren in haar kruis en begon haar kut te
strelen. Met mijn andere hand vingerde ik Sabine, die mijn pik en ballen masseerde. Birgit
haalde haar vinger uit mijn hol en op dat moment voelde ik, dat ze middenin een keutel had
zitten wroeten. Triomfantelijk hield ze haar vinger voor de ogen van Sabine, die haar vol
ongeloof aankeek. Birgit stak haar vinger in de mond en likte aan de stront. Daarna hield ze
hem Sabine voor, die aarzelend eraan begon te likken. “Hmm, niet slecht. Valt me niet tegen”,
zei ze. Ze nam de hele vinger in haar mond en zoog alle bruinigheid er af.
“Vinger mijn reet ook eens”, zei ze tegen Birgit, maar dat wilde ik doen. Sabine en Birgit
gingen elkaar aflebberen en ik trok de bilhelften van Sabine uit elkaar. Haar bruine sterretje
lonkte naar me en ik duwde mijn tong in haar aars naar binnen. Ik proefde het gelijk: deze
dame moest op korte termijn ook schijten. Ik likte nog een tijdje en toen ik mijn tong
weghaalde, bleef haar gaatje open staan. Opeens maande ze tot spoed, want ze hield het haast
niet meer op.
“Zullen we het met z’n tweeën tegelijk op haar buik doen?”, vroeg ik, terwijl ik op Birgit
wees. Sabine knikte en we liepen met z’n drieën naar de badkamer ondertussen elkaar
kussend en strelend. Daar aangekomen ging Birgit gelijk op de grond liggen en Sabine hurkte
boven haar gezicht. Ik kroop ernaast en Birgit ging beide openstaande gaatjes vingeren.
Daardoor kreeg ik onbedaarlijke drang en ik ging boven het kruis van Birgit zitten en zag, hoe
die met haar tong in de aars van Sabine zat te roeren. Maar Sabine had ook te veel drang en
schoof op tot boven de tieten van Birgit. Ik perste om ook tot productiviteit te komen en haast
tegelijkertijd viel de keutel van Sabine en die van mij op het lichaam van Birgit. Die van
Sabine was helemaal groenig en toen Birgit vroeg hoe dat kwam, antwoordde Sabine hijgend:
“Spinazie gehad gisteren”. Ik produceerde nog een drol en begon erbij te pissen. Birgit likte
aan de reet van Sabine, die de volgende lading op haar kin loosde. Ik maakte een grote
kledderboel van het kruis van Birgit en smeerde het mengsel van stront en pies uit over de kut
van Birgit, alsook over haar onderbuik en dijen en tenslotte wreef ik het restant uit over haar
billen en smeerde haar aars royaal in met poep. Sabine liet een paar scheten knallen en pieste
over stront tussen de tieten van Birgit. Ik stapte weg en hurkte met mijn kont boven de mond
van Birgit. Die begon mijn aars fanatiek af te likken en Sabine liet zich voorover vallen. Ze
likte Birgit’s onderlijf helemaal af en genoot van mijn poep. Vervolgens begon ze heftig de
kut van Birgit met haar tong te bewerken en stak een vinger in de reet van mijn vrouw. Ik
wilde haar kont naaien en gaf Birgit een teken, dat beide dames om moest rollen. Nu kwam
Sabine onder te liggen en haar kont, die onder haar eigen stront zat, lonkte me toe. Birgit likte
nog even over de aars van Sabine en zette toen met haar tong de aanval in op Sabine’s kut. Ik
pakte mijn keiharde pik en ramde die snel in de extreem nauwe kont van Sabine. Die
schreeuwde het haast uit, maar omdat de poep als glijmiddel fungeerde, kon ik gemakkelijk
helemaal doordringen.
“Erg strak kontje heeft ze”, zei ik tegen Birgit.
“Lekker nauw, kom je gauw”, zei die en ik trok mijn lul even uit de reet van Sabine. Hij was
helemaal bruin en Birgit hapte hem gelijk op. Toen ze mij even gepijpt had, stak ik hem weer
in de kont van Sabine, die kronkelend genoot. Ze befte wild de kut van Birgit en stak af en toe
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haar tong in het hol van de boven op haar liggende vrouw. Birgit deed ook erg haar best en
ging even rechtop zitten. Ze verzamelde een hoop stront, die van Sabine was en nog tussen
haar borsten gekleefd zat en smeerde dit uit over de borsten van dat vrouwtje, die daar nog
veel geiler van begon te hijgen en kreunen. Sabine maakte van de gelegenheid gebruik om
haar tong diep in de reet van Birgit te steken. Die zakte op haar beurt weer neer en ging verder
met haar activiteiten in het kruis van Sabine. Opeens begon beide dames gelijktijdig te
schokken en beide kwamen snel hijgend en geile keelklanken uitstotend heftig klaar. Ik was
ook bijna zover, maar wilde niet in de kont van Sabine klaar komen. Ik haalde mijn pik uit
haar darm en kroop over haar heen, totdat mijn pik zich tussen haar borsten bevond. Hij zat
onder haar eigen stront en tussen haar tieten bevond zich een hoop poep, die Birgit daar
uitgesmeerd had. Ik duwde de borsten van Sabine tegen elkaar en reed met mijn lul door de
stront heen en weer. Sabine knikte haar hoofd in een hoek van 90 graden, waardoor mijn pik
pal voor haar mond kwam. De volgende keer stootte ik iets verder naar voren en Sabine hapte
mijn neuklat op om lekker van de stront te proeven. Birgit begon mijn bruine reet te vingeren
en te likken en hierdoor kreeg ik een enorm hoogtepunt. Ik spoot mijn kwak recht in het
gezicht van Sabine, die nog probeerde zoveel mogelijk sperma in haar mond te krijgen. Wel
zes dikke stralen kwamen uit mijn pik gevlogen en Sabine’s gezicht dreef van het zaad. Ik
was uitgeput en rolde aan de kant. Birgit nam meteen mijn plaats in en likte tussen de
memmen van Sabine. Toen ze voldoende stront had verzameld in haar mond, begon ze het
gezicht van Sabine af te likken en daarna gaf ze haar nieuwe vriendin een geile tongkus. Zo
verdeelden ze mijn portie zaad eerlijk in elkaars monden en genietend slikten ze alles door.
Daarna waren zij ook aan het eind van hun Latijn, maar we bleven nog een hele tijd naast
elkaar liggen en streelden elkaars lichaam. De laatste stukken stront werden verder
uitgesmeerd en af en toe kreeg iemand een paar vingers in de mond geduwd om die af te
likken.
Uiteindelijk zijn we opgestaan en hebben de zooi opgeruimd. Daarna hebben we een douche
genomen en zijn verder gegaan met koffie drinken, die we van nood eerst opnieuw moesten
zetten, want de oude was koud. “Ik heb nog nooit zo erg genoten”, zei Sabine later. “Je mag
gerust nog eens weer komen om lekker op dezelfde manier te geilen”, zei Birgit en ik stemde
daar prompt mee in. Sabine bleef niet slapen, maar de volgende avond ging om acht uur de
deurbel. Drie keer raden wie het was....
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