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Voorwoord ;

5 homo/bi  Erotische  Truckers verhalen 

1e Deze geile vrachtwagen chauffeur 

  Wilfred is al 25 jaar trucker, hij heeft een oproep voor 

een vast sletje Na een korte periode samen, kreeg slet 

Arjan en nieuwe vriend en ook een baan aangeboden .

2e  Ik val op ruige kerels 

Gerit net 19 jaar geworden heeft een wens seks te hebben 

met ruige kerels benieuwd of hij die ruige kerels vind 

3e  Buurman Bertus 

Ivan  heeft een buurman die trucker is  waar hij zeer goed 

mee kan opschieten Hij  maakt ok kennis met diverse 

collega’s  van Bertus

4e Seks op de A29

Tijdens de vakantie van zijn ouders is Sven alleen thuis, 

hij gaat op zoek op de parkeerplaats  Moerkerken aan de 

A29 

Zou hij daar vinden wat hij zocht ..

5e Ik zocht een…..

Ik zoek in Deventer maandagochtend, tussen tien uur en 

elf uur. Een lekker jong sletje 17 tot 20 jaar, die ik graag 

seks wil geven, in mijn truck. Ik heb maar een uur pauze 
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1. Deze geile vrachtwagenchauffeur 

Deze geile vrachtwagenchauffeur, is op zoek naar 

geschikte jongen, om in de vrachtwagen te neuken, bij 

jou/mij thuis, of ergens anders. Ben jij die persoon, die 

door mij wilt geneukt worden, meld je dan even aan. Ik rij 

op dit moment in het buitenland, maar ik kan handfree 

telefoneren, dus ook appen. Aldus de oproep die ik op 

Bullchat heb gezet. Ik was op de terugreis, van Polen naar 

Genemuiden. Ik heet Wilfred Tuin. Ik ben 43 jaar, 25 jaar 

vrachtwagenchauffeur. Ik woon in het dorpje Heetveld. Er 

is geen bal te doen, maar ik heb er een mooi huisje 

gevonden. Ik heb een bungalowtje gekocht toen ik 23 jaar 

was. Dat was van oom Cor, een oom van mijn moeders 

kant. Die ging toen verhuizen naar Vollenhove, een 

aanleunwoning. Hij was toe 86 jaar. Wij hebben het toen 

even opgeknapt. Vorig jaar heb ik het energie neutraal 

gemaakt, maar ook geheel verbouwd. Ben vrijgezel, 

homoseksueel. Ik leid een heerlijk leven. Ik heb een mooie 

omsloten tuin, een schutting van twee meter hoor om de 

gehele tuin. Ik heb als buren een hobby boertje Gerrit 66 

jaar, zijn vrouw Froukje 60 jaar. Zij wonen ongeveer 50 

meter van mijn perceel af. Aan de andere kant woont Derk 

van Dries hij is ruim 90 jaar hij woont op ongeveer 100 

meter van mijn perceel. In loop der jaren heb ik de 

weilanden gelegen tussen mijn huis en het huis van Derk 

gekocht, om dit samen met landschap Overijssel het terug 

geven aan de natuur. Hierdoor krijg ik nooit buren aan die 

kant. Het huis van Derk heb ik vorige week gekocht, maar 

ik wou wel dat hij er bleef wonen. In het dorp ging het 

gerucht, dat ik een naakt camping wou beginnen. Maar ik 

zei, dat zij mij niet op z’n goed idee moesten brengen. Een 

beetje leven in het dorp is toch welkom. Maar het wordt 

natuurgebied. Ik reed net over de Nederlandse Grens heen 

bij Zwartemeer, in Drenthe toen ik de eerst melding kreeg. 
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Van een zekere Nelis uit Amsterdam, van beroep 

zakkenvuller, hij was 69 jaar. Kon zo zien dat dit een face 

was. Dus hij belande in de rommelbak ‘prullenbak’ maar 

even later stroomde het binnen. Ik ben net na Hoogeveen, 

op de A28 even op een parkeerplaats gaan staan, even ze 

lezen. Ik had toch een uur pauze. Wat mij opviel, waren 

het bijna allemaal uit de omgeving van mijn woonplaats. 

Ik maakte een afspraak met Arjan, Geel uit Zwartsluis. Ik 

heb de anderen even bekeken, maar ik ben bij Arjan, 

gebleven. Hij was net 21 jaar, hij zag er sportief uit. Ik 

belde hem even op. Ik sprak af, dat ik hem straks wou 

zien, als ik mijn lading gelost had in Genemuiden. Ik zou 

hem bellen als ik vanuit Genemuiden ga rijden. Ik reed 

door over de A28 richting, De lichtmis om dan af te slaan 

richting Hasselt. Om vandaar richting Genemuiden te 

rijden. Het lossen in Genemuiden, door een jonge knaap, 

die loste mijn vracht in een half uur. IK ging na afloop, 

toen ik mijn papieren had opgehaald nog even bij hem 

langs. Ik had nog een bedank tasje over. Dat is speciaal 

voor buitenlandse magazijn medewerkers die wij 

weggeven voor een goede samenwerking met ons. Hij was 

er blij mee. Ik zei de baas mag trots op zou zijn. Toen ben 

in mijn truck gestapt, om net buiten Genemuiden, het was 

net tien uur in de ochtend. Even Arjan Geel op te bellen, 

dat ik richting Hasselt reed. Hij zou direct naar de haven 

lopen was ongeveer tien minuten lopen van zijn huis. Ik 

stuurde hem een foto van mijn truck. Ik kreeg ook nog een 

bericht binnen van de Planner in Deventer dat hij alles 

ontvangen had, hij wenste mij een plezierige vakantie. Ik 

maakte nog even een melding, dat ik de hefttrucker in 

Genemuiden het laatste bedank tasje had geven. Als 

reden gaf ik op, ik was binnen een half uur gelost. Kreeg 

meteen een berichtje terug, hij zou het noteren. Ook 

vermelden in het rapport. Ik zei tot over tien dagen. 
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Ondertussen naderde ik Zwartsluis. Ik moest even 

wachten om dat die brug omhoog was. Ik appte het even 

door aan Arjan, ik sta in file voor openstaande brug voor 

Zwartsluis. Ik had een foto gemaakt en meegestuurd. 

Kreeg meteen antwoord retour met een foto van hem 

wachten hij de haven. IK blijf wel wachten hoor. Ik stuur 

er een terug ik rij nu weer. Ik zag hem al staan, ik moest 

via de rotonde rijden om hem op te pikken. Ik stopte bij 

hem, ik deed de deur open voor hem. Hij klom naar binnen 

toe. Wij stelden ons even aan elkaar voor. Ik dacht bij mij 

zelf. Goede keus op het eerste gezicht Wilfred. Na een 

kort welkomst gesprekje, zei ik we gaan richting het 

Heetveld. Ik keerde mijn truck met oplegger even op het 

haventerrein. Om dan de dijk over richting de Vollenhove 

te rijden. Af te slaan bij de Barsbeek af te slaan richting 

Heetveld. Dwars door het dorp, om net buiten het dorp af 

te slaan naar mijn huisje. Tijdens de rit, had ik een goed 

gesprekje met Arjan. Hij kwam goed over bij mij. Een 

jongen met pit. Wij hebben het gesprekje in mijn 

woonkamer voortgezet. Ik vroeg ook naar zijn 

achtergrond. Hij was geboren, en getogen in Meppel. Hij 

woonde in Zwartsluis op een klein appartement boven een 

winkel in het centrum. Maar nu hij klaar is, met zijn 

opleiding Lyceum te Zwolle. Ga ik op zoek naar werk. Ik 

vroeg waar hij voor leerde. Hij had papieren voor 

boekhouden gehaald, naast zijn algemene opleiding. Hij 

had in Zwartsluis gesolliciteerd, maar het bedrijf heeft 

informatie gevraagd bij een bedrijf waar ik stage had 

gelopen in Meppel. Toen ging het niet door. Ik vroeg toen 

wat hij uitgespookt had. Hij lachte, ik ben homoseksueel. 

Die beste man was lid van de verkeerde kerk. Ik ben op 

mijn 20ste het huis uitgezet door mijn ouders, zij zijn er 

toen achter gekomen dat ik Homo was. Ik kreeg een uur 

om te vertrekken. 
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Gelukkig kon ik terecht bij mijn oom ‘een broer van mijn 

vader’ in Zwartsluis, na eerst een twee weken bij hem in 

huis te hebben gewoond, mocht ik in het appartement 

boven de winkel van hun wonen. Ik zei dat is mooi 

opgelost door jou Oom. Hij zei op en gedempte toon, maar 

het aller pijnlijkste was, dat ik niets heb gehoord van mijn 

ouders, op mijn verjaardag afgelopen week. Maar ik heb 

het samen met mijn grootouders, en ooms en tantes 

gevierd hoor. Bij mijn oom thuis. Ik heb wel kaarten 

gekregen van mijn broers en zus. Toen zei hij, mijn vader 

is over een week jarig, ik stuur hem gewoon een kaart. 

Want hij blijft hopen dat het van tijdelijke aard is. Ik zei 

dat is te hopen, voor jullie als gezin. Ik zei toen nu weet ik 

genoeg over jou, wat wil jij weten van mij. Op zijn vragen 

kreeg hij allemaal antwoord. Het was tegen twaalf uur, ik 

vroeg wat hij wou eten, hij mocht kiezen uit Snert, 

Macaroni, of Bami. Hij lachte, hij zei dat het liefst Bami 

had. Ik zei komt goed, maar dan moet jij maar even 

meehelpen alles klaar maken Arjan. Even later maakten 

wij een heerlijke pan met Bami. Tijdens het koken zei hij 

tegen mij Wilfred, dit is toch veel te veel voor twee 

personen. Ik zei jij moet flink eten kerel, maar ik kook 

altijd in het groot. Wat overblijft doe ik in bakjes in de 

vriezer voor onderweg. Arjan zei, dat heb jij goed gedaan. 

Ik zei dat, ik nu ruim 25 jaar doe hoor, nou ja mijn moeder 

deed het de eerste jaren voor mij. Wij hebben buiten in de 

tuin gegeten. Na de afwas gingen wij ik de tuin zitten, op 

de schommelbank. Wij praten over de tuin van mij. Dat ik 

de tuin vorige maand op nieuw had aangelegd. Ik legde 

tijden het gesprek mijn hand op zijn been neer. Ik merkte 

wel dat hij even schrok, maar hij herstelde direct.

 Ik kreeg het idee dat hij naar mijn kruis zat te kijken. 

Waar al een tijdje iets verdikte in mijn broek. Ik begreep 
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wel hoe laat het was. Hij liet mij rustig mijn gang gaan. 

Wij zaten nu stijf tegen elkaar aan. Hij legde zijn hand nu 

op mijn verdikking in mijn jeans. Ik vroeg aan hem, of het 

lekker voelde. Hij lachte alleen maar. Onze lippen zochten 

elkaar op, en vonden elkaar. Ik heb hem heerlijk getongd. 

Ik hoorde hem zuchten, toen vroeg ik hem, of het goed 

was. Hij zei opgelucht jazeker, het is heerlijk. Toen zei ik 

dat wij even moesten praten, ik kreeg het idee dat hij er 

anders overdacht. Hij schrok een beetje van mijn reactie. 

Toen zei hij dat hij, van een trucker verwacht had. Dat ik 

hem zijn kleren van zijn lijf afscheurde. Hem heerlijk hard 

ging verkrachten. Ik keek hem aan, jij hebt er een aparte 

kijk op Arjan. Jij denkt dat truckers beesten zijn. Hij keek 

mij aan. Ik zei klopt ook nog, maar niet alle truckers zijn 

zo, het lijken net mensen hoor. Ik begin altijd rustig, ik 

bouw het langzaam op. Ik zei toen, tegen hem, ik vraag 

jou, als jij naar huis te gaat. Straks nog een keer, wat jij 

van mij als trucker vindt. Ik zei ben niet zo ruw, als die 

Amerikaanse truckers uit die bekende verhalen. Hij zei 

gelukkig niet. Toen kneep ik hem hard in zijn bil. Hij 

sprong uit de schommelbank. Hij riep Au, dat deed zeer 

Wilfred. Ik stond ook op uit de bank. Ik pakte hem vast in 

mijn handen. Ik tilde hem op. Ik zette hem op de 

eikenhouten tuintafel neer. Ik trok zijn shirt uit, ik ging 

met mijn handen, over zijn mooi gave lichaam heen. Ik 

trok zijn schoenen uit. Ik maakte zijn broek open. Ik pakte 

zijn inmiddels stijf geworden pik beet. Ik gaf zijn pik een 

kus. Hij vond het fijn merkte ik. Ik trok zijn broek verder 

uit. Ik pakte zijn boxerschort beet, ik trok die stuk zodat 

zijn pik er meteen uitsprong.

 Zo Arjan, jij hebt een lekker pik kerel. Hij lachte, dat hoor 

ik vaker hoor. Ik vroeg heb jij al eens een kerel geneukt. 

Hij zei dat lukt mij niet, bij de eerste keer kom in al klaar. 

Trouwens zei hij, als hij fucking hard geneukt werd vind ik 
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het allerlekkerste wat er bestaat. Ik lachte terwijl ik hem 

een condoom gaf. Om doen zei ik nors tegen hem, jij moet 

mij neuken schatje. Ik wil dat jij, mij heerlijk neukt. Even 

later voelde ik zijn pik, van ongeveer 15 cm tegen mijn 

sterretje. Hij floepte er zo in. Nou ja, hij werd door mij 

gewoon naar binnen gezogen. Hij begon mij te neuken, hij 

heeft mij precies twee minuten, en tien seconden 

geneukt, toen kan hij klaar. Wij gingen even naast elkaar 

op de tuintafel zitten. Ik zei als jij elke keer oefent, dan 

zal jij merken, dat het elke keer langer zou worden. Arjan 

zei toen, dan moet ik vaker bij jou langskomen Wilfred. Ik 

lachte, ik zei hohoho, nu moet jij ook niet zo snel gaan 

sletje. Het is nog geen avond. Ik moet jou nog neuken 

hoor. Dus jij moet nog, even afwachten, of jij door de test 

komt. Ik zei er achteraan. Niet dat ik eraan twijfel hoor, 

maar daar hebben wij het vanavond wel even over. Maar 

een ding wil ik wel kwijt. “Ik zag dat hij mij aankeek’’. Jij 

bent een lekker ruig, zo lekker neuk sletje. Toen kneep ik 

hem in zijn kont. Hij werd er wel geil van. Hij begon mij 

steeds heftiger te zoenen. Ik deed mijn handen om zijn 

billen heen. Ik duwde hem zo achterover met zijn rug op 

mijn tuintafel. Ik trok zijn kont naar mij toe. Ik hoorde een 

tevreden geluidje van af de tafel komen. Ik zei, dat hij zijn 

benen moest vasthouden. Ik zei, dat ik Wilfred Tuin heet, 

in mijn tuin om van hem een echte slet, van hem te 

maken. Een vuile teef, een hoer. In plaats van, het mietje 

uit Zwartsluis. 

Ik hoorde hem zeggen, dat lukt jou toch niet truckertje. 

Nu dat laat ik mij niet zeggen. Ik gaf hem een paar harde 

tikken, tegen zijn heerlijk billen. Ik trok ruw zijn billen uit 

elkaar. Even later duwde ik mijn eikel tegen zijn 

kontgaatje. Ik drong langzaam bij hem binnen. Ik duwde 

hem zo ver mogelijk in zijn heerlijke holletje, mijn staaf 

van 18,7cm bij 6,5cm zat er helemaal in. Ik bleef even zo 
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tegen hem aan staan, ik nam een foto, van dit feit voor 

hem met mijn mobiel. Toen begon ik hem te neuken, eerst 

langzaam, om na een paar stootten, op te schalen tot 

standje rammen. Ik trok een enkele keer zijn kont naar mij 

toe, zodat ik hem weer dieper kon stootten. Na een kleine 

tien minuten haalde Ik mijn pik uit hem. Ik zei, dat hij zich 

even moest omdraaien. Ik heb hem even hard gedekt. 

Tijdens het neuken gaf ik hem nog een paar harde tikken, 

tegen zijn heerlijke harde billetjes. Ik hoorde alleen maar 

tevreden geluidjes van mijn sletje. Mijn hoer in opleiding. 

Na een kleine tien minuten kwam ik klaar in hem, ik 

gromde flink hard. Toen verstijfde ik even, om mijn 

sperma te spuiten, in het condoom die ik om had gedaan. 

Toen ik na even gewacht te hebben, mijn pik terug had 

getrokken. Ik legde hem,’ ‘Arjan’ lang uit op de tuintafel 

neer. Ik ging zelf naast, hem liggen boven op de tuintafel. 

Na even heerlijk in de zon te hebben gelegen. Toen hoorde 

Arjan weer, een stevig tafeltje heb jij Wilfred. Ik zei het is 

een eikenhouten tafel gemaakt, door een timmerman ‘een 

ex-collega’ uit Eerbeek. Die heeft eikenbomen die waren 

omgewaaid. Bij een vesting in Harderwijk opgehaald, daar 

moest hij van het bedrijf allemaal tafels maken voor het 

personeel van de firma. Vandaar ik z’n heerlijk neuk tafel 

heb gekregen van mijn baas. Wij hebben even liggen 

vrijen, Arjan vond het eerst niets, maar ik ben de baas nu 

eenmaal dus als ik wil vrijen dan vrij ik. 

Ik zei als jij mij neukt, ben jij de baas, maar nu ben jij mijn 

slet, vuile teef van mij. Oké hij had de boodschap 

begrepen. Even later, wij lagen even stil naast elkaar op 

tafel. Ik zei dat hij mij mocht betasten. Dat vond mijn geile 

slet wel lekker. Vooral mijn harde tepels, viel bij hem in 

zijn smaak. Na een vijf minuten zei ik. Nu bent jij van mij, 

ik ging over zijn lekkere jongenslichaam heen. Het voelde 
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heerlijk zacht. Ik zag aan zijn gezicht, dat hij ervan 

genoot. Hij kreunde heerlijk zachtjes. Ik kuste hem over 

zijn borst langzaam naar beneden. Zijn tepels, waren ook 

een speerpunt voor mij. Maar ik ging verder naar beneden 

toe. Ik likte zijn navel uit. Even later nam ik, zijn pik in 

mijn mond. Ik heb hem even gepijpt. Arjan lag te gillen van 

genot op de tafel, toen ik zijn ballen in mijn mond had, 

even masseren. Hij riep tegen mij Wilfred, dit is pas echt 

lekker. Het duurde ook niet lang, of hij begon te spuiten. 

Ik heb alles recht in mijn keel gekregen. Ik zei Arjan het 

smaakt heerlijk kerel. Hij lachte, hij zei dan je wel Wilfred. 

Weer lagen wij op onze ruggen naast elkaar op tafel, in de 

tuin. Arjan vroeg aan mij, of ik altijd op de tafel lag te 

zonnen. Ik zei doodleuk bijna altijd hoor als ik thuis ben. 

Ik zei, dat ik onderweg b.v. de grote stukken door 

Frankrijk, en Spanje ook wel, naakt achter het stuur zat. 

Arjan zei toen dat hij het gaaf vond, hij wou mij best naakt 

onderweg zien. Ik zei lachend dan moet jij eerst slagen 

voor jou examen sletje van Wilfred. Hij lachte, en zei toen, 

dat hij nu bezig was met het onderdeel slijmen. Ik vroeg, 

of ik hem een tip mocht geven. Hij zei ja hoor dat mag. 

Het onderdeel slijmen wordt altijd met een laag cijfer 

beoordeeld. Hij zei, dat vermoeden had hij al gekregen, 

maar met een vijf was hij dik tevreden. IK lag even na te 

denken, ‘ik mag dit geile ventje wel, hij komt mij soms 

half weg, dat vind ik heerlijk’

 Ik vroeg, aan hem. Wat hij allemaal al gedaan had, met 

mannen. Hij zei dat hij ontmaagd was door Duncan de 

postbode, uit Meppel die hij ontmoet had in Zwolle in een 

homobar. Verder heb ik nog met een man Ron genaamd 

uit Zwolle seks gehad. Ik zei dus nog niet zo gek vaak 

gedaan. Toen zei hij ’slim’ ik ben ook nog heerlijk geneukt 

door een trucker uit Heetveld. Ik vroeg was die goed, hij 

zei toen hij komt voor ik de top drie van mij. Hij zei er snel 
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achteraan. Maar ik zie hem graag, omdat hij mij neukt op 

zijn eikenhouten tafel in zijn tuin. Ik zei gatverdarre wat 

en viezerd, neuken in de openlucht. Iedereen kan je dan 

zien. Hij zei nee, hoor hij heeft een afgesloten tuin. Ik zei 

toen, als er en vliegtuig over vliegt. Hij lachte dan vliegt 

die er nog wel een paar keer overeen, dan denkt de piloot. 

Daar moet ik wezen voor een goede beurt. Ik schoot in de 

lach, ook omdat een in de verte een vliegtuigje zagen 

vliegen. Maar die verdween weer snel richting de 

Noordoostpolder. Ik zei daar zat, een hetero piloot in. 

Arjan zei doodleuk, ja dat soort, heb jij ook nog in het wild 

rondlopen. Door al dit gelul, van ons tweetjes was mijn pik 

weer hard geworden. Ik lag op mijn rug, ik zei tegen hem, 

Arjan jij mag op mijn pik gaan zitten. Dat deed hij, 

langzaam schoof mijn pik in zijn kont. ‘Hij deed erg 

voorzichtig aan’ Ik had op een gegeven moment mijn 

handen om zijn middel heen. Ik duwde toen hem helemaal 

naar beneden toe, zodat hij op mij zat. Hij gaf een harde 

gil. Ik zei, stel je niet zo aan slet. Jij moet toch weten dat 

ik dit lekker vind. Hij zei dat hij, nog niet alles wist van 

mij. Maar wat hij, tot nu toe van mij wist was keigaaf. Ik 

zei is dit, nog onderdeel van het gedeelte slijmen Arjan. 

Hij lachte, nou ja als jij het zo wilt zien, dan heb ik wel 

een zes verdient. 

Ondertussen wipte hij flink hard door, op mijn pik. Ik hielp 

hem mee, om hem steeds weer met een ruk neer te 

komen. Toen kwam ook nog het vliegtuigje terug. Arjan 

begon te zwaaien naar de piloot. Hij riep hard, ik word hier 

heerlijk geneukt, door een geile trucker uit het Heetveld 

hoor. Ik had het heerlijk naar mijn zin, mijn dikke pik in 

een lekker strak kontje. Wij werden volgens mij steeds 

geiler. Arjan was door het dolle heen, hij wipte als de 

beste. Hierdoor werd mijn pik nog harder, ik moest Arjan 

is afremmen. Anders kon het wel eens mis lopen. Het was 
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tegen vier uur toen wij vermoeid naast elkaar lagen op de 

tafel. Toen werden wij opgeschrikt, door dat mijn mobiel 

ging. Ik nam hem aan. Het was een collega die 

morgenavond wou komen, onder tussen was Arjan, van de 

tafel gestapt. Hij ging even een rondje door de tuin 

maken. Ik vertelde mijn collega, dat ik net op de tafel heb 

geneukt met een lekker sletje van 21 jaar. Ik zei dat hij 

morgen ook er was. Toen zag ik in mijn ooghoek Arjan 

weer op de tafel aan lopen. Ik zei toen tegen mijn collega, 

die mij snel begreep. Dat ik een lekker slet neukte toen hij 

hier overvloog, maar zei ik jij mag morgen komen voor een 

beurt. Op mijn grote eikenhouten tuin tafel. Ik zei ik zie 

jou morgenmiddag om vier uur mijnheer de piloot. Toen 

legde ik mijn mobiel weg. Hij zei was dat die piloot van 

het vliegtuigje, ik zei zeker weten schat. Hij lachte jij 

krijgt een dikke tien van mij voor het neuken, maar ook 

voor het bluffen Wilfred. Wij ik zei dat een pan soep had 

met broodjes ik had nog wat bami over van vanmiddag 

‘normaal doe ik dat in kleine bakjes voor onderweg’, maar 

dat was ik even vergeten, door dat ik druk was met mijn 

sletje. Ik maakte het even warm in de koekenpan. Wij 

hebben aan dezelfde tafel gegeten. 

Waar ik net nog, mijn worst in zijn heerlijke kont had 

gehad. Arjan zei de soep smaakt hier prima hoor. Toen ik 

de tarwe bolletjes, met de pan bami uit de keuken had 

opgehaald, en op tafel gezet. Wou Arjan de bordjes gaan 

ophalen. Ik zei dat hoeft niet hoor, ik eet altijd op mijn 

truckers manier. Hij keek mij aan, ‘die dacht natuurlijk dat 

ik van het potje was afgerukt’ Ik pakte een bol, maakte 

die open. Ik nam een grote lepel bami, deed ik tussen de 

bol. Toen gaf ik het aan mijn slet. Ik zei eet smakelijk slet. 

Hij wachte nog even, tot ik er ook een had. Toen aten wij 

een bolletje bami. Wij hebben samen alle twaalf bollen 

met bami opgegeten. Toen had ik nog bami over, die heb 


