relatie

Voor één
keer een
triootje,
met een
gigolo
Het was de grootste wens van Peter (36)
om zijn vriendin José (35) met een andere
man te zien vrijen. Dat werd René (37). Voor
honderdvijftig euro. Los van elkaar vertellen ze
hoe ze dit beleefd hebben.

Zij

José (35): “Ik ben zeker niet op Peter uitgekeken. We zijn sensuele mensen die
elke dag nog heerlijk met elkaar vrijen.
Ons seksleven is uitstekend, juist omdat
we eerlijk zijn over onze fantasieën. Boven
aan mijn verlanglijstje stond een trio en
op dat van Peter om mij een keer met een
andere man te zien vrijen. Maar ja, hoe
vind je een geschikte kandidaat? Naar een
parenclub gaan, vind ik een brug te ver. Ik
krijg visioenen van vieze mannetjes. Daarom leek een gigolo, die je van tevoren kunt
screenen, een beter alternatief. Dat was
trouwens een hele klus. Op Google bleken
er zo’n driehonderd te staan. Na een uitgebreide selectie besloten Peter en ik dat we
het eerst voorzichtig zouden proberen met
een erotisch masseur. Die gaat niet all the
way, maar betast wel intieme delen. Op
die manier konden we allebei wennen aan
het idee. Ik aan vreemde handen aan mijn
lijf, en Peter aan het zien van zijn vriendin
met een andere man. Maar die masseur
was geen succes. Op zijn site stond dat hij
1.85 meter was, maar hij was kleiner dan
ik en ik ben 1.76 meter. Hij masseerde me,
maar zonder veel gevoel. Ook zijn uiterlijk
was een teleurstelling. Geen grote stevige
adonis met een prachtig geslacht, meer
een iel mannetje.
Toch gaven we de moed niet op, vooral
omdat we toen al leuk mailcontact hadden
met gigolo René. Zijn site oogde zeer professioneel en hij durfde - als een van de
weinigen - foto’s van zichzelf op te sturen.
Hij zag er niet verkeerd uit. Een leuke kop.
Zowel Peter als ik hadden een goed gevoel
bij hem en we waagden de gok.
Vooraf waren we doodnerveus. Ik was
die week vijf kilo afgevallen van de stress

en sloeg op de avond zelf twee Malibu’s
achterover, Peter had anderhalve liter
wijn op. René bleek een slanke man met
mooie lange benen. Hij kwam zelfverzekerd
binnen, stelde zich voor en zei: ‘Ik ga je zo
beminnen en we maken er met z’n drieën
een feestje van.’ Klonk goed, al hield mijn
stoere gigolo het wel bij een saai glaasje
water. Na tien minuten gingen René en
ik naar boven, waar hij me zou masseren,
zodat ik aan hem kon wennen en in de
stemming zou raken. Peter en ik hadden
hem gemaild wat we wel en niet wilden.
Geen anale seks, veilig en we moesten te
allen tijde stop kunnen zeggen. Die wetenschap gaf me een veilig gevoel. René liet
me op een handdoekje liggen en kleedde
me uit, tot mijn ondergoed. Hij begon te
masseren. Dat was oké. We zoenden niet,
ik wilde niets doen zonder Peter. Na een
half uur riep René Peter erbij. Ik trok mijn
lingerie uit en koesterde de vier handen
die me vanaf dat moment betastten. Heerlijk. Om beurten kuste ik beide mannen.

genoot ik van de blijheid van Peet. Hij leek
totaal niet jaloers. Zijn ogen straalden, dit
was precies wat hij gewild had.
Ik ben niet klaargekomen door de tong van
René. Dat heeft mijn eigen man moeten
doen. René wist precies welke knopjes hij
moest aanraken, hij is heel kundig, maar
triggerde me niet genoeg.
Terugkijkend viel hij me een beetje tegen.
Mijn droombeeld van een gigolo is een
stoere, grote man die me bij wijze van
spreken tegen de muur zet en me laat
grommen van genot. Iemand als Richard
Gere of desnoods Sean Connery. Porno,
maar dan met respect. René was me te
soft, te voorzichtig. Hij zal fantastisch zijn
voor eenzame dames die nare ervaringen
hebben met seks. Hij is heel attent en stelt
je op je gemak. Maar hij gaf mij te veel
het gevoel de liefde te willen bedrijven
en dat doe ik alleen met mijn eigen Peter.
Voor herhaling vatbaar? Nou dan met een
heel mooie, lekkere man die we spontaan
ontmoeten op een Spaans strand. Ik ben
wel klaar met vooraf geregelde trio’s.”

Hij

Peter (36): “Ik ben vreselijk jaloers aangelegd. Als José het ooit in haar hoofd zou

‘Ik vond het heel geil dat ik
zoende met René, terwijl Peter
mij aan het likken was’
René bleef me vragen of ik het allemaal
fijn vond en het nog wilde. Dat was iets te
veel naar mijn zin. Ik val op stemmen en
hij had geen mannelijke stem. Ik had liever
dat hij niet zo veel sprak! Wel vond ik het
heel geil dat ik zoende met René, terwijl
Peter mij aan het likken was. Net alsof ik
in een pornofilm meespeelde. Het meest

halen om vreemd te gaan, flip ik. José is
een erg lekkere vrouw die veel aandacht
van mannen krijgt. Vooral klanten van
haar restaurant dagen haar vaak uit seks
met hen te hebben. Dat vind ik maar niks.
Dit wetende, lijkt het misschien raar dat
het me dan toch opwindend leek mijn
vriendin met een andere man te zien vrij-

en. Want het idee van het inhuren van een
gigolo komt voor negentig procent van
mij. Maar het is echt geen zelfkwelling.
Ik kijk graag naar pornofilms waarin een
vrouw wordt verwend door twee mannen.
Het leek me geweldig kicken als dat eens
bij mijn eigen vriendin gebeurde. Maar
dan wel wij tweetjes met een professionele minnaar. Een die niks van mij wilde,
want ik ben hetero.
José en ik deelden deze fantasie. Hoe vaker
we erover spraken, hoe meer we overtuigd
raakten dat we het in vervulling wilden
laten gaan. Het zorgde voor behoorlijke
voorpret in bed. En voor ik het wist, zocht
José naar geschikte gigolo’s op Google. Er
was een militair die ze super aantrekkelijk
vond, maar die vroeg vierhonderd euro
voor zijn diensten en hij was misschien wel
iets té knap. Bij René hadden we allebei een
goed gevoel. Hij kwam sympathiek over.
Ik stuurde hem stoute berichtjes, waarin
ik hem vroeg of hij mijn meisje een flinke
beurt wilde geven. Dat wilde hij wel.
Op een donderdagavond stond hij bij ons
voor de deur. Vooraf had ik mezelf moed
ingedronken. Zeggen en doen zijn toch
verschillende dingen en een eerdere ervaring met een erotisch masseur was heel
teleurstellend. René zag er wat iel uit. Geen
stoere grote vrouwenverslinder, eerder
een mager mannetje. Hij kwam direct op
mij afgelopen. Dat gaf vertrouwen. Hij
vertelde dat hij José eerst alleen een ontspanningsmassage zou geven, maar dat
er niks gebeurde zonder dat ik erbij was. Ik
vond het best moeilijk dat ze samen naar
boven gingen, al snapte ik dat het nodig
was om het ijs te breken. Na twintig minuten en twee biertjes, nam ik polshoogte.
José lag op bed, René stond er keurig in

I
46 Flair

Flair 47

‘We lagen
naakt in
bed. Ze kon
kiezen wie
ze wilde’
zijn onderbroekje bij. Ik ben op José afgelopen en begon haar te kussen en likken.
Zij trok toen de slip van René uit en nam
zijn geslacht in haar mond. Oké, dacht ik.
Dit is het dus. We zijn begonnen.
Het meest geile moment vond ik toen José
terugkwam, nadat ze even naar het toilet
was geweest. René en ik lagen piemelnaakt naast elkaar in bed. Ze kon kiezen
wie ze wilde. Om mij te plagen ging ze
op haar knieën zitten om René als eerste
te pijpen. Terwijl José dat deed, keek René
mij met een big smile aan en zei: ‘Heerlijk
kan ze het, hè?’ Dat vond ik schitterend. Ik
heb geen tel iets van jaloezie gevoeld. Ik
wist dat ik de touwtjes in handen had. Het
was gewoon te spannend allemaal. Toch
was het na anderhalf uur klaar voor mij.
Ik had zelf net een orgasme gehad en José
lag met René te zoenen, toen ik het genoeg
vond. Ik stootte José aan en vroeg of zij nog
verder wilde gaan. Ze zei dat het haar niet
uitmaakte, maar ik zag aan haar gezicht
dat ze het ook wel mooi geweest vond. Ik
pakte een handdoek voor René, gooide die
naar hem toe en zei: ‘Zo vriend, ga maar
douchen.’ Hij was er beduusd van. Hij had
nog geen orgasme gehad en lag lekker
te genieten van de strelingen van mijn
vrouw. In één keer stopte ik het feestje.
Maar ja, wie betaalt, bepaalt. En hij was
professioneel genoeg om te begrijpen dat
hij niet door moest gaan.
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René was geen bedreiging voor onze relatie. Het is nu drie maanden geleden en
ik kijk er met heel veel plezier op terug.
Vooral als José en ik samen vrijen, halen
we herinneringen op. We kunnen hier nog
jaren over napraten. Nodig je de buurman
uit voor een trio, dan moet je die nog elke
dag onder ogen komen. Dit was eenmalig
en zonder gevoelens of verplichtingen.
Ik heb absoluut geen spijt. Dit was mijn
ultieme droom. Vooral toen José op hetzelfde moment mijn penis in haar mond
had en die van René in haar vagina. Ik had
mijn eigen pornofilm gecreëerd.”

De gigolo

René (37): “Al in de eerste mail die ik van
José en Peter kreeg, vertelden zij dat ze
een teleurstellende ervaring achter de rug
hadden met een erotisch masseur. José
schreef dat hij veel te pusherig was geweest en meer aan zijn eigen genot dacht
dan dat hij zich om haar bekommerde.
Laat staan om haar vriend. Peter had er
voor spek en bonen bij gestaan. Ik moest
dus omslachtig te werk gaan en heel voorzichtig zijn, anders zouden ze misschien
dichtklappen. Met die wetenschap reed ik

omgang, waarschijnlijk doordat ze in de
horeca werkt. Ook Peter, een lange man
met een breed bovenlijf, deed allerhartelijkst. We dronken koffie en toen stelde ik
voor om naar boven te gaan voor een ontspanningsmassage. Dat werkt meestal het
beste om de vrouw op haar gemak te stellen
en aan mijn aanrakingen te laten wennen. Ik
doe niks erotisch, het is puur ontspannend
en de vrouw heeft haar lingerie nog aan.
Ik werk altijd met lange afspraken van vier
uur, tegen een all-inprijs van honderdvijftig
euro. Zo heeft niemand het gevoel dat de
meter loopt en voel je geen tijdsdruk.
José en ik verdwenen naar de slaapkamer,
Peter bleef beneden, maar kwam om de
tien minuten kijken. Dan maakte ik even
een praatje met hem. Ik vroeg hem hoe
hij het vond dat ik aan zijn meisje zat en
hij informeerde bij José hoe het ging. Als
zij antwoordde dat het lekker was, zei hij:
‘Ga zo door’ en verdween weer. Al die tijd
bleef de deur open. Ik wilde per se niet
de schijn opwekken dat er iets gebeurde
tegen hun zin in. Ik zette hen in het mid-

‘Zij had nog wel door gewild,
maar als de man zegt
dat het genoeg is, stop ik’
naar het huis van José en Peter.
Ik was aangenaam verrast door José’s
verschijning; een blonde dame met een
prachtig lichaam. Vraag honderd mannen
wat ze van haar vinden en negenennegentig
zullen zeggen: knap. Ik raakte al licht opgewonden van het idee dat ik straks met
haar het bed zou delen.
José was daarbij ook nog prettig in de

delpunt en bleef vragen of ze het nog wel
naar hun zin hadden. Na een uur was José
heerlijk los. Peter kwam erbij en begon
haar te zoenen. Daardoor raakte ze nog
meer relaxed. Voor mij het startsein intiemer te worden. Ik kleedde haar en mezelf
uit en gaf een body-to-bodymassage. Ik
kriebelde haar rug en billen en prikkelde
haar borsten. Peter liet ik volop meegenie-

ten. Tegelijk namen we allebei één borst
in de mond. Peter vond het geweldig om
te zien hoe wij dat samen deden. Het was
hun grote fantasie dat er twee naakte
mannen tegelijkertijd bezig waren met
José. En andersom, dat José ons pijpte.
Of dat een van ons haar likte en zij de
ander oraal bevredigde. Zelf ben ik honderd procent heteroseksueel. Ik heb er
geen bezwaar tegen naast een naakte
man in bed te liggen, maar ik zal nooit iets
met hem doen.
Wat ik bij dit stel mooi vond, was dat ik
José een paar keer spuitend heb laten
klaarkomen. Het is vaak een uitdaging
seksueel onervaren vrouwen te laten voelen
waar hun G-spot zit en hen een spuitend
orgasme te geven, maar José kende dat al.
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Ik denk dat het haar meerdere keren lukte,

omdat wij zo’n goede klik hadden in bed.
Na een uur of twee was het spel uit. Nadat
Peter was klaargekomen, zei hij dat het
mooi was geweest. Ik denk dat José nog
wel door had gewild, maar als de man
zegt dat het genoeg is, stop ik. Ik had toen
zelf nog geen orgasme gehad en vond het
wel jammer dat we al uitgevreeën waren,
maar ik word betaald om mijn opdrachtgevers te plezieren. Of ik wel of geen
orgasme krijg, is niet van belang. Vervolgens ben ik snel vertrokken. Meestal zijn
de stellen moe maar voldaan en willen ze
weer lekker samen zijn.

Mijn afspraakjes kun je onderverdelen in
vier groepen. Single vrouwen tussen de
vijfentwintig en veertig jaar, pas gescheiden vrouwen en getrouwde vrouwen die
in een ongelukkige relatie zitten, zonder
veel erotiek. De laatste groep bestaat uit
echtparen die mij boeken. Jonge stellen die een trio zien als icing on the cake.
Rare voorstellen krijg ik nooit. Dat komt
doordat ik niet inga op vulgaire mailtjes.
Respect staat bij mij voorop, voor beide
partijen. Van José kreeg ik later nog een
bedankmail met daarin: ‘Met Peter bedrijf
ik de liefde, met jou was het pret in bed’.
Erg leuk om te horen. Dan weet ik dat ik
het goed heb gedaan.”

x

Voor info over gigolo René: www.geniet.info/

Praat mee op seks.flaironline.nl

Interviews: Joan Makenbach.
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