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1.1 Voorwoord***

 

    

 

In dit boek “24 Erotische Homo/Bi 

verhalen”, publiceer ik verhalen, welke zijn 

gebaseerd op eigen ervaring, alsmede de 

ervaringen van vrachtwagen chauffeurs 

(truckers!). 

24 verhalen uit de praktijk, aangevuld met 

een flinke dosis fantasie, die zich afspelen 

op afgelegen parkeerplaatsen langs de 

snelwegen. De verhalen beschrijven de 

beleving vanuit de chauffeurs en vanuit de 

“cruisers”.
 

Mijn verhalen zijn eigen verbeelding, ze is 

niet gebaseerd op een echte persoon of 

situatie.
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1.

 De B.I. van de Lutte  

Ik ben net de Duitse/Nederlandse grens over gereden, ik rij 

richting het westen over de A1, ik ga naar Amsterdam. Waar ik 

mijn container moet afleveren, die ik uit Kopenhagen heb 

meegenomen. Bij de Lutte rij, ik de parkeerplaats op. Mijn 

werkdag zit erop, het was net twee uur in de middag. Ik ben 

dertien uur geleden begonnen in Denemarken, dus het is nu 

welletjes. De komende acht uur heb ik pauze. Ik zag even 

verderop een man zitten vlak bij zijn  rode Mercedes. “Die ik 

schat ongeveer net zo oud als ik”. Ik ging even plassen. “Ja een 

chauffeur moet dat soms ook”. Ik merkte dat de man naar mij 

keek, ik kreeg er spontaan geile gevoelens bij. Toen ik terug was 

in mijn cabine, ging ik even mijn administratie invullen voor de 

baas. Dan is mijn opdrachtgever ook weer blij. Ik had de deur aan 

de bijrijders kant open gelaten, zo dat het even heerlijk door kon 

waaien. Het duurde niet al te lang, voordat die man van het 

bankje, kwam kijken voor de open deur. Ik groette hem. Hij zei, 

nu dat is nog best groot, “ik keek hem aan”. Toen zei hij, de 

cabine bedoel ik. Ik zag dat het begon te regenen. Ik zei toen 

tegen hem, kom binnen dan zit jij droog.  Nu dat leek hem wel 

iets. Hij klom snel naar binnen toe. Ik zei tegen hem, jij mag van 

mij alles vragen hoor. “Ja ik ben nu eenmaal gastvrij” Ik gaf zo 

goed als mogelijk overal antwoord op. Toen zei hij, dat hij had 

gelezen dat vrachtwagenchauffeurs onvriendelijke mensen 

waren. “Nu dat moet jij nu niet tegen mij zegen, dacht ik bij 

mijzelf”. 

Ik zei toen tegen hem. Ik ben Arjan, van beroep 

vrachtwagenchauffeur. Mijn leven is op de snelweg, je moet altijd 

maar met de stroom mee. Maar af, en toe moet je wel rusten, 

even eruit om te relaxen. Maar dan moet je weer verder, er is 

geen weg terug. Ik zoek af, en toe een parkeerplaats, anders gaat 

het veel te vlug. Af en toe kom je op je weg, ook obstakels tegen. 

De file, ik ben eraan gewent. Als ik minder dan een kwartier stil 
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sta, of langzaam rijdt. Is voor mij gewoon, daar word ik niet 

anders van. Door goed de verkeersinformatie bij te houden, via de 

radio, kan ik meenstal nog even switchen. Dan ga ik, via een 

andere route. Maar vast staan kom je toch eens. Dan heb jij even 

tijd voor een kop koffie.  Die kan ik maken vanaf mijn plek achter 

het stuur.  Maar ik kan ook genieten, als ik in mijn truck stil sta ik 

een file. Ik zit hoog boven de personenauto’s. Kan ik heerlijk naar 

binnen loeren. “Zo heb ik bij de Brienenoord burg nog even tien 

minuten kunnen genieten”, dat op de achterbank van een dikke 

VOLO twee mensen zaten te neuken, terwijl de bestuurder, net 

als ik mee genoot. Dit zijn de kleine momenten, die mijn werk 

echt niet vervelender op maakt. Maar ik zie zo vaak dat een 

chauffeur zich achter het stuur zit af te trekken.  Zo zie je het 

maar, in de file kan veel.  Dus snap ik niet, dat er nog zoveel 

mensen zijn die zich ergeren in de file.  Ik wil tegen die mensen 

zeggen, ga genieten op z’n moment als je stil staat.  Het is ook 

nog goed voor jouw gezondheid. Maar wat ik belangrijker vind, 

jullie maken weer een trucker blij, die heerlijk bij jullie binnen 

kunnen kijken. Nu dan snappen Julie nu ook, als een 

vrachtwagenchauffeur een parkeerplaats op rijdt, om even bij te 

komen van het drukke ”mooie” werk. Meenstal lekker geil zijn.   

Maar de meeste trucker zijn dan ook niet beroerd, om dan een 

iemand een “doorsmeerbeurt” te geven. In hun luxe cabine, of in 

de laadruimte. 

Maar ik ben ook wel in voor een goed gesprek, of geef ik een 

knuffel beurt weg. Zomaar voor niets. Waar vind je dat nog. 

Vijanden hebt ik gelukkig niet.  Oké, de meeste automobilisten 

mopperen altijd op de truckers, soms is dat terecht. Maar ik heb 

nu een dashcam.  Daar staat op dat de sommige  automobilisten 

levensgevaarlijk rijden. Ik zet die stukje op het internet. Maar ik 

hoop dat die gasten, als ze een vrachtwagen zien staan op een 

parking. Even gaan vragen, of zij even in de cabine mogen kom 

zitten achter het stuur. Ik zeg dan moet jij nu even indenken, als 

er weer een automobilist je afsnijdt op de autoweg. Ik heb wel 40 

ton achter mijn kont hangen. Ik had laatst ook z’n man ontmoet . 

Hij kwam even kijken in mijn cabine.  Hij vroeg mij mijn oren van 

mijn hoofd, ik heb hem netjes antwoord gegeven, op alle vragen. 

“Opeens vroeg hij, zijn alle trucker homo”. Ik vroeg aan hem is 
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dat belangrijk, hij zei, niet echt. Ik zei toevallig, ben ik het wel, 

maar diverse ander collega niet. Ik vroeg toen aan hem, ben jij 

ook een homo. Verschrikt keek hij mij aan. Hij zei nee gelukkig 

niet.  Hij was getrouwd, hij had twee kinderen. Ik lachte, ik zei, ik 

ken homo’s die ook kinderen hebben hoor, tegenwoordig kan 

alles. Ik hoorde hem zuchten, ik vroeg hem toen, heb jij soms zin 

in een geile trucker. Ik zag hem knikken, hij zei, volgens mij ben 

ik het ook.  Ik zei tegen hem, dan ben jij Bi. Hij zei, dat geloof ik 

ook. Ík zei tegen hem, Ik was rond mijn 14e dat ik ontdekte dat ik 

op kerels viel, ik heb het toen direct naar buiten gebracht. “Mijn 

ouders zeiden altijd maak van je hart geen moordkuil”. Onder 

mijn vrienden was ook Pim, de zoon van de Dominee. Toen ik 

daar na mijn uit de kast komen, in thuiskwam. Vroeg zijn vader 

mij.  Arjan, hou jij van jezelf? Ik zei, is dat belangrijk. Hij zei 

jazeker. 

Ik zei, “tegen de vader van mijn vriend”, ik hou van mij, zoals ik 

ben. Ik ben nu eenmaal homo. Daar kan ik zelf niets aan doen. 

Maar ik besef dat er ik ook vrienden heb, die ook van hun zelf 

houden, maar die niet op kerels vallen.  De vader van Pim zei 

toen. Goed mijn jongen, ik weet dat God jou zo gemaakt heeft. 

Dus jij bent welkom in dit huis. Ik zei toen tegen de man die naast 

mij zat, dus als je alles regelt, moet het kunnen, binnen jouw 

gezin, seks met je vrouw, maar ook seks met een man. Als jij het 

maar eerlijk tegen jouw vrouw zegt. Ik zag toen, dat hij aanstalte 

maakte om uit mijn cabine te stappen. Ik klikte gauw met mijn 

sleutel de deuren op de vergrendeling. Ik zei toen tegen hem.  

“Wij zijn nog niet klaar.” Ik zei toen erachteraan. Uitkleden en 

rap!. Ik wees hem op het bordje, dat ik in mijn cabine heb hangen.  

“Iedereen, die bij mij instapt. Die ga ik neuken, of hij nu wil, of 

niet.  Ik ben tenslotte de baas hier. Groet Arjan de Vries”. Hij gaf 

een diepe zucht. Ik zei, nog tegen hem. Dit wou jij toch, mede 

daarvoor ben jij toch ingestapt.  Hij zei zachtjes ja dat wil ik. Ik 

had allen maar de korte broek aan. Ik zag dat hij ook zijn kleren 

uitdeed. Ik pakte zijn kleren op, ik legde ze op de plank neer, die 

ik boven het bed had gemaakt. Ik zei dan worden ze niet vuil.  Ik 

zag weer die verlegen persoon naast mij. Maar deze man was net 

zo oud als ik, hij was 27 jaar, ik ben net 28 jaar geworden.  Hij zei 

het nog, dat hij nog nooit zich laten neuken, door een kerel. Ik 

stelde hem gerust, ”ik zei tegen hem”. Ik ben nu bijna 9 jaar 

vrachtwagenchauffeur, ik heb tientallen jongens ontmaagd in die 
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tijd. Maar ook aardig wat kerels ontmaagd hebt, die net als jou, 

maar ook van opa’s in de zestig gedaan hoor. Ik heb nog geen 

klachten gehad.  

Ik was op de rand van mijn bed gaan zitten. Hij moest op zijn 

knieën, om mijn pik even lekker te verwennen. Hij had het nog 

nooit gedaan zei hij. Ik zei, dat ik hem wel helpen zou. Ik duwde 

mijn 18,2 cm pik, met een doorsnee van ruim 5 cm in zijn mond.  

Hij deed zijn uiterste best, maar voor de eerste keer. Dan ook nog 

een lekker formaat “Dus ik heb het van hem overgenomen”, ik 

heb hem heerlijk geneukt in zijn keel. Ik ging heerlijk diep in hem, 

als hij de neiging kreeg om te kokhalzen, trok ik hem iets terug. 

Ik had zijn hoofd stevig in mijn handen. Weg trekken kon hij niet. 

Want als ik iets beet heb, dan zit hij vast ook. Pas toen mijn 

sperma ik zijn keel gespoten had. Toen ik mijn pik terug had 

getrokken uit zijn keel. Moest hij eerst even bijkomen. Hij hapte 

naar adem, “ik liet hem even met rust”. Nadat ik hem even om 

hoog had getrokken. Hij zat nu naast mij op de rand van het bed.  

Ik zei, na een paar minuten tegen hem.   Ik zal jou nu even laten 

geniet. Ik ging op mijn knieën zitten voor hem. Ik pakte zijn stijve 

geworden pik beet in mijn handen. Ik voelde hoe hij dit volgde 

met zijn ogen. Ik voelde de spanning die hij uitstraalde.  Ik zoog 

zijn pik, van ongeveer rond de 15 cm, naar binnen toe.  “Het voelt 

heerlijk als zijn stijve mijn mond in glijdt”. Zijn voorvocht langs je 

lippen, een druppel valt op mijn borst. “Oooh, heerlijk toch z’n 

heerlijke pik”. Ik ben hem gaan rustig zuigen, Ik vind dat ik het 

goed moet doen. Het is tenslotte zijn ontmaagding. Ik ging even 

later over tot het masseren van zijn ballen, in mijn mond. Hij had 

hield met zijn klamme handen, mijn kale truckerskop vast. 

Hij zat te kronkelen van genot, hij gilde een beetje ingehouden. Ik 

dat nog even dat verandert strak wel. Even later gilde hij voluit, 

ik voelde dat hij op het punt stond, dat hij spuiten zou gaan. Ik 

heb toen zijn pik weer in mijn mond genomen. Toen begon hij 

meteen flink te spuiten. Wat met een harde kreet van hem 

gepaard ging. Even later ging ik naast hem zitten. Hij zei, tegen 

mij dat hij genoten had. Dat hij het fijn had gevonden. Ik keek 

hem aan, toen zei ik tegen hem. Dit is nog niets hoor, met was jij 

straks krijgt. Dit is nog maar de voorbereiding op jouw 

ontmaagding. Verbaasd keek hij mij aan, ik gaf hem, nog even 

een knuffel. Toen pakte ik hem bij zijn billen beet, “ik was 
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ondertussen gaan staan” Ik legde hem op zijn buik neer op het 

bed, met zijn benen op de grond. Ik hield hem stevig vast. Zodat 

hij moest blijven liggen. Ik haalde iets uit het kistje. “Die ik onder 

mijn stoel heb staan” De bal aan het riempje die ik altijd gebruik 

bij een ontmaagding. Ik deed het hem om, ik zag dat hij het niet 

fijn vond. Ik zei nog tegen hem. “Jammer hé” ik ben nu de baas. 

Ik trok zijn billen van elkaar af. “Oké het ging een beetje ruw” ik 

was nu top geil, ik wou hem hard, maar ook diep nemen. Ik ging 

met mijn tong even zijn gaatje nat maken.  “Ik geloof dat hij het 

niet zo prettig vond”. Toen ik even later mijn twee vingers, door 

zijn sluitspier duwde.  Ik genoot van zijn reactie. Ik trok zijn hoofd 

even naar boven toe, ik zei dat die nog bij het voorspel hoort.  Ik 

zag aan zijn gezicht dat hij het niet leuk vond.  Maar als ik 

eenmaal bezig ben, ben ik niet meer te stoppen. 

Ik liet zijn haren los, meteen ramde ik mijn hele pik, bij hem in 

zijn maagdelijk kont, naar binnen toe. Ik kon hem zelf met de bal 

in horen gillen. “Geweldig, dacht ik nog hoe z’n bal dempt”. 

Ondertussen ging ik voort met hem te neuken. Hard, maar vooral 

zo diep mogelijk in hem.  Ik zag hem na enkele minuten een 

beetje ontspannen. Ik dacht hij begint nu te genieten. Meenstal 

ben ik in z’n geval na enkele minuten klaar om te spuiten. Maar 

het verwonderde mij zelf, dat ik het een dikke vijf minuten 

volhield. Toen voelde ik dat ik klaar zou komen. Ik had besloten 

om het hele spul over zijn lichaam te spuiten. “Hij had mijn zaad 

al in zijn keel gehad vandaag” Ik maakte het riempje los van de 

bal. Ik greep hem om zijn zij. Ik tilde hem op “nadat ik mijn pik 

eruit had getrokken” ik gooide hem nu op zijn rug neer, hij keek 

mij nu aan met grote ogen. Hij zag volgens mij mijn pik die op het 

knapen stond. Ik spoot met een harde straal mijn verse sperma 

over zijn lichaam heen. “Ik zag een flauwe lacht op zijn gezicht 

verschijnen”. Toen ik klaar was met spuiten, ging ik naast hem 

liggen. Ik wreef met mijn handen mijn zaad over zijn lichaam 

heen. Ik het weinige borsthaar die hij had. Dat voelde nu kleverig 

aan, heerlijk vind ik dat. Ik ging hem even zoenen, even lekker 

tongen.  Na een kleine tien minuten, toen wij tevreden naast 

elkaar lagen. Zei ik tegen hem “gefeliciteerd kerel”, jij bent 

zojuist een echte kerel geworden. Hij lachte hij zei, dat hem wel 

het wel zeer had gedaan. Ik zei, jij hebt mij ook niet gevraagd, of 

het zeer zou doen hoor. Hij lachte, hij zei ik vind het heerlijk. Hij 

was blij dat het gebeurd was. 
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Ik zei tegen hem, eenmaal geneukt met een trucker, dan 

volgende er meer. Hij zei toen, daar kan jij vergif op in nemen 

hoor, maar als zij, net zo lekker neuken als jij Arjan. Hij begon mij 

te strelen, nu als iemand daar mee begint, dan ben ik zo weer 

geil. Toen vroeg hij, waarom ik geen condoom had gebruikt. Ik zei 

tegen hem, de ontmaagding moet zonder gebeuren. Maar de 

lading sperma moet dan gelost worden in jouw keel, of over jouw 

mooie lichaam heen.  Ik zei sorry voor die bal in jouw mond. Hij 

zei ik begrijp nu waarom jij dat gedaan had. Ik zei, anders hadden 

jouw gegil in Hengelo gehoord hoor. Wij hebben toen even samen 

liggen lachen, op het bed in mijn cabine. Hij lag te spelen met 

mijn pik die opnieuw stijf was geworden. Ik zei tegen hem dat hij 

nu moest uitkijken. Jij weet nu hoe een geile trucker reageert. Hij 

keek mij lachend aan, misschien wil ik wel meer van jou hebben. 

Ik gaf hem een condoom, hier dan mag jij hem zijn jasje 

aantrekken. Nu hij had hem aardig snel om mijn stijve pik heen. 

Ik ging nu voor hem staan. Hij wou zich toen omdraaien. Ik zei 

dat ik hem zo zou nemen. Hij moest zijn voeten op mijn schouders 

leggen. Hij genoot zo te zien, dat hij zag hoe, ik mijn pik in hem 

schoof. Ik wachte nu even, om hem te laten wennen. Toen heb ik 

hem, weer keihard genomen. Ik heb dit keer hem in diverse 

standjes genomen. Ik zag hem genieten, ondanks ik wist, dat hij 

nog best wel pijn had in zijn rauwe kont. Maar zo te zien kon het 

hem niets schelen. “Nu mij ook niet, ik neuk wel hoor”. Ik ben 

bijna tien minuten bezig geweest in hem. Toen ik na een heerlijk 

rampartij klaarkwam in hem, spoot ik mijn sperma in zijn kont, in 

het condoom. 

Toen ik het gebruikte condoom van mijn pik afhaalde. Wou hij het 

graag even zien. Hij keek erna, hij er even aan rook. Toen gooide 

hij het in het blikje dat ik speciaal daarvoor heb staan op de 

grond van mijn cabine.  Ik ging nog even knuffelen, hij vond het 

heerlijk. Dus ik ging hem even aan zijn tepels zuigen. Hij zei toen, 

nu weet ik ook waarom een moeder haar  kinderen aan de borst 

heeft gehad. “Ik keek hem aan”. Man het voelt heerlijk dat jij aan 

mijn tepels zuigt Arjan, zei hij. Ik zei tegen hem, dan moet jij het 

haar maar eens vragen. Toen schoten wij beiden in de lach. Ik 

ging nu voorin de cabine staan. Ik gaf hem een handdoek, die ik 

nat had gemaakt met water uit de fles spa.  Hij maakte zich 

schoon, zo goed als mogelijk. Mijn sperma in zijn borstharen had 

een kleverige boel ervan gemaakt.  Iets voor vijf uur waren wij 
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weer in de kleren. Ik gaf hem nog enige tips mee voor zijn zere 

kont. Hij zei toen dat hij volgende week, hier weer wou kijken 

voor een beurt van een trucker.  Ik lachte, ik wenste hem veel 

plezier mee, dat hij wel moest uitkijken. Even later stapte hij in 

zijn Mercedes om terug te rijden naar zijn vrouw en kinderen.  Ik 

ging weer naar binnen toe. Ik ging lekker liggen op mijn bed. Ik 

pakte mijn boekje waar ik noteerde de dag dat ik er eentje had 

ontmaagd. Deze was 27 jaar, trouwens ik was vergeten zijn naam 

te vragen. Dus ik noem hem BI van de Lutte. Ik ben heerlijk in 

slaapgevallen, tot ik tegen om negen uur gewekt werd, door de 

wekker. Ik heb mij onder het aankleden zelf maar een 

compliment gegeven. Ik had gezien, dat ik dit jaar in vijf maanden 

tijd, nummer acht ontmaagd had. Tegen een uur was ik in de 

haven van de hoofdstad. Waar ik even heerlijk gegeten heb. 

Nadat ik mijn container heb ingeleverd. Ik kreeg een nieuwe 

meer die moest even naar Venlo in Limburg.  Ja het is een 

heerlijk beroep vrachtwagenchauffeur, ik zou het voor geen goud 

willen missen. Vrij en blij over onze grote wegen racen. Over mijn 

hobby heb ik nog nooit klachten gehad. 
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2.

David “de Hop”  

Ik ben David de Vent, 26 jaar, uit Beilen in Drenthe, nou ja ik 

ben er niet vaak hoor”. Ik ben meestal onderweg. Ik rij soms 

twee, tot vier dagen achter elkaar. Maar ook wel een, of twee 

weken achter elkaar. Ik woon nog enkele maanden bij mijn 

ouders in. “Oeps!” Ik kan sinds vorige week zeggen. Mijn 

ouders wonen bij mij in. Ik heb het huisje in Beilen van hen 

overgenomen. Zij gaan naar een appartement in Beilen 

verhuizen, dan krijgen zij alles gelijkvloers. Mijn broer, en zus 

hadden al een eigen huis dus geen belangstelling. Voorlopig 

laat ik de indeling zo, als het nu is. Ik moet eerst even weer 

sparen.  Ik heb nu 7 jaar ervaring als trucker, “ik weet het wel, 

dat het niets zegt. Ik kan het ook al 7 jaar verkeert doen”. Maar 

ik heb nog geen klachten van de baas gehad. Ik weet dat “alle 

mannen hetzelfde zijn, maar alleen de besten worden 

vrachtwagenchauffeur zeg ik altijd”. Jazeker David zit lekker in 

zijn gave lichaam, die is 198cm lang, weeg 100 kilo schoon aan 

de haak. Ik heb blauwe ogen, kale kop. Om kort te zijn een 

geile trucker “vind ik zelf”.  Ik ben een half uur geleden de 

Duitse /Nederlandse grens overgekomen bij De Lutte, het was 

rond zes uur in de avond. Als ik over de A1 richting Amsterdam 

rij. Bij knooppunt Azelo sta ik in de file, ik kon toen even lekker 

een kop koffie drinken, mijn bolletjes even opeten. Ja zo kan 

een nadeel ook weer een voordeel zijn. Na een kwartier reed ik 

weer, het ging langzaam maar het rijdt.  Mijn waarschuw piepje 

begon te piepen. Ik krijg het signaaltje altijd, dan moet ik een 

rustplaats zoeken. Dat heb ik in een appje op mijn telefoon 

staan. Lekker handig, maar je moet hem wel instellen.

 Ik reed net voor Bathmen, de parkeerplaats “de Hop” op. Ik 

stond er niet alleen, er waren enkele collega 

vrachtwagenchauffeurs. Een Pool, een Roemeen. Nu stond er 

een Hollander bij. Ik zag dat ze hun gordijnen dicht hadden, het 

was halfacht in de avond. Ik heb pauze tot vier uur vannacht  

dus tijd zat. Het was heerlijk weer, ik stond mooi achterop de 

parkeerplaats, tegen een wal met boompjes erop. Ik zette mijn 

klapstoeltje buiten neer. Even genieten van de koffie. Ik had 
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mijn werktijden al genoteerd in de laptop. Dus die kon binnen 

blijven. Even lekker genieten van de mooie avond. Ik hoorde 

net het nieuws van acht uur, toen ik iemand tussen de 

boompjes zag aan komen. Hij kwam recht op mij af gelopen, hij 

groette mij beleeft, ik groet hem ook. Toen begon de knaap. 

“Die ik jonger dan 18 schat”, te praten over het weer. “Tja als 

z’n knul hier begint over het weer”. Dan wil hij seks, Ik had net 

een kopje koffie voor mij klaar gemaakt. Ik vroeg tegen hem, of 

hij ook een kop koffie wou.  Ja dat wou hij wel, ik maakte met 

mijn Senseo apparaat een kopje voor hem. Ik had ondertussen 

mijn reserve stoel uit de bergruimte gehaald.  Ik gaf het aan de 

knul, ik zei vouw jij die maar even uit. Even later gaf ik zijn 

koffie aan hem. Hij zei tegen mij, dat zijn vader ook van deze 

stoeltjes had in zijn auto. Ik vroeg hem heb jij al een rijbewijs. 

Hij zei nee helaas nog niet. Hij was wel bezig. Als alles mee 

zat, zou hij rond zijn verjaardag kunnen afrijden. Hij vroeg mij, 

hoelang ik al vrachtwagenchauffeur was. Ik gaf natuurlijk 

antwoord. Onder het praten zag ik hem loeren in mijn cabine.  

Ik zei tegen hem jij mag wel even binnen kijken als jij je 

schoenen maar even op de treeplank laat staan. 

Hij klom naar binnen toe, ik ging ook staan. Ik zette de lege 

kopjes op het dashboard neer. Ik zei tegen hem schuif maar 

even door naar de chauffeurs plaats. Dat deed hij, ik ging nu op 

de bijrijders stoel zitten. Ik zette zijn schoenen voor in de 

cabine op de vloer. Ik zei jij mag nu alles vragen aan mij.  Ik gaf 

hem vlot antwoord, hij was op zijn gemak merkte ik. Toen 

vroeg ik hem, of hij al eens seks in een vrachtauto heeft gehad. 

Hij keek mij aan, hij was even stil. Toen zei hij, nee hij had nog 

nooit seks met een man gehad, maar hij wou het wel graag. Ik 

dacht even na, “ik dacht even bij mijzelf, David jij boft ik 

ontmaagd graag een lekkere knul”. Ik legde mijn hand op zijn 

been neer, ik zei tegen hem. Ik zal er wel even rekening mee 

houden. Hij scheen Rolf te heten. Ik zei dat, ik David heet, dat 

ik was 26 jaar. Hij lachte zenuwachtig, ik stelde hem direct 

gerust. Hij vroeg aan mij, David heb jij vaker seks met jongens. 

Ik zei tegen hem, dat ik vaak een man neukte. Die zijn 

meenstal tussen de 17 en de 70 jaar. Ik heb eergisteren nog 

een Deense opa ontmaagd op zijn 64ste jaar. Ik zei er achteraan, 
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ik kan behoorlijk grof zijn tijdens het neuken. Maar ik kan ook 

heel lief zijn hoor. Dat laatste had ik voor jou in de planning, 

maar wij spreken af. Als jij zegt ophouden David. Dan hou ik 

direct op.  Ik wees toen ook nog even naar een bordje dat 

boven de bijrijders deur hangt. Ik neuk alleen met condoom. 

Rolf begon te lachen, hij zei dan is het goed. Ik vroeg aan hem, 

hoe laat hij thuis moest zijn vanavond. Hij zei maakt niet uit ik 

woon hier vlakbij, mijn moeder heeft toch nachtdienst, tot 7 

uur morgenochtend in het Ziekenhuis van Deventer. Mijn vader 

is sinds mijn 10de jaar al de deur uit, om een pakje sigaretten te 

halen. Hij is nog niet terug. 

Ik zei lachend daarom rook ik dus ook niet. Wij schoten beiden 

in de lach”.  Ik haalde zijn pik uit zijn broek. Ik zei dat lijkt mij 

een heerlijke pik Rolf, trek jouw kleren maar snel uit kerel. Ik 

ging mij ook uit kleden, even later zaten wij beiden naakt in de 

cabine. Ik voelde zijn ogen, richting mijn pik gaan. Hij riep 

jezus David, wat heb jij een grote. Ik zei dank je wel, maar ik 

heb ze groter gezien. Hij zei ik ook in een boekje, maar ook op 

foto’s op het internet. Ik zei hij is maar 17,5 cm lang, hij heeft 

een doorsnee van 8 cm.  Rolf bleef mij bekijken. Hij zei nog 

eens wat ben jij sexy David. Toen zei, tegen hem. ”Ik haat 

SEXY te zijn, maar ik ben een vrachtwagenchauffeur, dus ik 

kan het niet helpen “. Ík zei erachteraan. Kom maar even hier 

Rolf. Ik tilde hem op, hij deed zijn handen om mijn nek heen. Ik 

zei tegen hem, ik laat jou niet vallen hoor. Hij keek mij aan. Ik 

legde hem op zijn buik op het bed neer. Met zijn benen nog op 

de vloer. Ik haalde de condooms uit het kastje boven het bed. 

Maar ook iets wat ik straks wou gaan gebruiken. Ik ging nu 

achter hem zitten op mijn knieën. Ik trok zijn billen van elkaar 

af. Ik ging met mijn tong bij hem naar binnen toe. Ik maakte zo 

zijn sluitspier een beetje gewillig. Hij kreunde al wat, ik zei jij 

bent een heerlijk geil ventje Rolf. Hij kreunde wat is dit lekker. 

Ik voelde dat er een sidering door zijn lichaam heen ging.  Ik 

spuugde een paar flinke klodder spuug in zijn open kontje. Ik 

duwde het met mijn wijsvinger naar binnen toe. Hij gaf een 

gilletje, ik zei dat dit mijn vinger was. 
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Ik pakte het balletje, ik zei tegen Rolf, doe jij je mond eens 

even open. Dat deed hij braaf, ik stopte meteen de bal erin. Ik 

maakte het riempje vast in zijn nek. Rolf wou omhoogkomen, 

maar ik hield hem in bedwang met een hand. In mijn andere 

hand daar lag mijn stijve pik er in. Mijn eikel was al vochtig aan 

het worden. Toen ik zijn billen met mijn pik, uit elkaar duwde. 

Om hem in een ruk door zijn sluitspier te duwen, recht tussen 

zijn maagdelijke billen recht zijn kont in. Ik merkte aan hem dat 

het zeer deed, ik ging door ik hoorde niet, dat hij stop zei. “Nu 

dat kon hij ook niet vanwege de bal in zijn mond” Ik ging door, 

tot mijn pik er helemaal in zat. Ik wachte even, ik fluisterde in 

zijn oor, Rolf mijn pik heeft er zin in, hij zit er helemaal in hoor. 

Ik trok even aan zijn bos haar, zijn hoofd omhoog, ik zag wat 

tranen over zijn wang lopen. Ik lachte tegen hem, ik gaf hem 

een kus op zijn voorhoofd. Toen begon ik hem te neuken. Hard 

en diep in zijn nauw kontje, “dat flink werd opgerekt door mij”. 

Ik voelde de rillingen door het lichaam gaan van Rolf. Ik trok 

mijn pik er steeds even terug, uit zijn kontje, om hem er even 

later weer in volle vaart erin te duwen. Na ongeveer tien 

minuten voelde ik dat ik klaar zou komen. Omdat dit een 

ontmaagding was moest het zonder condoom gebeuren. Dus ik 

moest even goed opletten.  Even snel handelen, ik trok mijn pik 

uit hem meteen maakte ik het riempje los. Ik draaide hem om, 

hij keek mij met grootte ogen aan. Ik haalde de bal uit zijn 

mond. Die bleef openstaan zodat ik mijn pik er in kon duwen. Ik 

had hem er net in geduwd, recht zijn keel in, begon ik te 

spuiten. Ik gaf een harde kreet, om mijn straal sperma aan te 

kondigen. 

De jongen slikte wat hij kon, maar uit zijn mondhoeken sijpelde 

nog behoorlijk veel sap eruit. Ik bleef even liggen op hem toen 

ik uit gespoten was. Toen verloste ik hem door mijn pik terug 

te trekken.  Rolf hapte naar lucht, terwijl ik hem toe 

schreeuwde, dat hij nu een echte flikker was, een lekker slet 

was. Ik trok hem rechtop, zodat hij meer lucht kon krijgen. Ik 

ging nu naast hem zitten.  Ik zag een glimlach op zijn gezicht 

verschijnen. Hij moest even op adem komen, ik streelde hem 

over zijn borstkast heen. Hij zei tegen mij, dat hij het fijn vond. 

Ik zei, dat ik ook niets anders verwacht had.  Ik zei tegen hem, 

zeg nu maar even niets Rolf. Ondertussen ging ik weer met 

mijn handen, over zijn mooie gave lichaam heen. Al het sap dat 
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uit zijn mondhoeken naar buiten kwam. Smeerde ik over zijn 

hele lichaam heen. Daarna likte ik hem schoon. Hij zat naast 

mij te kreunen, maar ook te genieten. Na een poosje zei ik 

tegen hem, hoe is het Rolf om een kerel te zijn. Hij was blij, dat 

het gebeurd was. De pijn viel hem ook nog wel mee. Ik legde 

hem toen even wat dingen uit, wat hij binnenkort nog wel 

tegen zou komen. Als gevolg van zijn ontmaagding. Hij wou 

meer van mij hebben. Ik zei tegen hem, rustig aan jongen, jij 

hebt de hele tijd op je rug gelegen, ik heb het zwaarste werk 

gedaan hoor. Ik ben nog lang niet met jou klaar Rolf. Ik sta hier 

nog, tot ongeveer vier uur vannacht hoor. Hij lachte, hij zei 

toen dan ben ik nog ruimschoots thuis als mijn moeder 

thuiskomt.  Ik keek hem even weer aan, hij zat nog na te 

genieten. Ik zei toen tegen Rolf, ik heb jou net verwent. Nu 

moet jij mij verwennen. Ik zei tegen hem, jij mag mijn pik “die 

nog steeds stijf was” lekker verwennen.  Hij ging voor mij op de 

grond van de cabine zitten. Even keek hij uitdagend naar mijn 

pik. Hij zei niet te geloven dat die paal in mij heeft gezeten. Ik 

zei nou begin maar Rolf, Hij begon mijn pik te likken, hij like 

mijn mooie eikel droog. 

Ik kreunde heerlijk, hij nam mijn grote ballen in zijn handen. Hij 

zei wat heb jij een grote ballen David. Antwoord kreeg hij niet, 

ik zat ondertussen te genieten. Hij probeerde mijn pik in zijn 

mond te nemen. Ik zei hij past er wel in hoor. Hij trok zich even 

terug, toen zei hij, ik weet ik ben bang dat hij te groot is . Ik zei 

tegen hem, ik neem het wel even over van jou. Ik duwde mijn 

pik recht zijn keel in, ik had er en flinke druk op mijn zak staan. 

Ik weet dat uit ervaring, dat hij het benauwd kon krijgen. Dus ik 

hield hem goed in de gaten. Maar het ging goed, ik neukte hem 

lekker in zijn keel. Het duurde niet al te lang, of ik loste voor de 

tweede keer mijn warme sperma ik zijn gulzige keel. Zo te zien 

kreeg hij alles binnen dit keer. Hij slikte als een gek, maar het 

lukte. Ik gaf hem een compliment toen ik klaar was. Ik trok 

mijn pik terug. Ík gaf hem nu een zoen op zijn openstaande 

mond. Ik begon hem even te tongen, ik probeerde met mijn 

tong het sperma terug te lepelen. Rolf liet alles over zich heen 

komen, hij was de rust zelfde.  Hij hapte weer naar adem, ik 

liet hem dit keer maar even gaan. Ik ging op mijn stoel zitten 
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kijken, naar hem. Zijn brede glimlach zei voldoende. Wij 

genoten allebei. Ik bood hem een flesje cola aan, ik pakte voor 

beiden er een uit mijn koelkast.  Tijden het nuttigen van de 

cola, die er bij Rolf heerlijk in ging. Vroeg hij mij het hemd, van 

mijn kont over het beroep van trucker. De cola was op, ik zei 

tegen hem.  Kom op Rolf, mijn pik wil jou weer pakken kerel. 

Hij keek naar mijn pik. Ik zei hij is alweer aan het stijven hoor, 

dus klaar voor de strijd. Ik legde hem op zijn rug neer ik trok 

zijn voeten naar mij toe. Ik legde ze op mijn schouders neer, nu 

kwam zijn kont mooi in mijn vizier. Ik zag dat het nog open 

stond. Ik zei tegen hem kan nog een beetje pijn doen Rolf. 

Hij lachte hij zei toen, kan mij niets schelen David. Dus hij was 

gewaarschuwd, dus ik stootte mijn pik er ook in een harde ruk 

erin. Hij slaakte een zachte  gil, ik kon hem recht aankijken. Ik 

zei mag wel hoor. Hij zei dat het goed was. Ik heb hem toen 

ruim tien minuten lang hard genomen. Ik ben behoorlijk te keer 

gegaan in, maar ook op hem.  Maar ik kon het echt niet langer 

volhouden, ik kwam met een harde kreet klaar in hem. Ik spoot 

met enorme kracht het condoom, die ik om had gedaan mijn 

warme sperma in zijn lekkere kontje. Nadat ik mijn pik eruit 

had getrokken, Haalde ik onder belangstelling van Rolf het 

condoom eraf. Ik gaf het condoom even aan hem. Hij bekeek 

het even, hij rook eraan. Toen wou hij het terug geven. Ik zei 

tegen hem gooi maar in dat blikje Rolf. Dan kan jij het zo 

meteen als jij naar huis toegaat even leeggooien in de 

prullenbak hier op de parkeerplaats. Hij knikte. Ik pakte een 

nieuw condoom, ik gaf het aan hem. Ik zei die mag jij, om mijn 

pik doen Rolf. Hij was daar wel even mee bezig hoor. Hij 

mopperde, hij zei dat het moeilijke ging dan hij verwacht had. 

Ik zei lachend, ik doe het met en hand hoor. Hij zei, jij hebt al 

veel geoefend David. Ik zei als jij 26 jaar ben, maar flink oefent 

kan jij het ook. Ik heb hem toen maar even meegeholpen.  Ik 

zei dat hij gewoon even moest blijven zitten. Ik schoof mijn pik 

weer in zijn kont, hij kon alles weer zien. Hij genoot net als ik. 

Ik zei tegen hem, sla je benen maar om mijn middel heen. Hij 

keek mij aan, maar hij deed het wel ik tilde hem nu van het 

bed, ik heb hem toen staande geneukt. Hij zei nog David laat 

mij niet vallen. Ik zei dat is mij nog nooit overkomen Rolf. 
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Ondertussen werd hij diep, maar ook hard genomen door mij. 

Hij kreunde heerlijk. Na en paar minuten legde ik hem al 

neukend op het bed neer. 

Daar heb ik hem dus weer keihard genomen, ik heb hem 

ondertussen heerlijk getongd. Maar even later kwam het tot 

een uitbarsting, ik spoot het condoom in zijn kont weer vol. Ik 

bleef nu even liggen boven hem. Toen trok ik mij terug, uit 

hem, ik gooide het gebruikte condoom bij de andere in het 

blikje. Toen pakte ik een handdoek, ik maakte hem even 

schoon. Ik zei het is genoeg voor vanavond ik moet nog even 

slapen kerel. Toen Rolf zijn kleren weer aan trok. Nam ik nog 

even door, waar hij de komende dagen op moest letten. 

Ondertussen bleef ik even lekker naakt naar hem kijken. Het 

was kwart over twaalf dat hij uit mijn auto stapte, hij gooide 

het blikje met de gebruikte condooms even leeg. In de 

prullenbak op de parkeerplaats. Hij gaf mij het lege bakje weer 

terug. Hij zei voor de volgende knul, die jij ontmaagd. Ik zei 

lachend als hij maar net zo geil is dan jij Rolf. Ik was ook even 

uit de cabine gegaan ik gaf hem nog even een kus Ik zei, dat hij 

mij altijd mocht mailen, Jij krijgt altijd een berichtje terug. Hij 

zei, dat zal ik doen. Toen verdween, hij weer achter de struiken 

van de parkeerplaats “de Hop” aan de A1. Ik ging ook maar 

weer naar binnen toe. Ik had nog ruim drie, en half uur tijd om 

te slapen. Ik kon om vier uur weer rijden, maar mocht ook een 

uurtje later worden hoor.  “Ik had een plezierige avond gehad 

met mijn hoertje Rolf uit Bathmen”.
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3.

Op Wispelt met twee Duitse Bottum ’s 

Ik “Jan” reed mijn truck op een mooie zomermiddag de 

parkeerplaats Wispelt bij Hamminkeln langs de A3 op.  Ik ben 

gekleed in een korte knalrode fietsbroek. Je kan mijn pik, en 

ballen goed zien. Ja ik ben er trots op, dus ik laat ze zien. “Oké 

als ik ergens ga eten schiet ik een joggingbroek aan” Ik heb en 

zwarte hemdje aan zonder mauwen. Ik kan zo mijn gespierde 

boven armen laten zien.  Ik ben dus een goed uitziende kerel, 

lang gespierd lichaam van 199 cm lang ik heb een 

truckerscoup “kaal”. Blauwe ogen. Mijn trots is natuurlijk mijn 

pik hij is 17,8 cm Lang heeft een doorsnee van 8,5 cm. Mijn 

leeftijd is 26 jaar, ik heb nu bijna 7 jaar ervaring als 

vrachtwagenchauffeur. Ja ik weet het 7 jaar ervaring zegt 

niets, Ik kan het ook 7 jaar verkeerd gedaan hebben. Maar ik 

heb geen klachten gehad van de baas.  Eerst even mijn 

boekhouding bijwerken, toen zat mijn werkdag er op. Het was 

net kwart over vier in de middag. Ik ben vanochtend om twee 

uur vertrokken uit München. Ik ben even naar het 

toiletgebouwtje geweest even plassen. “Ja dat moet ook een 

keer gebeuren”. Het is jammer dat hier geen Golyholes zijn, 

maar soms valt hier nog wel aardig wat te beleven weet ik uit 

ervaring Helaas er zat een briefje op gesloten wegens 

vernieling. Dus ik ging maar even richting de bossen om daar 

de bomen dan maar even mijn spul te lossen. Toen liep ik even 

door de bossen terug waar mijn auto stond. Het was rustig op 

de parkeerplaats Een Griek, een Rus, die stonden met hun 

gordijnen dicht. Ik had nog geen zin om te gaan slapen. Ik had 

een bak koffie gemaakt, maar die had ik net op. Toen ik 

beweging in het bos zag. Mijn pik had hem ook al opgemerkt, 

hij begon zich al te roeren in mijn strakke broekje. Ik hield het 

bos even scherp in de gaten. 

Ik zag hem richting de Griekse truck gaan die iets voor mij 

stond. Ik loop even het bos in, zo dat ik achter hem kwam 

staan. Hij stond ter hoogte van de Griek zich af te trekken, 

maar hij stond niet richting de Griek. “Ik keek even langs hem 

heen”. Ik zag daar een ouder stel mannen aan het neuken 

waren. De knaap stond zichzelf te trekken.  Ik ging even kijken, 


