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                        Inleiding:   

Mijn eerste baan als internationale trucker  

               
Ik ben Arjan de Rijp uit Winschoten,   opgegroeid als boeren zoon ,van mijn 

7 e jaar ging ik a mee naar het  werk  ,mijn vader had een loonbedrijf  Toen 

ik trucker was geworden   heb ik het eerst samen gedaan ,pas na een 

ontmoeting van mijn plaatsgenoot en oud klasgenoot Herman Boswicht. 

Door hem heb ik de overstap richting  Internationale transport gemaakt. 

Waar ik met plezier werk  , veel geile avonturen meemaakt .  ik zou zeggen 

lees en geniet .

Het bankje bij het kanaal  

 

Marcel Struik   19 jaar  uit Velzen Zuid  , ondanks een gemis van een vader 

een mooie en goede  jeugd gehad . ik mocht graag fietsen langs het 

Noordzeekanaal . Daar had ik diverse ontmoetingen  met Truckers .  bij het 

bankje ongeveer halverwege  het kanaal  richting Amsterdam   tot het 

ineens veranderde toen ik een trucker uit IJmuiden ontmoet heb   ik ben 

een cursus vrachtwagenchauffeur gaan volgen  

Hij was mijn droomtrucker.
 Na een heerlijke droom ,ben ik op zoek gegaan naar die heerlijk geile 

trucker  .waar ik gedroomd had,

 die droom werd gestoord op het hoogte punt door de wekker .  Dus weer 

een verhaal waar de seks    hoogtij viert  Of ik hem gevonden heb lees je 

wel  

  

Mijn laatste week vrij  
 Ik ben Bas Blauw  uit Steenwijk, werk als seizoen arbeider als hovenier 

van April  t/m september  bij een hovenier moet nog even mijn 

snipperdagen op maken die werden die uitbetaalt  dus ik besloot een week 

vrij te nemen  Even er uit naar de Sauna Finland in Rotterdam  te gaan  bij 

de haven van Schiedam ontmoet ik een trucker  toen was de week snel om  

Even nog een waarschuwing , ik ben niet verantwoordelijk .

Als jij een stijve krijgt tijdens het lezen .

 

Al mijn verhalen zijn van uit eigen ervaringen  aangevuld 

met  fantasie. 
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Mijn eerste baan als internationale trucker  
 

Ik ben Arjan de Rijp uit Winschoten leeftijd 23 jaar , van beroep 

vrachtwagenchauffeur . Ik rij met plezier voor een bedrijfje uit Beerta. 

Voornamelijk ritjes door de provincie Groningen en een stuk Drenthe. Ik 

bezorg tijdschriften bij supermarkten .  Ik heb het best naar mijn zin , 

lekker toeren, mensen ontmoeten . Die mensen ontmoet ik vaak bij 

benzinestations aan de grotere wegen de A 7, A 28 waar ik ook 

tijdschriften moest afleveren. Maar ook wel aan de provinciale wegen. Ik 

was op mijn 18e begonnen . Ik reed in een bakwagen rond . Ik was 

gelukkig, ik verdiende volgens mij aardig goed , ik heb elke dag een andere 

vaste route die ik af moest werken .  Ik zat vandaag op mijn favoriete route 

omgeving en de Stad Groningen . De hele ochtend door, de hele stad heen.  

Diverse stop bij Supermarkten.    Bij elke winkel heb ik wel een bekende, 

bij wie ik mij moet melden om de tijdschriften af te geven. De retouren 

weer mee terug te nemen.   Zo was ik zoals gewoonlijk bij de laatste een 

klein supermarkt in een oude buurt van de stad. Vaak ben ik er rond 

koffietijd het personeelslid Joke Dikken van rond de 25 jaar wachtte soms 

speciaal op mij.  Zodat ik aankon schuiven voor een bak koffie .  Omdat zij 

ook de retourgoederen af moest tekenen. Kwam het goed uit voor beiden . 

In de knusse kantine van het bedrijf. Zo ook vandaag want deze was echter 

speciaal . Ik pakte een cadeautje uit mijn auto voor dat ik naar binnen 

ging. Joke was vandaag voor het laatst aan het werk, dus voor de laatste 

keer samen koffiedrinken met haar . Omdat wij dus vaak met elkaar 

gepraat hadden wisten wij vrij veel van elkaar, zo wist zij als een van de 

weinige mensen waar ik goederen bracht dat ik homo was.  Dat ze het niet 

doorvertelde aan haar collega’s wist ik wel. Er waren ander knappe 

meisjes die wel eens uit wouden gaan met mij . Maar Arjan wimpelde het 

vriendelijk af . 

Vorige week, wou zelf een van die meiden met mij meerijden een dag.  Tot 

ons groot plezier was er vorige week een leuke meid Els die vroeg mij of ik 

met haar verkering wilde hebben, ze vond mij een kanjer Dit hoorde ook 

Joke die net om de hoek stond te wachten op mij.  Ik zei, dat ik het echt te 

druk had voor een vriendinnetje. Dat vond ze jammer, ik zei als ik tijd over 

heb zal ik met een aan jou denken Els.  Dat vond ze prima zei zij, toen ging 

zij weer aan het werk.  Joke en ik hadden veel plezier over zulke dingen . 

Ik had bij een speciaalzaak een grote doos met Bonbons gekocht, ik wist 

dat zij daar gek op was.   Zij ging met haar vriend samenwonen in Peize, 

waar hij woonde en werkte . Hij kwam net als ik, bij deze supermarkt als 

chauffeur. Hij bracht twee keer in de week goederen van de groothandel . 
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Na de koffie nam ik even afscheid van mijn vriendin Joke .  Net toen ik 

wegliep naar mijn auto zag ik Els nog lopen in het magazijn.  Ik zei tegen 

haar ’die volgens mij stapel verlieft was op mij’ . Ik zal aan jouw denken 

Els, ik gaf haar toen spontaan een zoen op haar mond.  Toen ik bij mijn 

auto was keek ik nog even om, ik zag dat Els nog stond te kijken naar mij. 

Ik stak mijn hand omhoog, ik riep tot volgende week. Toen reed ik weg, ik 

liet een verliefde Els achter, die mij nog na stond te kijken.   Ja dit zijn 

mooie dingen. Ik heb nu een jongedame met een verliefd hart achtermij 

gelaten.  Dit gebeurd zeldzaam. Meestal zijn het jongens van 16 jaar of 

ouder die ik na een stevige beurt achterlaat   Ja zo heb ik bijna in ieder 

plekje een schatje.  Nee ik lig niet iedere dag te neuken hoor ik heb in 

enkele plaatsen een lekker geile slet die ik neem.  Nee zo erg ben ik niet 

als die grote kerels die internationaal of binnenland rijden op hun grote 

truck met slaapcabine’ .  

 

Ik hoop dat niveau ook nog eens te bereiken, maar nu nog niet. IK 

fantaseer er ook wel eens over . Maar daar blijft het bij, ik heb eest nog 

wel genoeg voorlopig.  Met die vier leuke knullen waarmee ik het doe 

onderweg . Na een kleine pauze ging ik verder met mijn middagroute die 

liep richting Leek, Roden Eelde en Haren, om dan leeg richting Beerta te 

rijden als laatste was altijd , het benzinepompshop op de parkeerplaats  

‘de witte molen’ op de A28 .  Ik zette altijd stoer mijn kleine bakwagen 

tussen de grote trucks neer die daar vaak stonden.  Als ik dan met de 

tijdschriften op mijn steek wagen richting de shop ging.  Zei ik uit 

gewoonte tegen mijn bakwagen.  Niet zeuren tegen de grote jongens hoor .  

Het was druk in de shop, dat had ik buiten al gezien dat er meer trucks 

stonden dan normaal.  Dit wiekend was het Truckersfestival in Assen dus 

zo gek vond ik dat niet.  Ik gaf de pakken met tijdschriften af.   Ik was weer 

richting de deur gelopen met mijn steekwagen. Ik zette de steekwagen 

even buiten neer . Ik ging toen even een kop koffiedrinken. Aan de 

gezellige koffie sta tafel . Ik was niet de enige . Ik stond rustig samen met 

zes truckers koffie te drinken . Ík waande mij dan altijd of ik ook z’n grote 

truck bestuurde   Wij babbelen gezellig. Het ging over de gebruikelijke 

dingen Seks en trucks en wat verder te roddelen was. Ook ging over het 

festival. Ik moest bekennen dat ik er nog nooit was geweest. Maar ik was 

nu toch wel benieuwd wat het nu eigenlijk was.  Opeens werd ik op mijn 

schouder getikt, ik keek om, Ik zag Zwarte Herman een trucker bij ons uit 

Winschoten . Die ken ik nog van de opleiding op het ROC . Ik zei dat ik 

misschien ook wel ging.  Herman zei tegen mij, kom even mee naar buiten. 

Ik zei, ik moet sowieso toch weer verder. Even later zaten wij buiten op 

een bankje te praten. Herman was internationaal gaan rijden . 
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Hij reed voor een bedrijf uit Deventer ‘.  Hij vertelde dat hij een huis had 

gekocht in de blauwe stad, mooi aan het water. Ik zei jij hebt zeker de lotto 

gewonnen. Ik zei, dat ik er ook dikwijls over fantaseerde . Hij zei nee hij 

had een mooi loon. Zo kregen ik een pittig gesprek met hem. Toen ik 

driekwartier later weer in mijn bakwagen zat.  Moest ik eerst alles op een 

rijtje zetten. Ik had van Zwarte Herman een toegangskaart gekregen voor 

het festival, die had hij over, een collega kon niet hij was ziek geworden.  

Hij had op een plattegrond gezet waar het bedrijf stond met de stand op 

het festival .  Ook zei hij, of ik vijf loonstroken mee wou nemen, hij wou ze 

laten controleren door personeel zaken die op jachtwaren op het festival 

voor nieuwe truckers .  Toen schrok op. Ik hoorde het nieuws van vier uur, 

normaal ben ik dan alweer terug in Beerta .  Nu kwam ik iets voor zes uur 

terug. Ik leverde de sleutels in .  Ik zei, tot dinsdag, ik had voor maandag 

vrij gevraagd, mijn moeder is jarig, dan neem ik altijd vrij. Om zeven uur 

was ik thuis in Winschoten . Onder het eten vertelde ik over mijn 

ontmoeting met Herman Boswicht. Mijn vader zei meteen die man met dat 

zwarte haar en die grote snor . IK zei die noemden wij op school al de 

Zwarte . Het is een uitnodiging van twee dagen . Dus als het mij iets lijkt 

blijf ik daar overnachten.  Moeder zei is goed, maar bel gewoon even dat jij 

daar blijft. Ik zei dat doe ik . Ik ben naar boven gegaan even heerlijk 

gedoucht . Toen heb ik mijn oude loonstroken opgezocht. Ik heb er van de 

laatste twee jaar vijf uit gezocht in een mapje gedaan. Toen zag ik ook nog 

mijn aanstelling brief. Die nam ik ook maar mee. Ik had met Herman 

afgesproken dat hij mij morgenochtend op zou halen om zeven uur in de 

ochtend. Dus ik ben nadat ik nog even bij mijn ouders was geweest. Tegen 

tien uur naar bed gegaan. 

 

Zodat ik morgen fris was als Herman mij op zou halen.  Kwart voor zeven 

reed hij met zijn DAF truck de straat in. Hij stopte voor onze deur, ik ging 

naar buiten toe ik stapte in de cabine bij Zwarte Herman.  Na gekeken door 

mijn vader reden wij de straat uit richting Assen. Wij reden binnendoor dan 

kwamen wij vlak bij het festivalterrein aan.   Iets na acht uur stonden voor 

het terrein in een file van trucks . Om negen uur waren wij binnen bij de 

groep van het bedrijf waar Herman voor rijd. Ik was benieuwd  wat voor 

kerels zijn collega’s waren.  IK werd voorgesteld door Herman, aan zijn 

collega’s, maar ook aan de twee directeuren, Theo en Maikel.    Herman 

had mij onderweg al bijgepraat dat hij voor mij een gesprek met Joris van 

PZ  had geregeld, om mijn loonstroken na laten kijken . Het bezoeken van 

evenement op het terrein ‘ik wist dat Herman in een team zat die meedeed 

aan een wedstrijd van mooiste truck . Dus ik was toevertrouwd aan collega 

Geuje Bos uit Hierden .  Wij hadden Geuje ook snel gevonden, een trucker 

groot ‘ik wist van Herman dat hij 203 cm was groot een breed figuur ‘Ik zei 
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dus net zoiets als jij Herman. Die begon te lachen, hij zei alleen is hij een 

stukje ouder dan ons. Geuje was 45 jaar “. Geuje had een kaart voor mij 

geregeld zodat ik samen met hem ,’maar ook alleen’ overal in mocht.   

Joris kwam past tegen 12 uur . Dus wij gingen het inmiddels 

volgestroomde festival op. Wij gingen eerst even bij Herman en zijn team 

kijken die waren druk bezig met poetsen van een trekker . Wij gingen 

verder richting de stand van het bedrijf , hier kwam ik Maikel weer tegen   

die de hand legde aan het interieur van een wooncabine ‘dat is een huisje 

die verplaatsbaar is voor truckers die een lange pauze moeten hebben, 

deze staan bij de filialen in binnen- en buitenland, een kleine woonkeuken 

een slaapkamertje, een badkamer /toilet . Helemaal energie neutraal 

gemaakt’. 

 

Maikel vroeg aan Geuje, of hij Theo wou ophalen uit kantoor. Hij moest het 

even keuren voor dat het open gaat. Geuje zei, dan laat ik Arjan jouw 

kantoor ook even zien.  Maikel zei dat hij het leuk vond dat ik zo 

enthousiast was . Geuje zei lachend, dat ik zeker enthousiast was, 

ondanks ik nog niet met Joris had gesproken.    Maikel zei dan mag jij hem 

straks wel flink onder jouw duim houden Geuje .  Toen liep Geuje en ik 

lachend weg richting een grote Camper.  Theo stond net op punt naar zijn 

partner te gaan.  Hij zei dat Joris net is aangekomen. Hij is de stand van PZ 

nog aan het inrichten.  Geuje liet mij het kantoor van Maikel even zien dat 

in de uitklapbare Camper was. Maikel regelde ook de verbouwingen, van 

alles wat met het bedrijf te maken had . Maikel had verder het beheer over 

de bedrijfsrestaurants, was eigenaar voor 60% van een bouwbedrijf   voor 

de bouw o. a van de cabines. Maar ze bouwen ook compleet huizen. Geuje 

pakte zijn mobiel hij woonde ook in z’n kant en klaar huis . Bouwtijd 

inclusief fundering zes werkdagen . Dus na een week kan jij er wonen.  Wij 

gingen naar buiten toe. Wij zagen nog net hoe Theo zich richting Maikel 

spoedde. Hij was na ons nog even langs PZ gelopen die alles aan het 

inrichten waren.   Joris zag ons al aankomen lopen .  Hij was druk met 

Geuje aan het praten, ik liep even rustig door de stand van PZ  mooi foto’s 

waar de chauffeur centraal stond. Ik herkende al enkel chauffeur die had ik 

al gezien op dit terrein.  Ik las ook dat rond de 24% van het personeel 

homoseksueel was . Geschat werd er dat zeker 40% bi was, de rest was 

dus hetero . Geuje had mij vertelt dat dit bedrijf bekent was om dat hij 

homo vriendelijk was.   Toen riep Geuje mij, ik ging naar de heren toe. Joris 

vroeg of ik mee wou komen. Wij liepen naar de achterkant van de want met 

die mooie foto’s daar waren drie hokjes gemaakt .   
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Wij lopen daarlangs waar de medewerkers van De P.Z. die bezig waren met 

het inrichten van de kleine spreekkamers.  Wij gingen een trailer in waar 

het kantoor van Joris in zat.  Even later waren wij Joris en ik in gesprek. 

Geuje zat er ook bij. Het was een gesprek waar ik van opkeek, kreeg 

dingen te horen waar wel van gehoord had, maar dat gold alleen voor die 

grote bedrijven, zeiden ze van de boekhouding bij het bedrijf in Beerta .  IK 

liet Joris mijn meegenomen stukken zien.   Hij nam het door, hij zei toen jij 

ben flink wat euro’s bestolen hoor Arjan. Ik keek hem aan .  Hij pakte het 

Cao erbij hij zei bij jou baas zou jij nu dit moeten verdienen. Hij liet mij een 

bedrag zien dat zeker vierhonderd euro hoger was dan mijn huidige loon.   

Maar het bedrijf behoort jou ook nog toeslagen geven, hij zei mij welke 

toeslagen ik nu al moest hebben. Zeker al twee jaar voor die tijd hoefde 

het niet speciaal. Hij zei kan ook zijn dat dit de directie van het bedrijf 

waar jij voor rijd ontgaan is.   Hij liet mij een snel bedrag zien die hij gauw 

even uitrekende van enkele duizend euro, die ik nog kon vorderen bij mijn 

Baas in Beerta .   Toen zei Joris als jij bij ons zou werken als internationaal 

chauffeur zou jij dit bedrag als basisloon hebben .  Ik zag het bedrag ,’mijn 

huidige loon ‘plus die vierhonderd’ dacht ik’ maar ik kreeg dan ook nog vier 

soorten toeslagen ongeveer gemiddeld 400 euro in de maand .  Joris zei, 

elk jaar worden de toeslagen aangepast . Maar daar kan Geuje in de loop 

van de dag jou wel bij praten.  Jij krijgt ook nog over de beschikking van 

kaarten waar jij bij diverse restaurants korting krijgt . Hij liet mij vijf 

verschillende kaarten zien waarvan er drie bijzaten met het logo erop van 

het bedrijf . De rode was van elke bedrijfsrestaurant in alle filialen in 

Europa, en het verenigd koninkrijk ‘Engeland’. Maar ook de hotspots. 

’regiokantoren met restaurant’ ‘ 80% korting. 

  

De oranje bij diverse wegrestaurants ,’waar het bedrijf mede-eigenaar is ‘ 

60% korting ook in Europa . Dan de Zwart witte kaart voor alles restaurant 

die het logo op hun deuren hebben staan 25 % korting .  Bij alle drie 

kaarten kan jij gebruik maken van de badkamers in die   restaurant voor 

twee personen.     Geuje zou mij straks hierover ook meer vertellen.  Ik zei 

dat, ik al om was, ik wil graag bij jullie komen werken .  Wij namen nog 

even iets door. Toen ik twintig minuten later samen met Geuje richting de 

kermis liepen vroeg ik aan Geuje of hij mij knijpen wou .  Hij kneep mij in 

mijn kont. Ik zei, ik dacht even dat ik droomde . Ik liep op wolken met 

Geuje richting de kermis .  Ik had tegen Geuje gezegd dat ik z’n hoge zweef 

nooit voorbijging zonder een ritje te maken. Geuje zei dat hij er nog nooit in 

was geweest. Dus zei hij nu wij gaan samen verder als collega, dus ik 

neem jou mee in de zweef .  Heerlijk hoog boven het festival draaien ik zag 

dat Geuje genoot . Wij namen met onze mobiels mooie foto’s Toen zijn wij 

even in terug naar de stand gegaan. Waar ik een appje naar Herman 
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verzond die nog druk bezig was met mooi maken van de wedstrijd truck.  Ik 

zette alleen maar er in je best doen collega .  Ik kreeg even later een appje 

terug.  Gefeliciteerd collega .  Ook Maikel kwam mij feliciteren, hij had een 

berichtje ontvangen van P.Z. Ik had van Joris een berichtje gekregen toen 

was het tegen vijf uur. Dat hij een brief had opgesteld voor mij . Waar ik de 

baan , opzegde per Oktober a.s. maar ook dat ik nog de mij onthouden 

salaris en de mij onthouden toeslagen, wou hebben uit gekeerd . Voor een 

bedrag van 25 000 euro . Waar ik recht op had. Om zes uur was de 

presentatie van de wedstijd , het hele team van het bedrijf zat in een 

speciaal gereserveerd vak op de grote tribune Ik zat naast Geuje en 

Herman . 

 
Ik voelde mij al helemaal thuis, in het team van de ’ de Zeeuw’ uit Deventer    

Ik belde even naar huis toe. Dat ik hier bleef vannacht. Morgenavond kwam 

ik weer thuis,  ik reed weer mee terug met Herman. Ik had bewust niet 

gezegd, dat ik van baan was gewisseld . Dat is de verassing voor 

morgenavond .  Het feest in ‘onze’ stand was enorm. Ik werd door Theo 

welkom geheten als nieuw lid van de familie   Ik ben samen met Geuje, 

Volkan, en Helmut nog even een paar keer in de hoge zweef geweest om 

foto’s te maken. Maar ook om te genieten van het zweven door de lucht 

heen . Het was reuze gezellig tussen mijn aanstaande collega’s. Ik geloof 

dat ik iedereen al gehad had. Iedereen hete mij welkom.  Het mooiste 

moest volgens Volkan nog komen.  De nacht werd gedaan in de laadruimte 

van de acht trailers van het bedrijf .  Twintig man in elke trailer. Er waren 

ook diverse truckers die rond tien uur weer richting huis vertrokken . Het 

werk ging gewoon door,  want het is een internationale  bedrijf .  De 

feesten waren zonder alcohol “voorschrift van het bedrijf’’.  Maar met een 

biertje 0.0% was te prima de sfeer zat er goed in.  Wij gingen met een heel 

stel het vuurwerk bewonderen knalvuurwerk afgewisseld met een 

grandioos kleurige vuurpijlen in de mooi nacht   . Later die nacht heeft het 

vuurwerk zich voortgezet in de trailer.   Toen ik de volgende ochtend om 

acht uur in de mobile badkamer naakt stond te douchen met mijn collega’s 

besefte ik. Dat ik diverse collega over mij heen had gehad, maar ik had ook 

diverse collega geneukt . Ik weet alleen dat mij een paar keer geneukt 

heeft . Maar die geile Hollandse Turk Volkan weet ik ook zeker.  Verder 

weet ik alleen dat ik genoten heb daar in de trailer op het festival in Assen  

Om negen uur was alweer een druk programma. Na een geweldig. 

gezamenlijk ontbijt, verzorgd door de medewerkers van het Restaurant uit 

Deventer. Die trouwens ons ook voorzagen van snacks en hapjes . 
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Maar ik heb ook met vele nieuwe collega gepraat . Tegen vijf uur zei 

Herman dat wij gingen   inpakken.    Wij waren tweede in de mooiste truck 

geworden, maar Hemmo was wel trucker van het Jaar geworden. Hemmo 

komt oorspronkelijk uit Nieuwolda. Ook hij is via Herman bij het bedrijf 

gekomen.  Hij woont nu aan het “homoweggetje “in Hierden bij Harderwijk 

aan het Veluwermeer. Een buurman van Geuje en Helmut . Theo was om 

vier uur al vertrokken naar het vliegveld Eelde om met het bedrijfsvliegtuig, 

richting Malaga te vliegen voor een vergadering . Maikel deed de 

slottoespraak een half uur voor de uittocht officieel begon. Er waren in 

totaal 35 contacten gelegd voor een sollicitatiegesprek. Drie sollicitanten 

die waren aangenomen. Hij zei toen, ik zie de drie nieuwe tussen jullie in 

staan. Maar wij werden even naar voren geroepen door Maikel. Wij werden 

nu officieel voorgesteld Bouke Dolstra, uit Drachten, Renaldo Kool , uit 

Schipluiden en Arjan de Rijp uit Winschoten. De rest word komende weken 

verwacht .  Verder hebben ze 250 sollicitatie boekjes uitgedeeld aan 

twijfelaars. Dus dit festival was naast de tweede plaats, een trucker van 

het jaar dus geslaagd . Wij reden in konvooi richting Zwolle. Ja Herman 

reed ook richting Zwolle, langs de A28 stond het zwart van mensen. Die 

juichten en klapten. “ Ík dacht even dat zij voor mij daar stonden. Ik 

zwaaide terug of het allemaal bekenden waren ‘’.    Wij gingen bij Beilen 

eraf om binnendoor richting Winschoten te rijden.   Ondertussen zagen wij 

hoe de rest over de A28 richting Zwolle reed werd onthaald door juichende 

mensen. Tegen negen uur was ik weer thuis. Ik nodigde Herman mee om 

het nieuws te vertellen aan mijn ouders. Die waren best verast, door mijn 

overstap. Toen zij lazen begrepen zij ook waarom.  Mijn moeder zei 25 

duizend dat is geen ‘kattenpis’ Herman nodigde ze uit om volgende week 

zaterdag met mij te komen naar Deventer waar een personeelsfeest was 

voor de familie en truckers. Thevens werden er rondleiding gegeven door 

het bedrijf .  Mijn moeder keek mijn vader aan. Toen zei mijn vader, wij 

komen mee Herman. 

Herman vertelde over het bedrijf . Tegen half elf reed Herman verder naar 

zijn huis aan het blauwe meer . Ongeveer en kleine tien minuten verderop.   

Ik zei tegen mijn vader, dat ik morgenochtend om negen uur, een gesprek 

had op het bedrijf in Beerta. Het was best een onwennige nacht geworden, 

ik zat nog vol over Assen, maar ik dacht ook aan morgen, dat ik mijn 

ontslag papieren in zou dienen . Iedereen was er al vroeg uit. Eerst even 

mijn moeder feliciteren me haar verjaardag.  Toen om half negen op naar 

Beerta. Ík reed deze weg vaak, maar vandaag leek de weg een stuk langer 

te zijn. Eenmaal op het kantoor aangekomen   overhandiging ik de brieven 

aan de baas, Dirken Bert Bosveld van het bedrijf . Toen ik klaar was met 

mijn verhaal . Viel er een last van mij af. Bert las mijn ontslagbrief en de 
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eis aan na betaling van mijn achterstallige loon en toeslagen . Bert zei dat 

hij blij was dat ik opdonderde. Wat hem betrof moest ik meteen maar 

richting huis te gaan ik kreeg op staande voet ontslag .  Dat achterstallig 

loon daar was geen sprake van. Ik zei nog even bedank voor die jaren dat 

ik heb gewerkt ondanks dat jullie mij bedonderd hebt. U hoort van mijn 

advocaat, ik noemde de naam die ik vanochtend van Joris per mail 

gekregen had .  Hij regelde de zaken voor mij ik draaide mij om, ik leverde 

de sleutels van het bedrijf in.  Ik kreeg een ontvangst bevestig, ik liep 

langs de heren, heen liep wenste ik hun, een goede dag toe eenmaal 

buiten. Ik stapte meteen in mijn auto nadat ik het opneem bandje uit had 

gezet. Weg richting huis in Winschoten. Mijn vader was naar Tjabring 

gegaan om daar de boekhouding te gaan doen.  Maar hij zou hem het 

nieuws ook gaan vertellen zei mijn moeder. Ik heb toen meteen Joris 

opgebeld . Hij zei dat mijn advocaat nog voor twaalf uur contact ging 

leggen met Bert en Dirk Bosveld .   Dan zou de advocaat na direct het 

gesprek, contact met mij opnemen.  

Samen met mijn moeder zat ik gewoon te wachten, op wat er nu gebeuren 

zou. Was best spannend hoor. Iets over twaalf uur kreeg ik telefoon van 

mijn advocaat . Hij wou even langskomen. Ik zei dat hij nu wel langs kom 

komen.  Ik zei wij eten pas om een uur . Dan is mijn vader ook weer thuis . 

Kwartier later was mijn advocaat bij ons . Ik liet het bandje horen aan hem.  

Hij ging om half twee met de boekhouder praten.  Hij vroeg of hij het 

bandje mocht hebben als bewijs . Ik zei dat ding is van het bedrijf uit 

Deventer. Hij lachte, ik heb vaker zoiets gehoord, jij krijg het bandje terug 

dan kan jij het bewaren.  Ik bel jou na het gesprek. Toen ging hij weer weg.  

Toen het half twee was zei mijn vader die net van buiten naar binnenkwam. 

Ik hoorde gedonder vanuit Beerta komen. Mijn moeder, en ik schoten in de 

lach. Maar dat bedoelde hij niet, even later barst een fiks onweer los . Die 

met een dik kwartier weer opgelost was.  Vader had Tjabring gebeld. Die 

zei dat het net langs het bedrijf was gegaan waar zij aan het hooien waren. 

Werk kon doorgaan.   Toen belde mijn advocaat of hij even langs kon 

komen om verslag te brengen.  Enkel minuten later stopte hij oor de deur, 

mijn vader liep meteen naar de deur toe om open te doen.  Hij bracht 

verslag uit Dat hij een gesprek heeft gehad met de beide broers en hun 

advocaat.  De toon van het bandje erkende de advocaat niet meer. Hij zou 

zorgen dat het achterstallige loon, de snipperdagen maar ook het loon tot 

en met september binnen twee weken op mijn rekening zou staan. Verder 

zou Bert of Niels zijn excuus aan bieden aan mij.    Ik kreeg van mijn 

advocaat een briefje waarop stond welk bedrag ik overgemaakt zou 

krijgen.  Ik bekeek het bedrag, ik zei zal mij benieuwen. De advocaat zei 

volgens mij begrijpen ze dat zij verkeerd zaten.  Om drie uur waren wij 

weer met ons drieën . 
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De volgende dag kreeg ik bericht van Joris, dat mijn dienst verband op 1 

september zou in gaan.   Dat wij komende zaterdag officieel zouden maken, 

op de open dag hier in Deventer.  Toen ik dit later aan mijn moeder zei, nou 

jongen zei zij. Dan heb jij nu vakantie . De middag heb ik doorgebracht op 

het land hooi binnenhalen. Dat was ook weer heerlijk om te doen heerlijk 

lekker ruig boeren werk.  Vrijdag ochtend kwam Dirk Bosveld om zijn 

excuus aan te bieden. Ik was samen met mijn moeder thuis. Hij zou rond 

elf uur hier zijn, hij was er om die tijd met een groot bos bloemen voor mijn 

moeder. Hij had voor mij een getuigschrift . Hij vertelde ook dat het bedrijf 

alles nu aangepast had .  Hij bedankte mij ook nog voor mijn inzet. Wij 

hebben met ons drieën tot half een zitten praten.  Toen Dirk weg was, hielp 

ik mijn moeder even   om de soep, en brood naar de mannen die druk aan 

het hooien waren op diverse locaties . Het was de zaterdag van de open 

dag in Deventer. Ik reed samen met mijn ouders richting Deventer. Wij 

werden om tien uur verwacht op het hoofdkantoor .  Maar Herman ‘die al 

een paardagen in Deventer was’ Zou ons opwachten in Wesepe. Bij een 

tankstation.  Het resteren stukje naar het bedrijf toe ging vrij vlot.  Iets na 

tien uur waren wij bij het kantoor. Herman wist de weg hoe wij bij de 

achteringang van het bedrijf konden komen. Voor de open dag waren 

enkelwegen afgesloten op het industrieterrein. Ik mocht de auto van mijn 

vader op de privé parkeerplaats neerzetten achter het kantoorgebouw. Via 

een noodingang gingen wij het kantoor naar binnen.   Wij werden 

overgedragen aan Geuje die ons stond op te wachten bij de ingang van het 

gebouw .  Herman zei, ik zie jullie zo weer, hij ging naar het grote plein toe 

Geuje ging met ons naar de zevende verdieping waar Joris zijn kantoor 

had. IK heb onder toezicht van Joris en Geuje en mijn ouders mijn contract 

getekend .

 Na even koffie gedronken te hebben met Geuje en Joris, even gezellig 

bijgepraat te hebben. Belde Geuje, Herman even op. Toen zijn wij met ons 

vijven een rondleiding door het kantoor gaan maken , maar ook gingen wij 

naar de grote loodsen.   Wij gingen ook nog in de verkeerstoren kijken die 

gloednieuw was.  Hier werden alle ritten in de gaten gehouden in heel 

Europa . De bemanning bestond uit 75 mensen die werken in drie ploegen 

dus 24 uur per dag 7dagen in de week. Ook tijdens deze open dag werd 

hier gewerkt . Voornamelijk Spanje en Portugal , maar ook Nederland Om 

elf uur waren wij op het grote plein aan de voorkant van het gebouw waar 

wij vooraan stonden bij de opening van de open dag de dag was gezellig, 

Herman en Geuje bleven bij mijn ouders en namen die overal mee naar toe. 

Ik ging met Wilko mee om de enkele collega ontmoeten die hier waren met 

hun gezinnen . Volkan stond bij de kinderdraaimolen. De dag vloog om, ik 
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zag dat mijn ouders zich ook vermaakte ik zag mijn moeder zitten met 

Maikel voor hun camper/annex kantoor .  De tijd vloog voorbij ik kreeg 

steeds meer vrienden.  Tegen zes uur reden wij weer richting Winschoten. 

Wij waren nog niet buiten Deventer , toen zei ik tegen mijn vader die naast 

mij zat. Pa ik kom in een warm bed . Die zei tegen mij, dat hij dat ook al 

tegen moeder had vertelt. Ik voelde mij nu al thuis.   Thuis hebben wij het 

er nog even overgehad tot na twaalf uur . Mijn vader was trots op de kaart 

die hij van Maikel had gekregen voor 25% korting in diverse 

wegrestaurants . Mijn moeder was weg van de camper, maar als zij er een 

wou hebben dan mocht het wel iets kleiner zijn dan die uitklapbare van 

Maikel .  De zondag gingen mijn ouders al vroeg naar Tjabring, om op de 

kinderen te passen. In deze tijd moeten zij ook op zondagen werken . Ik 

heb ook even meegeholpen op het land in de buurt van Vlagwedde.

 IK heb samen met Steven uit Scheemda op de trekker gereden. Steven 

van 17 jaar hij deed vakantie werk bij mijn broer . Ik had al een paar keer 

met hem samengewerkt . Hij is een spontaan mannetje, die graag naar de 

half blote kerels keek. Zo ook naar mij.  Hij vroeg hoe het gisteren was 

geweest, ik zei goed hoor . Toen zei hij, dat hij jaloers was op mij . Ik keek 

hem aan ik vroeg waar om Steven. Hij vond mij best geil, vooral nu hij wist 

dat ik straks een geile trucker was. Ik lachte, kick jij op truckers. Hij kreeg 

een rode kop . Hij zei ja, maar ik durf ze nog niet te benaderden . Toen 

moesten wij ons gesprek weer onderbreken omdat de wagens weer leeg 

waren . Dus wij moesten weer naar het land hooi ophalen. Tijdens de pauze 

die wij een enkel keer hielde kwam hij direct weer bij mij zitten praten.  

Toen hij weer zei dat hij mij bewonderde .”ik snapte het wel ik was een 

grote stevig gespierde boerenzoon, die nu ook nog een trucker was”.  Toen 

zei hij tegen mij, als jij nog een sletje zoekt, wou hij zich wel beschikbaar 

stellen. Ik zei ben jij ook maandag vrij Steven.  Hij zei ja , ik zei ik wil jou 

dan wel eens privé ontmoeten tegen hem. Verast keek hij mij aan .  Ik zei 

dat ik met de Volkswagen busje van Tjabring waar ik in mocht rijden van 

hem. Ik zou hem morgenochtend om negen uur oppikken bij hem thuis dan 

gaan wij samen een gezellige dag ervan maken.  Ik zag even een schrik in 

zijn ogen, maar ik liet het niet merken dat ik dat gezien had.   Ik zei dat ik 

hem leuk vond.  Hmmmm,  ik zou jou graag neuken, maar ook in jou lekker 

bekkie klaarkomen Steven.   Dus ga jij morgenochtend met mij mee op 

avontuur. Hij zei ja graag Arjan, ik wil graag jouw sletje zijn voor een dag.  

Ik zei tegen hem dat hij mij een lekker slet leek te zijn, die wil ik graag 

verwennen hoor.   
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IK keek nu naar zijn mooie gebruind kop, die een beetje rood werd .  Ik zei 

dat wij er een hele dag van gingen maken . Ik zei van Negen uur tot 

middernacht lekker geile slet van mij.  Toen zei hij ik ga altijd om tien uur 

naar bed. Dinsdag moeten wij weer op de tractor Arjan. Ik lachte oké dan 

doen wij het van negen in de ochtend tot tien uur in de avond .  Lijkt mij 

super geil Arjan, ik zei daarop. Ik zal jou flink verwennen geile merrie van 

mij.   Toen moesten wij weer aan het werk. Elke keer als onze tractor even 

bij elkaar stil stonden, zei ik tegen hem. Morgen ga ik mijn fokzaad in jouw 

kont spuiten mijn geile dek merrie . Tegen tien uur deze mooie zondag 

reden wij onze tracktoren naar de kapschuur van Tjabring toe . Wij 

moesten nu eerst wachten tot dinsdag om weer hooi te laden die de 

mannen morgen moesten maaien in Bourtange . Toen ik samen met Steven 

de tank van onze voertuigen bij vulde. Zei ik tegen hem, zo breng ik mijn 

slet bij jou morgen ook in jouw tankgaatje slet van mij.  Steven liet daarop 

een zacht gekreun horen. Ik zei, ik zal jou morgen laten gillen slet   eerst 

jou pijpen om dan jouw lekker kont rimmen.  Ik ga alles met jou doen 

behalve bloed, plas en poep. Ik zei daar hou ik niet van. Steven zei, ik ook 

niet maar de rest wel hoor .    Ik zei tegen hem dan vrijen wij heerlijk 

samen. Steven zei Oooo, ik word er al bloedgeil van.  Ik lachte . Toen hij op 

zijn scooter stapte zei ik nog tegen hem   Pfffffff, ik word al geil van de 

gedachten dat ik jou een stevige beurt geef . Hij zei, ik ook. Toen reed hij 

weg richting Scheemda .   Naar het huis van zijn ouders .  Ik ging ook naar 

het huis van mijn ouders, nog even gepraat met mijn moeder, mijn vader 

was om negen uur al gaan slapen hij rijd het personeel naar het land in 

Bourtange.  

Ik zei dat ik afgesproken had met een lekker knul wij gaan er een 

plezierige dag van maken, mijn moeder zei toen ‘zoals altijd Kalm aan doen 

Arjan ‘ik zei komt goed moeder ik zal mij goed gedragen . Toen ben ik gauw 

naar boven gegaan . De volgende ochtend ben ik eerst even langs de 

supermarkt gereden om spullen te kopen. Toen richting Scheemda   Steven 

stond al klaar ik had de Volkswagen bus net stilgezet of hij kwam al naar 

buiten toe. Zijn moeder stond in de kamer te kijken . Wij reden richting het 

blauwe meer . Ik zei nr. 12 daar woont Zwarte Herman,  hij is mijn nieuwe 

collega. Wij reden verder toen wij iets verder waren ik zei hier moet ook 

een collega Jan wonen, ik heb hem nog niet ontmoet, hij rijd Moter zei 

Herman .  Wij reden richting de Dollard om op een mooi rustig plekje aan de 

dijk te gaan zitten in het heerlijk groene gras .  Wij hebben onze kleren 

uitgetrokken wij waren beiden naakt . Even later rolden wij naakt van de 

dijk af naar beneden. Onderaan de dijk hebben wij heerlijk gevreeën.  Ik 

heb hem daar ook voor de eerste keer fucking hard geneukt .  Na deze 

beurt, Kwam de echte slet uit Steven tevoorschijn, hij daagde mij elke keer 
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uit om hem weer stevig onderhanden te nemen.   Wij hebben daar flink en 

lekker gespeelt met elkaar . Ik had het getroffen met mijn slet, die was 

echt geil . Tijdens het zonnen vroeg hij mij allemaal geile dingen over 

truckers .  Tot bijna twee uur zijn wij daar gebleven toen zijn wij weer in 

mijn busje gestapt ik reed over diverse binnen weggetjes richting Nieuwe 

Schans . Ik zei wij gaan even heerlijk eten Johan dat hebben wij 

vanochtend verdiend .  Op het terras van het wegresturant, zaten wij eerst 

iets te drinken, tja tussen door ons beiden geliefde truckers .  Wij waren 

net aan het uitzoeken op de menu kaart toen er iemand aan kwamlopen.   

Was Hemmo Oosterhuis uit Hierden, een collega . 

  

Ik zei kom erbij zitten, ik zei wat jou jij nu bestellen Hemmo, hij zei een 

truckers bal speciaal.  Ik vroeg of hij nog even bleef, hij zei dat hij een uur 

pauze had, dus ik bestelde drie truckerballen speciaal . Ik zei tegen 

Hemmo dat is mijn sletje voor vandaag, Hij zei hij komt mij bekent voor . Ik 

zag dat Steven, Hemmo ook had herkent. Hemmo zei jij komt uit 

Scheemda, jij bent de buurjongen van mijn grootouders . Johan zei dat hij 

hem al erkent had.  Toen de drie truckersballen werden gebracht schrok ik 

even drie complete maaltijden werden gebracht .  Wij hebben heerlijk 

gesmuld . Ik zei tegen Hemmo, ik ga die rode kaart even uittesten.   Het 

uurtje, en de truckers ballen waren zo op, en om.  Hemmo ging weer verder 

richting Kiel waar hij de boot nam richting Zweden . Hij zou mij een foto 

van het schip appen.  Hij had ons beide nummers genoteerd.  Tegen drie 

uur reden wij weer naar de Dollard toe op hetzelfde plekje was nu een 

groep kinderen aan het zwemmen dus wij reden door tot wij in de buurt van 

Delfzijl een rustig mooi geil plekje hadden gevonden.  Tot acht uur zijn wij 

gebleven, waar meerdere mensen waren komen te zwemmen op het kleine 

naakt strandje . Toen zijn wij nog even naar   Mac Donalds geweest om 

daarna, Steven weer af te zetten thuis bij zijn ouders .  Ik zei dat ik hem 

morgen opkwam halen met mijn auto, omdat wij naar Bourtange moesten . 

Zodat hij niet eerst op zijn scooter richting Winschoten hoefde . Tot 

morgenochtend zes uur riep Steven, en nog bedank Arjan. Ik zei jij ook 

lekkere slet.  Toen reed ik richting huis in Winschoten.  Waar ik tegen elf 

uur ook naar bed ben gegaan.   Ik stond precies op de afgesproken tijd 

weer bij Johan in Scheemda op te stoep . Ik werd door hem begroet met 

een kus op mijn mond.  Wij reden snel richting Bourtange waar onze 

tracktoren al klaar stonden   voor ons . Er werd vanmiddag tegen drie uur 

regen verwacht dus.


