Een geil weekend.
Fiorien zou dit weekend weer langskomen en dat betekende altijd geilen bij de beesten af. We
hadden haar ooit toevallig ontmoet tijdens een congres van mijn man Nico. Ze had een kamer
naast ons in hetzelfde hotel en in de bar liepen we haar toevallig tegen het lijf. Van het een
kwam het nader en na twee gezellige avonden vonden we zo aardig, dat we haar uitnodigden
om eens bij ons thuis langs te komen.
Twee maanden later belde ze op en een afspraak was zo gemaakt. En de daarop volgende
zondagmiddag stond ze bij ons op de stoep en het was berengezellig. Daarna zijn we haar een
keer op gaan zoeken en langzamerhand groeide er een hechte vriendschap. Ze was nog single
en vertelde, dat ze nog geen plannen had om dat op korte termijn te veranderen. Ze kon ook
bijzonder goed opschieten met Nico en het zou me niet verbazen als ze samen wel eens het
bed hadden gedeeld. Dat kon mij niet veel schelen, want ik ben alles behalve jaloers en mag
zelf ook maar wat graag een slippertje maken als ik een goed uitziende, atletische vent tegen
kom. Nico en ik wisten van elkaar ook, dat we wel eens vreemd gingen, maar dat hadden we
als een gegeven geaccepteerd en geen van ons tweeën had er moeite mee. Tot die keer, dat ik
onverwachts vroeg thuis kwam uit mijn werk en de auto van Fiorien in onze straat geparkeerd
zag staan. Blij, omdat ze er weer een keertje was, deed ik de voordeur open en ik had het
gelijk in de gaten. Van boven kwamen geile geluiden en het was onmiskenbaar duidelijk, wat
zich daar afspeelde. Ik stoof naar boven en vloog door de deur.
“Schoften die jullie zijn”, riep ik, “met elkaar naaien in ons eigen bed vind ik nog tot daar aan
toe, maar dat jullie mij er niet in betrekken, vind ik niet te pruimen”. “Ben je boos, omdat ik
haar ook aantrekkelijk vind”, vroeg Nico, omdat hij niet begreep waar ik me zo over opwond.
“Nee”, zei ik verontwaardigd, “dat is het niet. Dat ik niet mee mag doen, dat stoort mij. Dacht
je, dat ik niet door had, dat je Fiorien aantrekkelijk vind? Maar dat vind ik best, maar als je
met haar in ons huis gaat liggen wippen, dan wil ik er ook bij zijn”. En zo kwam het, dat we
een triootje vormden en vanaf die dag lagen we bij elk bezoek met z’n drieën te neuken. En
soms, als Fiorien er al was en Nico nog aan het werk was, dan gingen wel eens met z’n
tweeën naar boven en gingen uitgebreid met elkaar liggen geilen. Dat was om het Nico
betaald te zetten, dat hij mij er in eerste instantie bij liet staan. Zodoende hebben we een
ontzettend mooie relatie met elkaar opgebouwd en Fiorien was echt een hartsvriendin van ons
geworden. Ze was een mooie en lieve meid en overal voor in. Zelfs de wildste spelletjes vond
ze opwindend en ze deed er gepassioneerd aan mee. In een later stadium ontdekten we plassex
en dat vonden we alle drie ook heerlijk om te doen. En nog later ontdekten we bij toeval
poepsex en dat vonden we werkelijk het einde. Het was echt het allergeilste wat we konden
bedenken en we genoten pas echt, als we er allemaal bruin ondergescheten zaten en elkaar
dan naar een hoogtepunt voerden. Zo verliep elke ontmoeting met veel orgasmes en een hoop
stront.
Dit keer zou het wel niet anders worden en ik verheugde me er al bij voorbaat op. Fiorien zou
vrijdagavond al komen en Nico zei, toen hij haar aan de telefoon had gehad om de afspraak te
bevestigen: “dit keer zal het nog leuker worden, want ik heb een plannetje en wil jullie
daarmee verrassen”. Hoe ik de volgende dagen ook zeurde, hij was niet te verwurmen om er
ook maar iets over los te laten en zodoende was ik vrijdags bloednieuwsgierig. Maar toen
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Fiorien arriveerde, gebeurde er niets bijzonders en het begin van de avond verliep zoals alle
andere. Maar het was wel al weer bijzonder gezellig en ook hitsig, want ik had Fiorien onder
het eten al met mijn tenen klaargemaakt en ook nadien bleef er een erg geil atmosfeertje
hangen, alsof we allemaal aanvoelden, dat er iets bijzonders stond te gebeuren. Na de koffie,
tegen een uur of negen, ging Nico naar boven en Fiorien en ik lagen tegen elkaar aangeleund
op de bank TV te kijken. Na een kwartiertje riep Nico ons en we maakten aanstalten om naar
boven te gaan. Daar aangekomen zag er alles uit zoals gewoonlijk. Het plastic op het bed was
aangebracht en ook de staanders voor de klysma’s stonden opgesteld. Ik vroeg me af, wat
Nico nu werkelijk in zijn schild voerde. Nico kwam op ons toelopen en trok ons mee de
slaapkamer in. Daar begonnen we met z’n drieën te vrijen en even later stonden we
poedelnaakt tegen elkaar aan. Ik voelde, dat Fiorien al een kletsnatte kut had en de mijne was
ook allesbehalve droog. Nico had een stijve en Fiorien lag hem te pijpen, terwijl ik met mijn
tong haar kontgat likte.
Opeens zei Nico: “ik moet”. Fiorien ging op haar rug liggen en Nico hurkte met zijn reet
boven haar gezicht. Ik likte Fiorien d’r kut en bewerkte vooral haar keihard vooruit staande
klit. Ik propte twee vingers in haar kont en op dat moment begon Nico te schijten. Fiorien
haar hele gezicht kwam er onder te zitten en ze likte tussendoor over Nico zijn aars. Ze
smeerde de poep uit over haar borsten en dat gaf mij de gelegenheid om ook iets ervan te
pakken te krijgen. Ik graaide het van haar tieten af en smeerde haar kittelaar ermee in. Daarna
likte ik verder en toen Nico nog een lading stront in haar gezicht loosde, begon ze helemaal te
trillen en kreunend kwam ze klaar. Nico bleef nog even waar hij was en Fiorien likte zijn aars
schoon. Daarna kroop Nico weg en ik dook boven op Fiorien. We gingen uitgebreid liggen
tongzoenen en ik proefde ook van de heerlijke, geile poep. Toen zei Nico: “oké, het is zover”.
Benieuwd keken we naar hem en hij had een melkfles te pakken. Zijn lul zat bijna in de hals
van de fles en hij begon in de fles te pissen. Toen zette hij de fles even weg en Fiorien zoog
zijn nadruppelende pik leeg. Toen pakte hij een doorzichtige plastic buis met een diameter
van ongeveer een stofzuigerslang, maar dan zonder ribbeltjes. Hij vulde de melkfles aan met
water tot deze helemaal vol was en liet Fiorien aan het voeteneind van het bed plaatsnemen.
Ik moest bij het hoofdeinde gaan zitten en Nico vulde een kruik met daaraan een slangetje en
een kraantje. De hele inhoud van de fles ging erin en hij hing de kruik aan de haak van de
staander. Fiorien moest op zijn hondjes gaan zitten en Nico smeerde haar anus overdadig in
met glijmiddel. Daarna duwde hij vastberaden de buis naar binnen en propte hem er wel
twintig centimeter in. Hij bewoog hem een paar keer een beetje heen en weer en zei tegen mij,
dat ik ook op knieën en ellebogen moest gaan liggen.
Mijn kont stak achteruit in de richting van Fiorien en ik verwachtte, dat Nico de buis nu ook
in mijn reet zou steken en op het moment, dat de twee konten elkaar zouden raken, zou hij de
kruik leeg laten lopen over onze lichamen, dacht ik. Ik vond dat wel een geil idee, maar er
gebeurde iets anders. Nico stak het slangetje van de kruik diep in mijn aars en draaide toen het
kraantje open. Ik voelde het warme mengsel van zijn pies en het water mijn darm
binnenstromen en kreeg meteen drang om het er weer uit te persen. Maar Nico zei streng, dat
ik alles binnen moest zien te houden, totdat hij zei, dat ik het mocht laten lopen. Het duurde
een tijdje, totdat de kruik leeg was en in die tijd krampten mijn darmen als een gek. Op een
gegeven ogenblik dacht ik het niet langer te kunnen houden, maar Nico gaf me een tikje op
mijn billen en gebood mij vol te houden. Op het laatst trok hij langzaam en voorzichtig en
slangetje eruit en ik vroeg: “nu?”. Een bits ‘nee’ was het antwoord en toen voelde ik een
klodder glijmiddel in mijn bilnaad. Nico vette mijn aars er flink mee in en toen moest ik mijn
kont langzaam achteruit bewegen. Ik voelde iets hards en Nico richtte de plastic buis op mijn
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poepgat. Ik begreep nu, wat hij wilde en werd bloedgeil van het idee en hoorde ook Fiorien
aanmoedigend een geile zucht slaken. Langzaam maar zeker verdween de buis een eindje in
mijn darm en gestaag bewoog ik verder naar achteren. Na een tijdje zat de buis er flink diep in
en ik had nu helemaal het gevoel, dat mijn kont op exploderen stond. De aanwezigheid van de
buis verhoogde de druk in mijn darmen nog veel meer en ik kon het nu onmogelijk langer
ophouden. Gelukkig zei Nico nu van ‘ja, toe maar’ en ik gaf mijn darmen alle ruimte om hun
werk te doen.
Met veel kracht spoot de stront uit mijn reet en via de buis kwam het rechtstreeks in de
darmen van Fiorien terecht. “Prachtig”, zei Nico, die kon bekijken hoe mijn darminhoud door
de buis ging, “dit zou je moeten zien”. Het was werkelijk geiler dan geil en als ik het niet zo
druk had gehad met schijten, dan was ik ogenblikkelijk klaar gekomen. Fiorien kreeg het nu
zwaar te verduren en hoe meer ik bij haar naar binnen scheet, des te benauwder haar
ademhaling klonk. Op het laatst was ik leeg en Nico gaf mij een duwtje als teken dat ik naar
voren moest gaan. De buis floepte uit mijn kont en Nico trok het andere uiteinde uit de reet
van Fiorien. Snel kroop hij op zijn rug liggend onder haar en de kont van Fiorien bevond zich
boven zijn borstkas. Nico begon haar kut te beffen en likte af en toe over haar aars. Ze deed
haar best om nog niet te poepen, maar het kon niet lang meer duren, want ik zag, dat ze
moeite had haar kontgat dicht te houden. Ik hurkte boven de keihard geworden pik van Nico
en zakte er met mijn kont over heen. Wild begon ik op en neer te rijden en voelde de vingers
van Nico over mijn klit gaan. Fiorien hield het niet langer en ik zag haar kont wagenwijd open
gaan. Met volle kracht vloog mijn stront, de pies van Nico en haar eigen stront naar buiten en
er zat zo’n vaart achter, dat het tegen mijn buik aan kletterde. Opnieuw ging haar kont open
en een volgende lading poep spoot er uit. Het kwam meest terecht op Nico z’n hand, waarmee
hij mijn kut aan het vingeren was. Ook mijn klit zat er nu onder en deed mijn bloed koken van
geilheid. Nico likte ondertussen nog steeds Fiorien d’r kut en ik reed als een bezetene op en
neer. Toen er voor de derde keer een lading spuitpoep naar buiten gezet kwam, kregen Nico
en ik bijna tegelijk een orgasme. Ik boog voorover en stak mijn tong in het poepende gat van
Fiorien. Tegelijkertijd voelde ik een verschrikkelijk grote lading sperma in mijn darm terecht
komen en daarvan werd ik zo geil, dat ik luid kreunend en geil schokkend een ongekend
orgasme beleefde. Fiorien perste nog een keer haar kont open en ik bleef likken.
De laatste hoeveelheid poep scheet ze rechtstreeks in mijn mond en ik duwde mijn tong nog
verder naar binnen. De stront liep rechtstreeks weer naar buiten en viel op de borstkas van
Nico. Deze befte haar nu ongenadig en toen begon Fiorien als een gek te krijsen. Ze was
helemaal wild en een minutenlang durend orgasme overviel haar. Daarna zakte ze slap op het
bed neer en moest even weer op adem komen. Ik voelde de pik van Nico in mijn kont
verschrompelen en Fiorien draaide zich om. Ik richtte mij iets op en de lul glipte uit mijn reet.
Meteen duwde Fiorien mij achterover in de kussen en zette haar mond op mijn aars. Zuigend
haalde zij het zaad eruit en slikte het allemaal in. Daarna kwam ze over mij heen en bracht ze
haar mond naar mijn mond. Ze duwde haar tong bij mij naar binnen en zo kon ik ook nog
genieten van het verrukkelijke mengsel van poep en sperma. We staken bij elkaar een vinger
in de kut en gingen op een heel geraffineerde manier over elkaars klit. Nico liet zich ook niet
langer onbetuigd en stak zijn alweer stijve lul in de kont van Fiorien, die nog half openstond
van de buis, die daar zo diep in gezeten had. Het werd een gezucht van jewelste en Nico
neukte wild in Fiorien d’r reet. We waren nog zo geil van de zojuist beleefde gebeurtenis, dat
Fiorien en ik al heel snel opnieuw een orgasme kregen. Ook Nico kon het niet lang volhouden
en met een lange kreet spoot hij zijn kwak in de darmen van Fiorien. Toen kroop hij van ons
af en ging naar de douche. Fiorien plaatste haar kont voor mijn mond en nu mocht ik het zaad
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er uit likken. Dat was overigens haast niet nodig, want het lekte wel spontaan naar buiten.
Begerig snoepte ik ervan en gaf daarna Fiorien een tongkus om haar er ook nog van te laten
genieten.
Vervolgens doken we bij Nico onder de douche en nadat we de troep hadden opgeruimd in de
slaapkamer, zijn we in ochtendjas naar beneden gegaan. We dronken daar een borrel en
beleefden nog een paar gezellige uurtjes. Diep in de nacht zag ik, dat Nico zijn kruis alweer
een bult vertoonde en ik prees me gelukkig, dat het weekend nog maar net begonnen was.
Even later lagen we alweer met z’n drieën te wippen en ik verzeker je, dat het niet de laatste
wip van dat weekend was.
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