Studievriendinnen.
Het was zaterdagmiddag en ik stond op het punt om te gaan voetballen. Het was de hele week
slecht weer geweest en ik vroeg me af of het wel doorging. Eenmaal aangekomen op het
voetbalterrein zag ik het meteen, op het prikbord waren alle wedstrijden doorgekrast. Ik
besloot een pilsje te drinken en ging vervolgens weer op huis aan.
Daar aangekomen gooide ik mijn sporttas in de hoek en liep de huiskamer binnen. Maar wat
was dat? Een paar bloedmooie vrouwen zaten daar geanimeerd met mijn vrouw Francisca te
babbelen en het leek of ze elkaar al jaren kenden. Ik zei ‘hallo’ en mijn vrouw verschoot van
kleur. Het leek wel alsof ik ze op iets illegaals betrapt had. Ze sprong overeind en zei: “Goh,
ben je er alweer? Is het voetballen afgelast? Laat ik je voorstellen aan Daphne en Manon. We
zijn hele oude vriendinnen en hebben vroeger dezelfde beroepsopleiding gedaan. Later
hebben we samen nog een tijdje een flat gedeeld en we hadden altijd hopen plezier. Ze
kwamen onverwachts langs en dat vond ik een hele leuke verrassing. Ik heb ze al in geen
jaren meer gezien en we zaten net oude herinneringen op te halen”. Ik gaf de beide meiden
een hand en nam plaats tegenover hun in een stoel. Ik mengde me in het gesprek en
herinnerde me dat Francisca inderdaad wel eens over hun gesproken had. Toch kreeg ik al
gauw het gevoel dat ik over en teveel was en ik besloot om mij terug te trekken.
Francisca had iets te drinken ingeschonken en Manon pakte haar glas van de tafel. Wat zag ik
daar? Die meid droeg geen slip en hoewel ze zedig haar benen probeerde tegen elkaar te
houden, had ik toch een duidelijke blik kunnen werpen op haar kut. Tsjee, ik dacht dat ik
droomde en wat had ze een lekker stel dijen. Ik probeerde te ontdekken of Daphne er ook zo
bij zat, maar dat wilde niet lukken. Ik wist niet wat ik ervan denken moest en gaf Francisca
een seintje dat ze even mee moest lopen naar de keuken. “Wat is hier eigenlijk aan de hand”,
vroeg ik. “Niks”, stamelde ze, “ze kwamen zo maar langs en dat vind ik hartstikke leuk”. Als
zij kon doen of haar neus bloedde, dan kon ik het ook en ik zei: “jullie vermaken je nog maar
even. Ik ga bij het eerste van onze club kijken, want die wedstrijd gaat wel door. Ik heb toch
al het gevoel dat jullie me kunnen missen als kiespijn”. “Dat is goed”, zei Francisca, “ben je
voor het eten terug?”. Dat beloofde ik en ik kneep haar speels in haar borsten. Tsjonge, ze
droeg geen BH. Dat was zeer ongebruikelijk en ik vroeg me nu pas echt af wat zich hier
afspeelde. Ik zei niks, maar maakte ter plekke een plan. Ik gaf haar een kus en gaf haar een
tikje op de kont. “Veel plezier”, zei ik en had ondertussen gevoeld dat ze ook geen slip aan
had. “Jij ook”, zei ze en liep terug naar de kamer. De rok die ze aan had, zat altijd bijzonder
strak en je kon altijd precies de contouren van haar slipje zien en ik zag nu ook duidelijk dat
ze er geen aan had. Ik was er nu van overtuigd, dat er zich iets vreemds afspeelde in mijn huis.
Ik pakte mijn fiets uit de schuur en deed alsof ik vertrok. Maar zodra ik uit het zicht
verdwenen was, keerde ik om en zette het vehikel tegen de achterkant van het huis.
Ik sloop de tuin door en achter een paar bosjes had ik een prima uitzicht op de kamer. Er
stond een klein raampje open, zodat ik hun gesprek woordelijk kon volgen. Manon en Daphne
stonden tegen Francisca aan en het leek wel of ze elkaar aan het tongzoenen waren. “Jullie
vergeten ook niet gauw iets”, zei Francisca. “Hoezo”, vroeg Manon. “Nou, de code om geen
slip aan te doen om aan te geven dat je in een geile bui bent”, zei mijn vrouw. “Jij wist anders
ook niet hoe snel je naar de WC moest om je spullen uit te trekken”, zei Daphne, “nu is het
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weer net als vroeger op de flat”. Ik schoot zowat in een hoestbui. Dus die geile teven hadden
vroeger ook al flink met elkaar liggen rotzooien. Ik wist dat mijn vrouw bisexueel was en daar
deed geen van ons beiden moeilijk over, maar ze had me nooit verteld dat ze dat al
praktiseerde voordat wij elkaar kenden. “Wat een geluk dat je man er vandoor is vanmiddag”,
zei Manon, “zou hij iets in de gaten gehad hebben? Hij keek zo naar mijn benen”. “Ik geloof
het niet”, zei Daphne, “in elk geval is ie nu weer weg en kunnen we heerlijk gaan liggen
geilen, nietwaar?”. Francisca knikte. Manon zei: “wat een geluk dat je zo op de vlakte woont.
Heb je ook geen last van inkijk, vooral niet met zo’n beschutte tuin”. Ze moesten eens weten,
ik gloeide van opwinding. “Net als vroeger?”, vroeg Francisca. “Net als vroeger”, zei Manon,
“lekker pervers schijten”. Dus daar had mijn vrouw haar voorliefde opgedaan voor stront en
alles wat daarmee samenhing. Meteen al de eerste keer dat ik met haar naar bed ging, zat ze
mijn reet te vingeren en nadat we elkaar wat beter leerden kennen, had ze opgebiecht dat ze
het vreselijk lekker vond om met poep te spelen als we aan het geilen waren en ze smeerde
zich er bij voorkeur helemaal mee in. Ook moest ik haar altijd in d’r reet kezen als ze net
gescheten had en pal voordat ik klaar kwam, moest ik mijn pik uit haar kont halen, zodat zij
mij klaar kon pijpen. Ze likte dan haar eigen stront er af en ze vond niets lekkerders dan
sperma gemengd met poep te eten. Later gingen we er toe over, dat ik haar ook flink onder
scheet en nu maakte het een vast onderdeel uit van een wip, tenminste als we er voldoende
tijd voor hadden.
Ik keek wat ze gingen doen. Francisca haalde een groot stuk plastic uit onze slaapkamer, die
wij altijd gebruikten voor onze eigen spelletjes. Manon en Daphne stonden met elkaar te
vrijen en zaten onder elkaars rok. Toen Francisca het plastic uitgevouwen had, deed ze haar
kleren uit en ging bij de andere twee staan. Die waren elkaar flink aan het vingeren en al
behoorlijk opgewonden. Francisca hielp hun al kussend uit de kleren en daar stonden 3 naakte
spetters van vrouwen. Ik besloot om onder het raam te kruipen, zodat ik hun beter kon zien als
ze gingen liggen en ik kon zo ook beter horen wat ze zeiden. Manon ging op het plastic liggen
en Francisca ging op haar zitten met haar kont op de tieten. Manon begon gelijk de kut van
mijn vrouw te beffen en Daphne dook tussen de benen van Manon. Die begon daar diens klit
te bewerken met haar tong en toen ze op een gegeven ogenblik overeind kwam om Francisca
bij haar borsten te pakken, zag ik dat haar mond glom van het kutsap van Manon. Mijn vrouw
draaide haar hoofd om en gaf Daphne een kus. “Lekker nat”, hijgde ze geil. “Wacht maar
even”, zei Daphne. Ik zag dat ze weer tussen de benen van Manon kroop en duwde een van
haar vrij grote tieten in de druipnatte scheur van het opgegeilde vrouwtje. Toen ze hem er uit
haalde, zat die onder het sappen uit de spleet en ze deed hetzelfde met haar andere borst.
Daarna stond ze op en liet haar boezem voor de mond van mijn vrouw bungelen. Die likte er
gulzig aan en toen ze al het kutvocht er afgelikt had, ging Daphne een nieuw portie halen. Dat
likte Francisca er ook weer af en omdat Manon driftig in haar kut tekeer ging, kwam ze op dat
moment vreselijk klaar. Ze schokte helemaal en stootte geile tonen uit. Toch bleef ze op de
tieten van het liggende meisje zitten en Daphne dook weer op de kut van Manon. Francisca
schoof een eindje naar voren en Manon zette haar tong op de aars van Francisca. Ze likte daar
over en opeens gilde ze: “ze doet het nog steeds!”. “Wat?”, vroeg Daphne. “Een natte wind
laten!”, zei Manon enthousiast, “ik ga dat lekker oplikken. Oh, heerlijk. Je weet toch nog wel,
dat we het zo destijds hebben toch ontdekt”. ‘Dus het was toeval geweest dat mijn vrouw de
smaak van stront te pakken kreeg’, dacht ik bij mezelf.
Francisca hief haar heupen wat op en ik zag haar kont al open staan. Manon stak haar tong in
de hol van Francisca en likte totdat ze dacht dat de keutel er uit kwam. Francisca perste flink,
schoof wat naar achteren en deponeerde een flinke lading stront op de tieten van Manon.
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Daarna zakte ze voorover en ging ze op haar ellebogen liggen, zodat Daphne haar aars kon
aflikken, terwijl ze begon te piesen over haar eigen keutel tussen de borsten van haar vriendin.
Maar Daphne ging niet likken, maar drukte haar tieten in de stront aan de aars van Francisca
en stopte de tepels afwisselend bij de aars naar binnen. Ze drukte daarbij haar hand tegen de
kut van Francisca, zodat die nat werd van de urine en stopte toen de vingers in de mond van
Manon, die ze gretig aflikte. Bruin geworden trok ze haar memmen terug en Francisa kroop
weg om de kut van Manon te gaan likken. Daphne ging boven Manon te hangen en liet haar
borsten voor de mond van het geile meisje bungelen. Die begon gulzig aan de tieten te likken
en zoog alle poep er af. Daphne ging met haar tong over de drol van Francisca en maakte van
de borsten van Manon een enorme smeerboel. Die genoot en kronkelde geil steunend op het
plastic. De erectie van mijn pik begon pijn in mijn broek te doen en ik kreeg zin om me bij het
geilende stel te voegen, maar ik besloot om het nog even verder aan te zien. Francisca befte
energiek de kut van Manon en ik zag dat haar mond glinsterde van de kutsappen, die Manon
produceerde. Daphne nam een hap van de drol tussen de tieten van Manon en ging toen met
haar mond naar de mond van Manon. Ze drukte haar lippen stijf op diens mond en ik zag dat
ze met elkaars tongen de stront in elkaars mond begonnen te mengen. Op het laatst had
Manon alle poep binnen gekregen en doorgeslikt. Daphne nam een nieuwe hap en het
spelletje herhaalde zich. Maar Manon was nu te opgewonden, waarschijnlijk ook door het
beffen van Francisa en terwijl Daphne het gezicht van Manon met haar bruine tong helemaal
onder de stront smeerde, kwam Manon schuddend klaar en stootte haar heupen hoog op, zodat
de tong van mijn vrouw nog dieper in haar kut kwam te zitten. Ze smeerde zelf het restant
poep uit over haar tieten en buik en liet daarna trillend haar kont weer neer zakken op de
grond. Ze zocht de mond van Daphne en terwijl die elkaar tongzoenden, kwam Francisca er
ook bij en mengde zich met uitgestoken tong in de vrijpartij. “Nu is Daphne aan de beurt”, zei
Francisca na een tijdje en ik besloot naar binnen te gaan.
Ik was bloedgeil van de smeerzooi geworden en had ontzettend veel zin om een van de
vrouwen te kontneuken. Toen ik bij de kamer arriveerde, wachtte ik even om te zien wat de
dames nu aan het doen waren. Daphne zat op haar knieën en likte het opengaande kontje van
Manon, die met de rug naar haar toe voor haar stond. Francisca stond daar weer achter en
opeens gleed een drol uit de darm van Manon. Francisca ving hem op in haar handen en
daarna stopte Daphne haar tong in het stronthol van Manon. Francisca ging op haar knieën
achter Daphne zitten en verdeelde de poep in haar beide handen. Vervolgens pakte ze Daphne
bij haar beide tieten en nam in elke hand een borst. Toen begon ze de stront uit te wrijven
over de snel op en neer gaande memmen van de zeer geil wordende Daphne. Manon scheet
opnieuw een keutel en deponeerde die nu rechtstreeks in de mond van Daphne. Francisca had
nu ook de buik van Daphne ingemasseerd en smeerde de schaamlippen van Daphne ook in
met stront. Toen kroop ze weg en Daphne liet zich achterover zakken op de grond. Manon
kroop op haar en zette meteen haar mond op de kut en likte door haar eigen poep. Francisca
nam plaats tussen de benen van Daphne en begon diens aars te beffen. Toen stapte ik binnen
en met een schreeuw van schrik keken de meiden mij aan. “Trek jullie je niks van mij aan”,
zei ik geruststellend. Ze wilden elkaar los laten, maar ik moedigde hun aan en zei: “ga door.
Het enige wat ik wil is meedoen”. De drie meisjes keken elkaar aan en Manon zei: “laat
maar”.
Snel trok ik mijn kleren uit en zag ondertussen dat de dames verder gingen met hun
activiteiten. Manon befte de kut en Francisca de aars van Daphne, die op haar beurt de bruine
billen van Manon aflebberde. Ik ging op mijn knieën bij het gezicht van Daphne zitten en wel
zodanig, dat ze mijn keihard omhoog staande pik kon pijpen. Ze ging daartoe over en deed dat
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met veel plezier, terwijl ik ondertussen het schijthol van Manon vingerde. Haar poepgat zat
nog vol stront en ik zou zo dadelijk daar heerlijk naar binnen kunnen glijden. Daphne was nu
zeer geil geworden en trilde van pure opwinding. Het zou niet lang meer duren eer ze klaar
kwam en ik trok mijn pik uit haar zuigende mond. Ik dook op Manon en stopte mijn leuter in
haar reet. Daphne zette haar mond nu op de kut van Manon en ik voelde haar tong in de
scheur van Manon over mijn neukende pik heen gaan. Wild schoof ik uit en uit en begon
steeds sneller te rammen. Daphne kwam haast klaar, liet de kut van Manon los en zakte geil
hijgend met haar hoofd terug op de grond. Ik stootte nog een keer naar binnen en begon toen
te spuiten. Snel haalde Daphne mijn klaar komende pik naar buiten en hapte mijn lul op,
terwijl die nog dikke klodders stront aan zich had uit de darm van Manon. Francisca en
Manon deden hun tongwerk uitstekend, want Daphne begon wild te schokken. Ze zoog mijn
ballen totaal leeg en vermorste geen druppel sperma. Toen slaakte ze een geile kreun en ging
wild met haar hoofd heen en weer. Nog eenmaal stopte ze haar tong in de aars van Manon en
zoog daar het zaad van mij, die ik bij de eerste stralen geloosd had, naar buiten.
Daarna bezweek ze bijkans en het duurde lang voordat ze weer bij zinnen was. “Zo heerlijk
ben ik lange tijd niet klaar gekomen”, zei ze. “Waarom was je zo vroeg weer thuis”, vroeg
Francisca. “Het regende mij te hard”, loog ik, “en ben in de rust naar huis gegaan. Daar liep ik
jullie over de mat en heb heel even een tijdje het geheel bekeken en werd daar zo geil van, dat
ik onvoorwaardelijk klaar wilde komen. Wat lief van jullie dat dit zonder gezeur en
commentaar mocht”. Manon en Daphne huldigden het standpunt ‘hoe meer zielen, hoe meer
vreugd’ en hoewel ze een lesbisch stel vormden, vonden ze af en toe een echt pik wel lekker,
vooral in hun kont als die net poep geproduceerd had. Ik zei: “toch blijf ik het ietsje vreemd
vinden dat jullie niet meer tegen spartelden wat betreft mijn aanwezigheid”. “Als je eens wist
wat wij allemaal al uitgevreten hebben vroeger, dan zou je niet verbaasd wezen. Wij moesten
alleen even door hebben of je gewend was aan poep en aan vrijende vrouwen. Maar Francisca
gaf een teken dat dat wel snor zat en dus hadden wij geen bezwaren”. “Als jullie mij nou eens
vertellen over jullie geile belevenissen in jullie studietijd, dan zal ik vertellen wat Francisca en
ik zoal uitvreten”.
Dat was afgesproken en urenlang rolden de meest fantastische erotische verhalen over allerlei
gebeurtenissen over tafel onder het genot van een stevige borrel. Op het laatst zei Manon:
“door alle anekdotes en door jullie gerotzooi aan mijn kut en kont, ben ik alweer bloedgeil
geworden. Laten we nog een keertje geilen”. Het duurde maar even of we wipten en scheten
met elkaar dat het een lieve lust was en het werd een nog veel grotere smeerboel als de eerste
keer.

Gedownload van xxxstory.nl

