Voor de eerste keer aan poepsex gedaan.
Marcel en Corinne doen sinds kort aan poepsex en de manier waarop ze dit fenomeen
ontdekten, berust eigenlijk op toeval. Marcel vond altijd al, dat Corinne een zeer lekker kontje
had en al snel, nadat ze voor het eerst met elkaar naar bed waren geweest, mocht hij zijn
vriendin in haar reetje neuken. In het begin vond ze het een beetje pijnlijk, maar om Marcel
een plezier te doen, liet ze hem doorgaan. En al gauw vond ze het ook aangenaam en de
tweede keer, dat Marcel haar kontje bezocht, kwam ze er van klaar en als je haar nu vroeg,
vond ze het orgasme als gevolg van een anaal wipje lekkerder en intensiever dan die van een
gewone beurt.
Sinds die tijd mocht Marcel altijd als hij wilde in haar reetje en bijna altijd neukte hij Corinne
eerst klaar in haar kut en bezorgde zichzelf en zijn vriendin daarna een hoogtepunt via een
anale wip. Naarmate hun relatie groeide, werden ze ook steeds vrijer in hun doen en laten op
sexgebied en op den duur was het verwennen van Corinne’s aarsje al een vast onderdeel
tijdens het voorspel. Dan likte Marcel uitgebreid aan het poepertje van zijn vriendin en die liet
zich in een later stadium op haar beurt ook niet onbetuigd. Ze vingerde en likte toen even
driftig de aars van Marcel als hij bij haar deed en haar vriend waardeerde het zeer dat ze zijn
poepgat ook durfde te betrekken in hun sexspel. Maar kortgeleden is er een nieuwe dimensie
aan toegevoegd. Corinne was in een ontzettend geile bui en Marcel had al gauw na zijn
thuiskomst uit het werk in de gaten hoe de vlag erbij hing. In het bezit van die wetenschap
kon hij niet van haar afblijven en Corinne vond alles best. Onder het eten zat Marcel haar al te
vingeren en voordat de vla op tafel kwam, lagen ze al naakt op de keukenvloer te vrijen. Het
vrijen ging over in likken en zuigen en Marcel zat diep met zijn tong in de kut van Corinne te
wroeten. Hij slurpte al het kutvocht naar buiten en zijn mond glom van haar geil. Corinne
pijpte als een bezetene de pik van Marcel en vingerde zijn aars met drie vingers. Marcel zat
met twee vingers in de reet van zijn vriendin en hij propte ze zo ver als het mogelijk was naar
binnen. Maar dit keer kon hij niet erg diep, want hij voelde vrij dicht achter de kringspier van
zijn vriendin een drol zitten. Hij haalde zijn mond van haar kut en vroeg of ze niet nodig naar
de WC moest. Corinne gaf een ontkennend antwoord en verklaarde er geen last van te hebben.
“Mag ik er dan bij zijn als hij er wel uit komt?”, vroeg hij haar. “Als je dat graag wilt. Ik vind
het best”, zei Corinne, die allang niet meer opkeek van de perverse wensen van haar vriend.
Marcel ging voort met zijn activiteiten en ook zijn onderliggende vriendin zette haar
bezigheden voort. Even later spoot Marcel haar mond vol met zaad en op hetzelfde moment
kwam Corinne ook schokkend en kreunend klaar. Daarna gingen ze verder met de maaltijd,
maar hun kleren lagen nog steeds ergens op de grond. Marcel kreeg zin in een spelletje en
speelde handig in op de situatie. Hij smeerde met zijn handen wat vla op de dijen van zijn
vriendin en dook toen tussen haar benen. Hij likte haar weer schoon en deed toen wat van het
toetje op haar venusheuvel. Ook dat likte hij er af en Corinne vond het vermakelijk. Ze zat
wijdbeens voor hem op de houten keukenstoel en nu stopte Marcel wat vla in haar kut. Ze
zakte wat naar onderen en gaf haar vriend de kans het er weer uit te likken. Met veel smaak
likte Marcel haar kut uit en toen was hij aan de beurt.
Corinne trok hem overeind en doopte zijn stijf naar voren staande pik in haar bord vla en
pijpte hem toen schoon. Daarna was haar kut weer aan de beurt en vervolgens Marcel zijn lid
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weer. Op die manier verorberden ze hun toetje en toen hun bord leeg was, waren ze weer zo
opgewonden geraakt, dat Marcel Corinne op de grond legde en er meteen bovenop dook.
Corinne hijgde geil toen hij zijn pik in haar weke, vochtige spleet schoof en haar wild begon
te neuken. Marcel ging als een wildeman tekeer en bonkte snel in en uit haar kut. Corinne
ontving elke stoot met een luide kreun en haar vriend stopte twee vingers in haar kont. Hij
voelde de keutel nog steeds. Vlak voordat Marcel klaar kwam, kreeg Corinne zelf haar
hoogtepunt. Ze slaakte een lange ‘mmmmmmmm’ en direct daarop spoot Marcel zijn
zakinhoud tegen haar baarmoedermond aan. Moe, maar voldaan bleven ze in elkaar
geschoven op elkaar liggen en gaven elkaar een langdurige tongzoen. Marcel bekeek zijn
vingers en merkte, dat er wat stront aan zat en ook onder zijn nagels bevond zich wat poep.
Door de vingerbewegingen in haar kont had Corinne nu toch wel vrij veel aandrang om te
moeten schijten. Ze zei tegen Marcel dat hij van haar af moest gaan en ze trok hem daarna
mee richting toilet.
Helemaal opgewonden liep hij achter haar aan en Corinne nam wijdbeens plaats op de Wcbril. Haar hol stond al haast een beetje open en Marcel zag de kop van de drol al zitten. Hij
kon niet nalaten zijn vinger naar binnen te priemen en dat was de laatste prikkel, die Corinne
nodig had om de inhoud van haar darm te lozen. Met een geile blik in de ogen staarde Marcel
naar de kronkelige en onregelmatige gevormde drol. Toen Corinne even stopte met persen,
brak hij de keutel af en hield het in zijn handen. Hij twijfelde even alsof er iets was wat hem
weerhield, maar toen likte hij over de drol heen. Hij nam er een klein hapje van en brak toen
de bolus in twee stukken. Uit de reet van Corinne kwam alweer ontlasting naar buiten gezet
en Marcel legde de twee stukken poep elk op een dij van zijn vriendin. Die vond het prachtig
en liet Marcel begaan met zijn geile spelletje. Marcel begon de stront over haar benen uit te
smeren, maar hield zich daar niet lang mee bezig, want hij had meer belangstelling voor de
nieuwe lading stront, die haar hol verliet. Met twee vingers ging hij in haar aars en
vermorzelde op die manier de weke drol. Corinne vond het een beregeile bedoening en genoot
evenveel als haar vriend.
Ze moest nu ook piesen en ze zeikte zo maar over de onderarm van Marcel heen. Die bedacht
zich niet en terwijl hij haar kontgat vingerde, likte hij aan haar kut, waaruit een brede straal
pies stroomde. Hij hield zijn opengesperde mond onder de straal en dronk van de urine. Toen
de straal bijna opdroogde, zette hij zijn tong tussen haar schaamlippen en likte haar kut uit.
Daarna trok hij zijn vingers uit haar hol en gleed met zijn tong verder naar achteren. Zonder
aarzelen stopte Marcel zijn tong in de schijtende aars van Corinne en bleef daar tot zijn mond
volledig gevuld was. Daarna kroop hij tussen de benen van zijn vriendin vandaan en begon te
kauwen. Hij stak zijn vingers weer in de kont van Corinne en die vroeg, terwijl ze de laatste
stukken stront langs de vingers van Marcel naar buiten perste: “smaakt het?”. Marcel slikte
net een hap door en trok haar hoofd naar zijn mond. Hij gaf haar een tongzoen en stopte
daarbij een beetje poep in de mond van Corinne. “Proef zelf maar”, zei hij smakkend en
Corinne trok een goedkeurend gezicht.
“Daar kun je lekker geil mee kliederen”, zei ze, “wat een zalige smaak”. Marcel pakte wat
poep van de dijen van Corinne en begon zijn vriendin ermee in te smeren. Dat deed haar uit
d’r bol gaan en ze wilde nu nog maar een ding: in haar reet geneukt worden. Ze kwam
overeind en draaide zich om. Ze boog voorover en leunde met haar handen op de Wc-pot.
“Naai m’n kont”, smeekte ze in opperste extase. Marcel ging achter haar staan en likte nog
eerst even over haar met poep bedekte aars. Corinne schokte meteen naar voren en Marcel
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kwam overeind. Hij zette zijn stijve pik tegen haar aars en bewoog naar voren. Soepel gleed
zijn lul in de darm van Corinne, die zelf haar kut begon te vingeren. Na een kort poosje
hanteerde Marcel een hoog tempo en Corinne kreeg schokkend een orgasme. Ze slaakte geile
kreten en stond hijgend klaar te komen. Ze was zo intens klaar gekomen, dat ze Marcel even
vergat en ze zakte naar voren. De pik van haar vriend verdween uit haar kont en dat ontlokte
hem een kreet van teleurstelling. Corinne draaide zich als een speer om en hapte zijn lul op,
ondanks dat hij onder haar eigen stront zat. Energiek begon ze hem te pijpen en binnen een
minuut bezorgde ze hem een onvergetelijk hoogtepunt. Wild krijsend spoot hij haar mond vol
en Corinne slikte gulzig zijn zaad door.
Na drie hoogtepunten waren ze allebei uitgeput en ze kropen tegen elkaar aan op de vloer van
de WC. Ze kusten elkaar innig en Corinne zei: “ik wist niet, dat een mens zo geil kon
worden”.
Corinne liet zich de dag daarop op haar beurt in de mond schijten door Marcel en vanaf die
dag deden ze dagelijks aan poepsex. Ze waren echte stront liefhebbers geworden en ze prezen
zich gelukkig dat ze beiden een vlotte stoelgang hadden.
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