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Voorwoord 

In dit boek ” Vier erotische Homo/Bi 

verhalen” 

Dit verhaal, is gebaseerd op pure fantasie, 

mijn dromen, aangevuld net eigen 

belevingen  van mij en van diverse truckers 

                                “Over  

                       Truckersletjes”

Mijn verhalen, zijn eigen verbeelding, ze zijn 

niet gebaseerd op een echte personen, of 

situaties   
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1.
Mijn opleiding tot een truckersletje in 10 dagen

 Ik ben 17e jaar, “ontmaagd door Gerlof”, hij is de zoon van de 

boer Janssen, die twee boerderijen verder op woont, net voor de 

Duitse Grens. Daar heeft hij met zijn ouders een loonbedrijf.  Het 

was “eind mei 2018 z’n heerlijke zomer” . Heerlijk warm, dus er 

werd volop gehooid, door het loonbedrijf van de buren. Gerlof 

werk op het bedrijf van zijn ouders ”hij heeft een 

vrachtwagenopleiding gedaan” . Hij heeft een goddelijk lichaam 

lekker gespierd, hij  is 25 jaar. Kale kop bijna twee meter groot. 

Hij was bezig op het land, dat achter onze tuin ligt. Hij zat op een 

zwembroekje na, Naakt op de tractor. Het was schitterend om te 

zien. “Hoe zijn lichaam steeds iets veranderde’. Ik zat achter ons 

huis naar hem te gluren, met de verrekijker. Hij was nu vlak bij 

onze tuin, hij zag mij, stak zijn hand de lucht in. Ik groette hem 

terug. Hij riep, of ik hem even wou helpen.” Ik ging er naar toe”. 

Gerlof was al van de tractor af gestapt. Ik vroeg hem waar ik hem 

mee kon helpen. Hij zei kom maar mee, Gert. Wij liepen richting 

de grote witte balen hooi. Daar achter lag nog een flinke bult 

losse hooi te wachten. Tot het verpakt kon worden, om door 

Gerlof in die grote witte balen. Hij zei, het is nog niet droog 

genoeg Gert. Dus ik moet even wachten, voor ik verder kan. Hij 

zei toen, ik dacht toen ik jou daar zag kijken door je verrekijker 

naar mij.” Ik wil best even babbelen met hem”. Dus kon maar 

even bij mij zitten Gert. Ik ging in het pas gemaaide gras zitten 

naast hem.” Machtig ik zat nu naast hem, mijn idool”. Hij vroeg 

mij van alles over mijn examen die ik net gedaan had. Ik gaf hem 

antwoord, “opeens veranderde hij van toon”. Hij zei tegen mij. 

Gert jij hebt een heerlijk lijf kerel.” Jij hebt zeker veel 

vriendinnen”. 

Ik zei, ik hoef geen meiden hoor. ik val op” stoere kerels” zoals 

jij. Meteen dacht ik. wat zeg je nu Gert, ik kreeg een “rode kop” 

geloof ik. Ik hoorde Gerlof lachen, vind jij mijn lichaam mooi Gert. 

Toen zei hij, jij mag er wel aan zitten hoor. Ik kon de verleiding 

niet weerstaan. Ik ging zijn mooie borstkast aanraken.  Gerlof liet 

mij, mijn gang gaan.  Opeens gaf hij mij een zoen. Hij vroeg, “of ik 
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al een keer met een man had gedaan”. Hij zei jij bent nu “toch 17 

jaar”. Ik zei,” ja ik ben 17”. Nee ik heb het nog niet gedaan.  Hij 

lachte, toen zei hij dan wordt het eens een keer tijd, dat jij het 

doet kerel. Ik keek hem aan, jij bent toch hetero Gerlof. “Ik wist 

dat hij al diverse vriendinnetjes heeft gehad.” Hij zei, dat klopt 

kerel, maar ik ben “BI” dus ik snoep van alle twee geslachten. Ik 

vond het spannend worden, zou hij mij nu gaan verkrachten. 

Opeens ging zijn telefoon, hij nam hem aan. Ik zat even weer 

heerlijk in mijn gedachten naar hem te kijken. Ik was altijd 

stinkend jaloers geweest, op die meiden van hem. Toen zag ik 

dat hij de telefoon weer opborg in zijn tas. “Hij zei tegen mij” Mijn 

vader komt met nieuwe plastic hoezen eraan voor het hooi. Ik 

heb een vraag aan jou Gert. Ik keek hem aan. Toen zei hij, “mag 

ik jou binnenkort ontmaagden kerel”. Ik snap dat jij er even over 

moet nadenken, of jij het wilt. Ik wou zeggen, ja ik wil, maar 

Gerlof zei tegen mij, terwijl hij mijn hand vastpakte. Hier moet jij 

eens even voelen. Hij bracht mijn hand naar zijn penis toe, die al 

behoorlijk stijf in zijn zwembroekje zat. “Het was een heerlijk 

gevoel”, ik zei, ik wil het wel Gerlof. Hij zei, jij moet er eerst even 

goed over nadenken kerel. Ik schrok een beetje, ik had hem 

gevraagd. Om mij een beetje wegwijs te maken in de” 

Homowereld”. Toen zei hij. Als ik het bij jou doe, dan ben jij vanaf 

die tijd mijn vaste hoertje hoor. Ik wou zeggen Ja, ik wil. Maar wij 

zagen de buurman aankomen met de kleine tractor om de plastic 

hoezen te brengen. 

Hij zei gauw bel mij maar op Gert, hij duwde mij een stukje papier 

in mijn hand. Toen ging hij weer aan het werk, ik ging weer terug 

naar onze tuin, nadat ik de buurman had begroet. Ik las het 

briefje waarop stond, of ik hem wou bellen vanmiddag na 4 uur. 

“Ik zette zijn telefoonnummer in mijn mobiel”. Even later zag ik, 

dat net een uur geweest, hoe moest ik die tijd tot 4 uur 

doorbrengen. Elke keer dat ik hem zag rijden op het land kreeg ik 

een stijve, maar ook een heerlijk gevoel in mijn buik. Opeens ging 

mijn telefoon, het was Gerlof hij was via de Whatsapp. Ik zei “dat 

ik het graag wil dat hij mij ontmaagd”. Hij lachte, hij zei dat, hij er 

al vaak over gedroomd had om mij te verkrachten. Toen ging hij 

weer verder met werken. Ik lag nu op de ligstoel van mijn moeder 

naar hem te kijken. Hoe hij over het land reed om de balen hooi 
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op de wagen te leggen. Hij stuurde mij af, en toe geile woordjes 

via de Whatsapp. Ik antwoord hem dan ook. Tegen drie uur 

stuurde hij een foto van zijn stijve pik, hij zette erbij 18,3cm 

kerel. Die ga ik jou in jouw kont stoppen. “Ik stuurde en bericht 

terug Mmm, lekker”. Ik zag hem niet meer op het land de balen 

hooi stonden op twee wagens geladen Ik was geil heet, ik ging 

mij even douchen. Ik had thuis het rijk alleen, mijn ouders waren 

naar Brussel naar kennissen “voor drie weken”. Als zij weer thuis 

waren moest ik hun zeggen wat voor opleiding ik nu ging doen. 

Mijn twee broers studeren in Rotterdam, en Maastricht. Dus ik 

was alleen. Ik voelde dat het vandaag ging gebeuren. Dat mijn 

geile buurjongen Gerlof, mij op grove en brute wijze zou 

verkrachten. “Hoopte ik”. Ik liet mij in de tuin opdrogen. Wij 

hebben een tuindousch. Opeens ging mijn mobiel een foto van 

een naakte Gerlof onder de douch. Hij had erbij vermeld “kan ik 

langs komen schatje”. Ik mailde kon komen. 

Hij er al aan kwam, wij wonen aan een doodlopend weg. “Die 

ophoud bij het huis van de ouders van Gerlof”. Ongeveer twee 

honderd meter verderop. Ik zag hem nog niet aan komen. Wat 

duurde het wachten toch altijd lang, ik tuurde de weg af. Nog 

steeds niets, zou het toch over gaan. Ineens werd ik van 

achteren vastgepakt, ik werd opgetild door een persoon die sterk 

was. Het was mijn Gerlof. Ik vroeg waar kom jij nu vandaan. Hij 

zei ik ben achter door het land gekomen schatje. Hij legde mij op 

de bank in de kamer neer. Ik zag zijn rugzak staan op de tafel. Hij 

dat ik zo heerlijk stond te kijken. of hij er al aankwam. Toen kon 

ik het niet nalaten, om jou lekker te pakken kerel. Hij lag naast 

mij op de bank. Was krap maar het kon net. Heerlijk zijn blote 

lichaam tegen de mijne aan te voelen. Hij kuste mij over mij hele 

lichaam heen. “Hij noemde mij zijn schatje, zijn hoertje, sletje”. Ik 

voelde mij steeds geiler worden. Ik zei, wil jij mij nemen Gerlof. 

Hij zei, ik ga jou zeker nemen schatje, maar alleen als hij er klaar 

voor was. Ik zei tegen hem, dat het goed was. Ik word op dit 

moment toch lekker verwent door een geile vent. “Toen vroeg hij 

aan mij”, wie is die vent dan. Ik zei z’n lekker boer, die aan het 

hooien was op het land. Hij vroeg mij, kan hij het beter dan ik. Ik 

zei weet ik niet schat. jij hebt je pik nog in je slip zitten. Hij zei 

dat, hij al wel heerlijk aanvoelde lekker stijf. Toen fluisterde hij in 
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mijn oor. Hij wil jou hebben mijn hoertje van mij. Ik hoorde hem 

grommen. Ik gaf mij helemaal over aan hem. Hij zei dat jouw 

ouders jou, zo maar alleen thuislaten. Ik zei ze moesten eens 

weten “dat ik zo word verkracht door een geile boerenzoon”. 

Weer gromde hij heerlijk tegen mij.  Ik zei tegen hem dat ik er 

klaar voor was. Hij lachte, hij zei toen, geniet er nu maar van, 

want de ontmaagding is binnen twee minuten gebeurt hoor. 

Ik vroeg hem, of hij al vaker iemand ontmaagd had. Hij zei wil jij 

dat graag weten mijn schatje. Ik zei, ik wil graag weten, of jij 

geen amateur ben. Hij lachte, “hij had dit jaar al drie jongens 

ontmaagd”, voornamelijk in Duitsland. Maar ik zou de eerste 

Hollander zijn, die hij op brute wijze zou ontmaagde. Ik zei, ik 

wist het, jij bent de geilste vent die ik ken. Hij zei toen, als jij 

mijn vaste hoer bent, dan leer jij vast meerdere geile kerels 

kennen, die ik jou gaan lekker verkrachten. Opeens ging hij vanaf 

de bank. Hij stond naast de bank te kijken naar mij. Ik lag op mijn 

rug, naar hem te kijken. Ik zag een twee meter grote gepierde 

kerel staan die helemaal naakt. Zijn penis stond stijf naar voorn. 

Trots keek hij naar mij, of ik zijn toffee was. “ Ik kreeg even een 

koude rilling door mij heen”. Hij pakte mij op, van de bank. “Hij 

tilde mij op”. Hij liep met mij in zijn beresterke armen richting de 

schuifpui. Maar hij hield stil, bij de grote eiken tafel van mijn 

moeder. “Die had haar vader voor haar gemaakt van bomen uit 

hun tuin.”  Hij legde mij midden op de tafel neer, hij zei met een 

geil toontje tegen mij. Hier ga het gebeuren Gert. Hij pakte zijn 

rugzak beet, hij haalde er iets uit. Diverse spullen zag ik 

onderhandelen condooms glijmiddel,  een bal. Ik wist het ging nu 

snel gebeuren. Hij deed wat glijmiddel op zijn handen. Ik zag hem 

nu het spul op zijn prachtige pik smeren. Ik voelde de spanning in 

mijn onderbuik opkomen. “Hij keek naar mij op een geile manier”. 

Hierdoor werd ik nog geiler door. Ik werd opgetild door hem. Ik 

werd in positie gebracht, zoals hij dat wou hebben. Hij ging over 

mij heen liggen. Hij zei toen Gert, doe jij je mond een wijd open. 

Dat deed ik, Hij duwde mij een handdoek in mijn mond. Toen ging 

hij achter mij staan. Hij trok mijn billen van elkaar af.” Ik voelde 

zijn pik tussen mijn billen komen”. Hij duwde zijn pik mijn kont in. 

Hij ging er in een ruk naar binnen toe.
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 Ik voelde een enorme scherpe pijnscheut. “Ik begon te gillen”, 

dat deed zeer. Ik hoorde Gerlof hard lachen, hij zette de hoogste 

versnelling erop had hij gezegd tegen mij. Ik lag daar op onze 

tafel, ik had er al spijt van dat ik hieraan begonnen was. Hij had 

mij ook nog eens z’n stomme handdoek in mijn mond geduwd. 

Dus ik kon ook niet zeggen dat hij moest stoppen. De pijn werd 

minder, ik had het gillen opgegeven,” want dat hielp toch niet 

met de handdoek in mijn mond”. Hoe lang ik nu daar lag terwijl hij 

mij nog steeds hard en diep neukte, weet ik niet, het leek wel 

uren. “Was in werkelijkheid een paar minuten” maar voor mij 

leekt het wel uren. Opeens voelde ik dat hij zijn pik er niet weer 

in duwde. Voor dat ik er erg in had draaide hij mij om. Trok de 

handdoek uit mijn mond. Voordat ik iets uit kon brengen, duwde 

hij pij pik in mijn keel. Hij riep nog tegen mij, door jou neus 

ademhalen Gert. Zijn pik zat nog maar net in mijn keel, toen 

begon hij zijn sperma te spuiten. Ik slikte, ik had het gehoord dat 

het lekker moest zijn. Hij gaf wel een paar harde vloeken. Hij 

bleef maar door spuiten. Ik heb wel drie harde stralen geteld, 

maar het konden er ook wel meer zijn geweest.  Toen hij 

uitgespoten was, liet hij zijn pik nog even zitten, ik vond dat niet 

zo fijn. Toen heeft hij hem teug getrokken. Hij kwam toen naast 

mij op de tafel liggen.   Ik had hem van mijn ultimatum vertelt van 

mijn ouders. Ik zei tegen Gerlof, ik wil een hoer worden voor geile 

kerels. Daar wou hij mij bij helpen zei hij. Ik zei rustig Oké dat ik 

goed. “Toen pakte hij zijn telefoon”, ik had wel gezien dat hij een 

selfie sick eraan had gedaan. Hij maakte een” foto van ons 

beiden” op de tafel van mijn moeder. Toen trok hij mij tegen zijn 

gave lichaam aan. Hij vroeg hoe ik mij nu voelde nu ik een echte 

kerel was geworden.  “Ik zei deed pijn Gerlof”. Hij zei dat weet ik 

maar dat kan niet anders hoor. Ik zei dat ik het wel fijn vond, en 

blij was dat het nu gebeurd was. 

Ik zei tegen hem hoeveel sperma had jij opgespaard Gerlof jij 

hebt zeker een liter of tien in mij gespoten. Hij lag nu naast mij te 

lachen, Gert Ik weet niet hoeveel sperma ik had, maar het zal” 

echt geen liter” zijn geweest, laat staan” tien liter hoor”. Hij als 

dat zo was, dan lagen ik nog te spuiten kerel, ik ben maar een 

kleine 5 minuten in totaal  bezig geweest. Ik zei leken mij wel 
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uren. Hij lachte weer, dat hoor ik wel vaker hoor. Hij ging mij 

kussen over mijn lichaam. Ik vroeg ga jij mij nu weer neuken 

Gerlof, hij zei straks lieverd jij moet eerst even eraan wennen. Ik 

ga jou nu eerst even flink verwennen. Hij ging mij masseren, ik 

vond het heerlijk. Hij vertelde dat hij dit geleerd had tijden zijn 

opleiding tot Fysiotherapeut. Ik zei toen verwonderlijk 

Fysiotherapeut, jij werkt toch bij je vader op de boerderij. Hij had 

de opleiding ook niet afgemaakt. Omdat hij toen geen stageplek 

kon vinden. Maar hij had wel de opleiding van masseur gehaald. 

Hij masseerde de jeugdspelers van de voetbalclub in ‘‘s-

Heerenberg. Hij zei ik vind het, werken op het loonbedrijf van 

mijn ouders leuk, zomers is het druk in de winter bijna niets te 

doen. Toen heb ik mijn chauffeurs rijbewijzen gehaalt .  Dus ik 

het wel leuk om dan die jeugd van de sportclub fit te houden. Hij 

was nu bezig met mijn billen te masseren, ondanks het nog wel 

pijn deed van de ontmaagding. Ik merkte dat het minder pijn 

deed. Ik gaf hem een compliment.

Gerlof zei toen, ik ga jou straks weer aan de binnenkant 

masseren schatje. Ik moest mij nu omdraaien, hij ging nu mijn 

voorkant masseren. Dit was heerlijk,” hij mocht de rest van de 

dag hier wel mee door gaan”. Ik kreunde zelfs al. Hij zat op mij, 

hij kuste mij even. Hij ging toen mijn borstjes doen. Ik zei tegen 

hem Gerlof jij bent mooi bruin. Hij zei dat hij alleen maar een 

zwembroekje aan had als hij op de tractor rijdt met mooi weer. 

Hij zei toen, dat de meeste trucker naakt zaten te rijden in hun 

vrachtwagens. Ik zei, lachend heb jij dat gezien Gerlof. Nee dat 

had hij gehoord, van Willem de Korte. Dat was een kennis van 

hem, die was trucker. Hij zei toen tegen mij, die kom jij later ook 

nog wel eens tegen, als wij samen naar een fuif toe gaan. Ik 

vroeg aan hem, mag ik met jou me naar een fuif. Hij zei zeker, jij 

moet met, jij bent nu mijn hoertje Gert,” mijn lekker slet”. Ik zei ja 

baas, ik ben nu van jou. Hij lachte fijn dat jij dat begrijpt kerel van 

mij. Hij stapte van de tafel af. Hij ruimde de massage spullen op. 

Ik ging recht op zitten, ik vroeg hem, ga jij nu naar huis. “Hij keek 

mij aan”. Hij zei, nee hoor, ik ga jou nog even lekker palen kerel. 

Ik ga pas tegen negen uur naar huis toe. Want ik moet 

morgenvroeg, om vier uur naar Elten om te hooien. Dus ik weet 

niet of ik morgen tijd heb voor jou, maar ik Appje wel wanneer jij 
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klaar moet liggen.” Ik moest van de tafel afkomen”. Hij zette mij 

in de gewenste positie neer. Hij haalde een condoom uit een 

bakje die hij zijn rugzak had gehaald. Hij deed hem om zijn mooie 

glanzende pik heen.  Hij trok mijn billen van elkaar af. Toen 

draaide hij mij om zo dat ik hem aankeek. Hij tilde mij op, hij 

zette mij met mijn kont op de tafel neer. Hij duwde zijn pik weer 

in mijn kont. 

Hij ging meteen hard, en vooral diep in mij, het was best pijnlijk 

nog. Dat had Gerlof net nog verteld. Hij zei erbij dat hij geen 

gejammer wou hebben. Dus ik verbeet mij om de pijn te 

verdoezelen. Het hielp de pijn werd minder, ik begon tegeneten.  

Ik hoorde Gerlof steeds maar zeggen, tegen mij Gert ik ben jouw 

pooier, jij bent mijn hoer.  Hij zei dat hij mij zal opleiden, tot een 

beroeps hoertje. Ondanks dat ik dat niet wou, kon ik niet anders 

zeggen tegen hem. Gerlof ik ben jouw hoer in goede en slechte 

tijden.  Hij vloekte even, ja slijm maar. Jij zal er best wel aan 

wennen, als ik jou aanbied aan mijn vrienden. Ik kan jou nu al 

zeggen, dat zijn nog harder gaan beuken in je kont als ik doe. Ik 

zei dat is prima Gerlof, “ik wist wel als ik weigerde daar zou ik 

hem een plezier me doen”. “Dan kon hij dat tegen mij gebruiken”, 

dat ik een zwakkeling zou zij. Gebeurd het wel, ik vind dit ook fijn 

wat hij nu doet. Dus ik zou er wel aan wennen kunnen.  

Ondertussen ging Gerlof gestaagd door met mij te neuken. Hij 

legde mij telkens in een andere positie neer. Ik merkte dat hij nu 

snel klaar moest komen, even later spoot hij met enkele harde 

stralen het condoom die om zijn pik zit vol met zijn warme zaad. 

Even later haalde hij het gebruikte condoom van zijn pik af. Hij 

keek mij lachend aan, hij zei dat ik het goed gedaan had. Hij nam 

die avond mij nog zeker twee keer. Tegen negen uur ging hij naar 

zijn huis terug. Ik ruimde de gebruikte condooms op. Ik ging even 

heerlijk daarna in de badkuip liggen. Om elf uur kreeg ik een 

Whatsapp van Gerlof. Hij wenste mij een goede nacht. Ik stuurde 

hem het eentje terug, ik zei erbij dat hij heerlijk geil was 

geweest. Ik heb die nacht heerlijk geslapen. De volgende ochtend 

om vier uur kwam er een whatsapp binnen van Gerlof.

Ik moest om vier uur vanmiddag klaar staan, dan zou hij mij 

komen oppikken voor mijn volgende les. Ik was benieuwd wat er 
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nu zou komen. Gerlof had gezegd dat zij, tot de middag gingen 

hooien in Duitsland. Dan werden ze afgelost door de volgende 

ploeg. Ik stuurde hem en appje terug. “Werk ze”. Ik ging weer 

slapen tegen tien uur werd ik wakker. Mijn kont deed nog een 

beetje zeer. Maar over een ding was ik het eens, het was zeker 

fantastisch geweest. Ik was nu een echte kerel, of zoals Gerlof 

zei, een echt hoertje van hem. Ik vond het al gaaf, dat ik bij hem 

was, dat ik zijn liefje was. Hij was sterk, hij wist wat hij wou. Ik 

had wel eens enkele vrienden van hem gezien, die zagen er net 

zo gaaf uit als hij. Dus het moest wel goed zitten. Ik was even in 

de voortuin bezig met het gras te maaien. Toen zag ik de auto 

van het bedrijf van de buurman naderen. Even later klonk een 

claxon, ik zag dat Gerlof zijn hand op stak. Hij reed, ik zag dat er 

een man of vijf inzaten. Het was bijna half een. Even later reden 

er vier auto’s voorbij richting ‘’s-Heerenberg, voor hun zat de 

werkdag erop. Gerlof had gisteren tegen mij gezegd, dat zij in 

ploegen van zes personen werkten 3x8 uur deze hooitijd. Het was 

nu wachten, tot het vier uur was geworden. Maar het is altijd zo,” 

als je iets graag wilt”, duurt een uur geen 60 minuten, maar 90 

minuten. Het was iets na drie uur kreeg ik een appje, van Gerlof 

nog drie kwartier kerel, dan bij jij aan de beurt. Iets voor vier uur 

stuurde hij een appje, ga bij het hek staan aan de weg. Jij hoeft 

niets mee te nemen schat. Ik sloot alles af, ik ging vooraan aan 

de weg staan. Even later zag ik een auto aankomen rijden. Het 

was de landrover van Gerlof Een heerlijke grote ruige auto. 

Toen hij dichterbij was gekomen zag ik mijn held al zitten. Hij 

knipperde met zijn lampen. Hij stopte precies voor mij, hij deed 

de deur open, ik kon zo erin stappen. Ik kreeg een kus van hem. 

Hij zei zo hoer, heb jij zin in een dekking vandaag. Ik zei dat ik er 

naar uit had gekeken.  Hij vroeg nog even, of mijn kont nog pijn 

had gedaan. Ik loog tegen hem dat het wel mee viel. Ik zei, ik 

moest er even aan wennen dat je pik er niet meer in zat. Hij 

lachte en zei dat het goed was. Ondertussen reden wij richting 

Emmerich aan de Rijn. Hij reden via de rondweg naar de Rijnbrug 

toe. Hij legde zijn hand aan de binnenkant van mijn been. Hij wou 

mij neuken onderaan de Rijnbrug.  Ik vroeg waar dan in de auto? 

Hij zei dat zie jij straks wel schatje, ik verzeker jou dat het geil is. 

‘Ik dacht kan haast ook niet anders” met z’n gave hengst naast 
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mij. Er was niemand op het kleine parkeerplaatjes onder de Brug. 

Gerlof zette zijn auto lang de zijde met de grote struiken neer. Hij 

zei dat ik nu uit mocht stappen. Even later stonden wij achter de 

landrover van Gerlof. Hij deed de achterbak open. Hij zei tegen 

mij uitkleden Gert. Dat was zo gebeurt, Gerlof deed hetzelfde. Ik 

zag dat er een deken op de grond lag in de laadbak van de 

landrover. Hij man mij hier keihard in de openlucht, zichtbaar 

voor iedereen. “Maar gelukkig was er niemand”, dus maakte ik 

mij geen zorgen daarover. Hij had mij twee keer hard en diep 

geneukt, toen wij op de radio hoorden het nieuws van vijf uur. Hij 

zei tegen mij, zo komt Rob hier staan voor zijn rustpauze van acht 

uur, tot twee uur vannacht. Die tijd ben jij van hem. Hij zorgt ook 

dat jij weer thuiskomt hoertje, jij moet goed luisteren wat Rob 

zegt, hij is straks jouw baas. Even later kwam een truck de 

parkeerplaats oprijden, een grote rode truck met een grote grijze 

container erop met China er op. Hij zette zijn truck pal achter de 

landrover van Gerlof neer. 

Ik zat naast Gerlof beiden naakt achter op de landrover van 

Gerlof. Die sprong er af, hij zei tegen mij, dat ik moest blijven 

zitten. Hij ging naar de truck toe. De trucker was naar buiten toe 

gekomen. Hij omhelsde Gerlof, ik kon hem niet goed bekijken. Hij 

had een ontbloot lijf had ik al gezien toen hij aan kwam rijden Ik 

zag dat Gerlof zijn korte broek weer aantrok. Toen kwamen ze 

beiden naar mij toe. Gerlof stelde mij voor aan Rob, hij was wel 

iets ouder dan Gerlof dacht ik. Gerlof zei, dat ik tot vannacht 

twee uur van Rob was. Rob zou mij dan afzetten, op het kruispunt 

van de doorgaande weg met de weg waar mijn huis aanlag. Ik zei 

dat dat goed was. Ik werd door Rob van de laadbak van de 

landrover opgetild. Hij liep met mij in zijn armen naar zijn 

vrachtauto toe. Hij zette mij op de stoel van de chauffeur neer. 

Toen nam hij afscheid van Gerlof, die met mijn kleren aankwam 

lopen.  Gerlof zei nog tegen mij succes Gert, doe je best. “Zonder 

antwoord af te wachten keerde hij om”, hij liep direct maar zijn 

Landrover, waar hij instapte en wegreed. Hij stak nog wel even 

zijn hand uit het raam. “Nou nu zat ik bij een vreemde in een 

vrachtwagen”. Rob vroeg aan mij, of ik even door wou schuiven. 

Dat deed ik. Hij klom naar binnen toe. Hij gaf mij een hand ik ben 

Rob Tol uit Winschoten hij was 27 jaar oud.  “Ik dacht het kon wel 
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en tweelingbroer van Gerlof wezen’, hij was zoals hij zei 202cm 

lang, zijn gewicht was 109kilo. Hij deed de gordijnen dicht. Hij zei 

dat ik precies zo was als Gerlof mij had omschreven. Hij liet mij 

een uitdraai van een dating computerprogramma zien. Daar stond 

ik naakt op. “Even voelde ik mij belazerd, maar ik hield mij groot”. 

Maar ik dacht even snel na, ik dacht toen dit wou ik toch. Rob zat 

de formulieren in te vullen op zijn laptop. 

Hij keek af, en toe naar mij, opeens zei hij. Val ik jou tegen Gert. 

Ik zei dat kan ik pas om twee uur vannacht vertellen Rob. Hij 

lachte dus jij blijft bij mij. Ik zei zolang jij het veilig doet, en geen 

plas, en poep doet, vind ik het prima. Hij deed zijn korte broek uit. 

Even later zaten wij beiden naakt in de truck van Ron. Hij vroeg, 

of ik vaker met een trucker had gewerkt.  Ik zei “ nou ja Gerlof 

rijdt ook vrachtauto”, maar ik heb nog nooit met een 

internationale trucker gedaan. De cabine van  Gerlof is een stuk 

minder luxe dan die van jou Ron. Hij lachte dat weet ik, “dit is 

mijn eigen trekker een Scania T164.480 V8 Torpedo special”.  “Ik 

zag hem een trotse blik in zijn ogen krijgen” Ik zei zo te zien hebt 

jij het hier best voor elkaar. Hij zat te lachen. Moet ook zei hij. Ik 

woon hier tijdens mijn werk. Ik werk gemiddeld drie weken 

achter elkaar. Dan ben ik tien dagen naar mijn huis in de blauwe 

stad bij Winschoten. Hij wees op een foto van zijn huis aan het 

meer. Hij was op het bed gaan zitten. Ik moest naast hem komen 

zitten. Hij sloeg zijn gespierde arm om mij heen. Hij zei tegen mij 

ik zal jou heerlijk verwennen Gert. Jij ziet er gaaf uit. Jij doet 

werk zeker nog niet zolang. Ik zei sinds gisteren, Gerlof was de 

eerste. Hij zei zo heb ik ze het liefst kerel. Hij vroeg mij nog wel 

even mijn leeftijd, ik zei dat ik vandaag precies” 17 jaar en vier 

maanden was”.  Rob zei dan ben ik 10 jaar ouder dan jouw lekker 

ding. Hij legde zijn grote hand bij mij op mijn al flink stijf 

geworden pik neer. ‘Ik vroeg of ik hem iets mocht vragen”. Hij zei 

natuurlijk kerel vraag maar raak. Ik vroeg waar hij Gerlof van kon. 

Hij zei tot mijn grote verbazing, ik ken hem alleen via de 

computer. Ik heb hem net voor het eerst gezien.  Hij legde mij uit 

dat Gerlof op een homosite had geplaatst. Daarop heb ik 

gereageerd ventje. Jouw foto sprak mij wel aan. Hij zei tegen mij 
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zullen wij beginnen schatje. Ik zei dat is goed, daarvoor ben ik 

hier toch gekomen. Ondertussen had ik zijn enorme pik al kunnen 

bewonderen, hij stond kaarsrecht op mij te wachten. Ron 

vertelde dat zijn pik 19,3 cm was, maar hij was lekker dik. Ik zei 

dat ik dat al gezien. Ja zeker zei Rob, hij pakte een blikje sinas 

van de plank af. Hij was net zo dik als dag blikje was. 6,8 cm. Ik 

zei tegen hem dat dat wel de grootste en de dikste was die ik in 

mijn kont heb gehad.  Rob lachte en zei, die vermoeden had ik al, 

toen ik die van Gerlof zag net. Ik zal het voorzichtig doen de 

eerste keer Gert. “Ik zei, ik vertrouw jou Rob”. Hij zei tegen mij, 

“vertrouw nooit een geile trucker ventje”. Dan kan jij bedrogen uit 

komen. Ik zei toen dat ik er een goed, en heerlijk gevoel bij had. 

Toen moest ik bij hem op zijn schoot komen zitten. Ik voelde hoe 

hij zijn pik tegen mijn kont gaatje hield. Hij stond nog een beetje 

open, door dat Gerlof mij net nog had geneukt.  Langzaam duwde 

hij mij naar beneden toe, het deed nog best wel veel pijn. Maar ik 

wou het zelf, dus ik hield mijn kaken op elkaar. Opeens zei Rob 

tegen mij jij mag best even gillen hoor. Ik zie dat jij best even wilt 

gillen. Toen kreeg ik door dat er een spiegel hangt aan de 

overkant. Hij kon zien dat ik mijn kaken op elkaar hield. “Met een 

diepe zucht gaf ik een kreet”. Rob zei lachend goed zo mijn 

lekker sletje. Hij kuste mij nu in mijn nek. Hij bewoog mij op, en 

neer door mij op te tillen, en dan weer naar beneden te duwen. 

Even behoorlijk pijnlijk, maar de pijn werd verdrongen door 

gekreun van mij.

Hij ging steeds sneller, ik hielp hem meer met op en neer te gaan. 

Machtig dit was heerlijk. Ik bereed hem. Hij maakte een 

hinnikend geluid. Ik riep “hup sik” doorrijden. Opeens na enkel 

minuten zei hij dat ik nu even moest gaan staan, en mij 

omdraaien. Ik kreeg zijn pik in mijn mond geduwd. Even later 

voelde ik zijn sperma mijn keel in stromen. Ik heb alles geloof ik 

door geslikt ondanks die dikke pik in mijn mond. Toen hij klaar 

was en zich terugtrok uit mijn keel, merkte ik dat er uit mijn 

mondhoeken iets naar buiten was gekomen. Rob ging mij tongen, 

hij probeerde zo zijn eigen sperma terug te lepelen. Ik wou wel 

iets zeggen, maar dat gaat moeilijk met zijn tong in mijn mond. 

Pas toen hij klaar was, vroeg hij aan mij, wat ik vragen wou. Ik 

zei dat heerlijke zaad van jou”, was nu van mij. Daar moest hij 


