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Geregistreerd: di 22 
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Berichten: 22  

Geslacht:  

Mmm, ik zal later nog wel uitgebreider reactie plaatsen, meneer de gigolo is net weg, 

ik heb even gedoucht en mijn ervaringen opgeschreven. Aangezien mn benen en af 

en toe ook mn handen nog steeds aan het natrillen zijn, komt een coherent verhaal 

later.  

 

Voor nu: damn, wat een ervaring. Wat een hoop hele lekkere, stevige, geile seks en 

nieuwe ervaringen. Ik heb een hele lekkere avond gehad..... nu ga ik eerst heerlijk 

slapen, dat zou wel moeten lukken.  

 

groetjes, 

een blije Anwen  

 
_________________ 
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Geregistreerd: di 22 

november 2011, 16:10 
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Geslacht:  

Ik ben weer een beetje geland inmiddels. Het is mij heel goed bevallen.  

Wat ik graag wilde is kunnen loslaten en in de overgave gaan, kunnen genieten 

zonder het gevoel dat ik iets terug moest doen. En dat is behoorlijk goed gelukt. Ben 

blij dat ik ondanks wat twijfels en plaatjes over seks toch mijn intuitie heb gevolgd en 

dit heb gedaan.  

 

Tijdens de ontspanningsmassage kwam ik langzaam uit mijn hoofd. Op dat moment 

was ik wel heel erg bezig met wat er nog zou gaan gebeuren, het hele 

betalingsaspect etc. Maar op een gegeven moment kon ik me overgeven en vanaf 

het moment dat hij de erotische massage begon liet ik het gewoon allemaal los. Ik 

heb heel erg genoten, zo erg dat ik tussendoor nauwelijks op mijn benen kon staan 

als ik ff naar het toilet ging, toen de avond voorbij was was ik gewoon nog steeds 

helemaal aan het natrillen  

 

Leuk was, dat Rene ook speeltjes bij zich had die we konden gebruiken. Ik heb ook 

ervaring kunnen opdoen met anaal (alleen vinger/vib), ik had vantevoren 

aangegeven dat ik dit niet wilde, maar ik vond dit toch wel behoorlijk lekker om eens 

mee te maken. Verder natuurlijk het g-spot orgasme, ook nog nooit meegemaakt... 

Raar hoor, de eerste keer voelde ik niet heel veel behalve dat ik heeel nat werd. Bij 

de vierde of vijfde keer (op een gegeven moment was ik de tel een beetje kwijt ) 

voelde ik het al veel meer en kon ik het spuiten ook voelen door mijn hand erboven 

te houden. Desondanks vind ik het nauwelijks vergelijkbaar met een 

clitoraal/vaginaal orgasme. Het meeste wat ik ervan voelde, behalve het vocht was 

de neiging om heel erg te gaan bewegen en moest ik iets heel hard 

vastpakken...Wel lekker, maar echt heel anders vind ik zelf. En blijft bizar dat ik 

binnen 10 sec nadat hij zijn vingers binnenbracht al spoot Haha, een 'normaal' 

orgasme tijdens het neuken duurt bij mij echt heel lang en lukt bijna alleen maar als 

ik mezelf dan vinger.  
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Ik denk nog steeds, dat de keuze voor een gigolo staat of valt met de persoon in 

kwestie die zich aanbiedt. Maar ik kan over Rene wel zeggen dat hij erg goed is. 

Mooi dat hij er in meeging op het moment dat ik het allemaal kon loslaten, waardoor 

het eigenlijk vooral een avondje wilde seks was. Neemt niet weg dat ie verder 

gewoon erg aardig is en we na afloop ook nog even leuk hebben gekletst. 

Helemaal voor herhaling vatbaar dus.... hoor wel als er vragen zijn nog! 

 
_________________ 
Wat is er nodig voor totale overgave?  

 
Laatst bijgewerkt door Anwen op ma 28 november 2011, 20:18, in totaal 1 keer bewerkt.  
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Berichten: 120 

Woonplaats: Friesland  

Geslacht:  

Zaterdagmorgen 17 oktober richting een rendez-vous hotel vertrokken, waar we om 

10:00 uur een date hadden met een gigolo om onze fantasie, mmv-trio met een 

sandwich als hoogtepunt, te doen vervullen. Eenmaal ingecheckt en op hotelkamer, 

voorbereidingen getroffen en met elkaar geknuffeld en gepraat.  

Exact om 10:00 uur kreeg ik een belletje van de gigolo dat hij beneden in de lounge 

stond te wachten. Hierop ben ik naar beneden gegaan om hem op te halen. En daar 

stond hij dan.... casual gekleed en een vrij onopvallende geen onaantrekkelijke man. 

Op de hotelkamer heb ik de gigolo aan mijn vrouw voorgesteld en ontspannend wat 

gepraat. Hierop trof hij zijn voorbereidingen, ontspannende muziek voor de massage, 

massagemiddelen gereed leggen en wierookstaafjes aansteken. Daarna gaf hij aan 

dat we met ons scenario konden beginnen, voor zover we die hadden, en dat deden 

we.  

Wij hebben intens geknuffeld en heerlijk gezoend, waarbij we elkaar uitkleedden tot 

op ons ondergoed na. Ik fluisterde mijn vrouw nog wat lieve woorden in haar oor en 

dat alles goed voelde, hierop ging zij naar de gigolo die zij uitkleedde tot op zijn 

ondergoed en begon met hem te zoenen.  

Inmiddels ging ik alvast op het bed liggen en genoot van mijn vrouw. De gigolo moest 

van haar ook op bed gaan liggen, waarna zij zei dat we allebei op de buik moesten 

gaan liggen. Zij begon met schrijlings op mij te zitten om mij te masseren, uitgebreid, 

zoenend, woordjes fluisterend.  

Daarna werd de gigolo gemasseerd liggend naast mij. Na deze massage kwam ze 

naar mij toe, en heeft me met alle gevoel die ze in zich had mij oraal bevredigd. 

Hierna gaf zij aan dat ze zich over wilde geven aan de handen van de gigolo. Hij gaf 

haar een zeer uitgebreide ontspannende massage waar ze zichtbaar van genoot. 

Aansluitend met aankondiging door de gigolo dat de ontspannende massage over 

zou gaan in een erotische. Hierop werd zij ontdaan van haar lingerie. Hij begon haar 

erotisch te masseren, heel geleidelijk, tot het verhogen van genot tot ongekende 

hoogte. En dat was het! Hij liet haar spuitend klaarkomen (squirten). De gigolo 

vermeldde op zijn site dat hij vrouwen kon laten squirten. Mijn vrouw heeft vantevoren 

te kennen gegeven dat zij dit graag wilde beleven als het tot de mogelijkheden zou 

behoren. Dit herhaalde hij 3x, waarbij hij na de laatste keer uitleg gaf aan mij hoe hij 

dit deed. Achteraf heb ik volgens haar de G-spot onbewust gevonden en 

gestimuleerd, in de Darkroom van de Kamasutrabeurs, omdat zij nu het gevoel 
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herkende. Overigens mondde dit niet uit in een spuitend orgasme. Het gevoel is 

volgens haar niet te stoppen, en je moet je eraan overgeven dit in tegenstelling tot 

andere orgasmes. De gigolo gaf aan dat hij dit onbeperkt kon doen met een vrouw, 

wanneer zij in staat was om te squirten. Hierover nog wat informatie uitgewisseld. Het 

was een sensationele en heel bijzondere ervaring om mee te maken voor zowel haar 

als mij.  

Hierna moest ze even bijkomen, en daarna zijn wij heel intens en intiem gaan 

genieten. Het werd een heftige vrijpartij waarbij we samen klaarkwamen. Bijkomend 

na deze intense sex hebben wij geknuffeld en alle ervaringen tot dusver laten 

bezinken, dit vonden wij zeer belangrijk, tijd voor elkaar nemen en rekening houdend 

met elkaars gevoel. Andere paren die voornemens zijn om dit te gaan proberen, 

raden wij aan om elkaar niet uit het oog te verliezen, en echt alles moet duidelijk zijn, 

tot in details toe, wat je wel en niet wilt. Het is de bedoeling dat je dan samen kunt 

genieten van welke vorm van trio dan ook. Achteraf komen de gevoelens tot uiting, 

nadat alles bezonken is.  

Na een pauze begon zij met het verder uitkleden van de gigolo waarna zij hem begon 

te pijpen en daaropvolgend vroeg ze hem om haar achterlangs vaginaal te nemen. 

Vrijwel direct had hij haar G-spot weer gevonden, en ze had wederom het gevoel wat 

niet te weerstaan was. De gigolo vroeg haar om op haar rug te gaan liggen, en zij gaf 

daar gehoor aan. Hij was duidelijk op zoek om haar door middel van penetratie te 

laten squirten, en wilde dit verwezenlijken door haar in verschillende standjes te 

nemen. Dit is niet gelukt, en ze is dan ook niet klaar gekomen.  

Vervolgens kwam ze naar mij toe en gaf aan dat ze ons allebei in haar wilde voelen. 

Zij ging op mij zitten, en de gigolo nam haar anaal, en na een tijdje wilde ik wisselen. 

De gigolo ging onderop liggen, en ik ben achter mijn vrouw plaats gaan nemen, en 

dat was voor mij een opwindend moment. Mijn vrouw zei achteraf dat ze alleen 

degene die anaal in haar was, heel goed voelde en vooral dat lekker vond, en 

vaginaal nauwelijks tijdens de sandwich. De sandwich is zo nog doorgegaan, en 

hierbij is niemand klaar gekomen. Na de sandwich hebben we afscheid genomen van 

de gigolo, waarna we samen nagenietend op de hotelkamer achter bleven. We 

hebben een bad genomen, veel gepraat, gevoelens geuit, wat heel belangrijk is, want 

het was voor ons beide een heftig avontuur geweest. En om dit nog eens heerlijk af 

te sluiten, hebben we daarna nog heel passievolle en intense sex gehad, waarbij we 

weer samen klaarkwamen. Concluderend kunnen we zeggen dat het een mind 

blowing experience is geweest, waar je optimaal van kunt genieten, mits je de goede 

voorbereidingen treft.  

Inmiddels zijn we bezig met de voorbereidingen om wederom een mmv-trio te 

beleven, maar dan zonder gigolo. Deze trio gaat er ongetwijfeld heel anders uitzien, 

en dat willen wij ook beleven. Nu nog een geschikte kandidaat zien te vinden. De 

gigolo is ons heel goed bevallen, maar we willen nu een trio met een man die we 

door contacten opdoen via internet. Alleen dat is makkelijker gezegd dan gevonden. 

 
 

 

 


