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Voorwoord****

Dit is mijn tweede boek met deze titel  “24 erotische 

homo/bi verhalen deel 2“ deze verhalen in deel 2 is zijn net 

als in het eerste boek gebaseerd op eigen ervaring 

,almede de ervaringen van de vrachtwagenchauffeurs Ik 

heb ook opmerkingen er in meegenomen die is naar 

aanleidingen van deel 1 kreeg van lezers .

24 verhalen “deel 2”zijn verhalen uit de praktijk, 

aangevuld met en flinke dosis fantasie opgedaan langs 

diverse parkeerplaatsen , langs de snelwegen. Ook deze 

reeks zijn beschreven uit de beleving van de truckers ,en 

van de “cruiser”

Mijn verhalen zijn eigenverbeelding, ze is niet gebaseerd 

op een echt persoon of situatie 
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1. 
Ik weet, wie ik ben

Ik ben Maikel de Vries, ik ben vorige week 18 jaar geworden. 

Eindelijk in had er zo naar uitgekeken. Echte schoolvrienden had 

ik niet, ik hou niet van sporten, ik mocht nog niet van mijn ouders 

alleen uit gaan. Ze waren op de hoogte dat ik homoseksueel zou 

zijn.  Zij wel, “ze wisten het eerder dan ik zelf”. Toen ik het hun 

twee jaar geleden verteld had. Namens ze het luchtig op. Wij 

maakten direct afspraken ‘geen seks’ voor dat ik 18 jaar was 

geworden. De naaste familie vinden mij stronteigenwijs. Geef 

even en korte beschrijving van mijn eerst 18 levens jaren. Ik liep 

met negen maanden al los, ja twee dagen toen was ik alles zat, ik 

was gevallen tegen de tafel aan. Dat deed zeer dat was niets 

voor mij.  Ik nam toen het besluit” dat ik het kruipen toch mooier 

vond”. Tot ongenoegen van mijn oudere broer Gert.  “Ik besloot 

toen een hekel te hebben aan hem”. Ik heb bijna niet gelopen, 

voor dat ik bijna twee jaar was.  Toen wij leerden fietsen, ja mijn 

vader liep naast mij. Hij hield mij vast. Nu was de bedoeling dat 

ik, op en gegeven moment los moest fietsen. Waarom snapte ik 

niet. Als mijn vader mij losliet reed ik tegen een boom aan. Of de 

sloot in. Na bijna een jaar, was ik het zat, mijn vader een fijne 

man hoor. Maar hem, kon ik er gewoon niet bij hebben. Dus ik 

besloot maar even zelf te fietsen daar was toch niets aan.  Opdat 

moment stond mijn vader weer te kletsen, met de buurman 

Freek. Ik stapte op mijn fiets ik fietste zonder begeleiding 

richting het nabijgelegen park toe. Mijn vader en de buurman 

wouden mij pakken dus ik ging harder fietsen, het was toch een 

makkie hoor. In plaats van over de brug reed ik de gracht in. Ik 

was waarschijnlijk de verkeerde kant van de brugleuning gegaan. 

”Dat hoor ik nog steeds op mijn verjaardagen.”  Maar mijn vader, 

en de buurman waren apen trots op mij, ik kon fietsen. Ik vond er 

niets aan, dus ik liet de fiets staan in de schuur. 

 Op school stond een dame voor de klas, die zei tegen mij, Maikel 

doe dit doe dat, maar Maikel zei, dat doe het zelf mens. Nee 

school was niets voor mij.  Mijn moeder was de wanhoop nabij, 
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waarom was ik anders dan mijn oudere broer Gert, en mijn 

jongere broertje Kees. Mijn vader zei, dan maar weer tegen mijn 

moeder, “Joke, Maikel is een bijzonder kind”.  “Stronteigenwijs” 

zei ze dan. Volgens mijn oma, dat had ik van mijn vader gekregen 

zei, “notabene de moeder van mijn vader”. Ik had medelijden met 

mijn vader hoor, ik vond hem helemaal niet “stronteigenwijs”. 

Maar ik weet wie ik ben, zo simpel is dat. Na die” ellendige 

juffrouw” in de 1e klas. Kwamen er allemaal kerels,” meesters” 

moest je zeggen. Ik kon redelijk met ze overweg. Pas toen ik naar 

het VMBO ging voelde ik mij op mijn gemak. Ik was daar met 

leuke jongens vooral die stoere gasten uit de hogere klassen.  

Maar “achterlijk” zoals mijn broer Gert zei was ik niet hoor. Het 

likken aan die meiden, nee dat is niks voor mij. “Dat was pas 

achterlijk” In het laatste jaar op het VMBO kregen wij een 

gymleraar een jonge vent, die heet Justin uit Suriname. Hij was 

toen al 30 jaar hoor. Hij was gespierd, maar dat kwam van het 

gymmen zei hij. Ik was 16 jaar toen mocht ik altijd blijven om de 

zaal opruimen. Samen met Justin. Het was bekend, dat hij van 

jongens hield, dus ik sloofde mij goed uit als hij in de buurt was.  

Het was tegen het einde van het schooljaar net na mijn examens 

elkaar weer troffen in de stad. Nodigde hij mij uit, om bij hem 

thuis te komen, hij woonde in de flat tegenover het station te 

Apeldoorn.  Hij heeft mij toen ontmaagd Hij had een pik die groot 

was, ik had er nog nooit een gehad. Maar zijn mooie zwarte pik 

van 17,8 cm en hij was 5,7 cm doorsnee. Deed mij erg veel pijn, 

maar ik wilde het gewoon. Ik heb hem nog een paar keer 

opgezocht, toen is hij in de maand augustus verhuist naar 

Groningen. Daar ging hij met zijn vriend Ger, “ook z’n gespierde 

gozer” uit Groningen, samenwonen en de sportschool in de stad 

Groningen runnen. 

Maar ik kreeg van hem nog wel tips mee waar ik verder mee kon.  

Ik ging leren voor automonteur, Op mijn 17e ging ik na de winter 

in februari. Ruim vijf maanden voor mijn 18e verjaardag mijn 

theoretische rijexamen halen. Bij een rijschool hier in Apeldoorn, 

waar ik van hoorde dat je rijlessen in natura kon betalen. Maar 

dan moest ik, bij de eigenaar zelf wezen. Hij gaf ook de 

theoretische lessen. Ik ben zes maanden met hem naar bed 

geweest, hij had maar een klein pikje hoor, maar ik was daar wel 
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achter dat de grote van de pik niets uitmaakte voor het neuken. 

Zo had ik mijn rijbewijs een week na mijn 18e verjaardag gehaald. 

Ik heb in de avonden dat ik zogenaamd huiswerk ging maken, de 

computer uitgespit over dat ene onderwerp wat mij zo boeide. 

Seks met een kerel. “Door chatten met lotgenoten kwam ik 

behoorlijk ver”. Ik woon in Apeldoorn, in de wijk Ugchelen die ligt 

vlak bij de A1. Ik had van mijn opgespaarde centen een 

tweedehandsauto gekocht. Mijn vader had mijn rijbewijs betaalt 

ook het examen dat hoorde bij de opvoeding zeiden mijn ouders. 

Omdat ik in een keer was geslaagd kreeg ik 100 euro  extra voor 

de auto. Ze moesten eens weten, dat mij het halen van het 

rijbewijs niets had gekost.” Dan zou mijn moeder, het roze kaartje 

meteen kapot knippen in duizenden stukjes “. Beging september 

ik heb mijn opleiding stopgezet, ben overgegaan naar de 

avondschool. Ik kon bij het bedrijf waar ik stage had gelopen een 

vaste baan krijgen, omdat ik de  opleiding Electro auto’s had 

gedaan. Ik had nu eerst twee weken vakantie, omdat ik in de 

vakantieperiode flink had overgewerkt. Zo werd ik van “de sul 

van de familie tot een toffe gozer”. Mijn ouders waren trots op 

mij, zelf mijn broers en hun stomme vriendinnen.  Het was dus 

half september, ik ging even naar de binnenstad toe. Ik zette mijn 

fiets neer op de markt. 

Ik moest even naar de boekhandel, om een boek voor mijn 

moeder te bestellen. Ik heb een regel waar ik mij aan hield. In de 

stad zelf, ga ik op de fiets. Dan kan ik sparen voor een betere 

auto. En het is goed voor het milieu. ‘Maar ik loop vaak aan 

andere dingen te denken’. Dan knal ik nog weleens tegen een 

lantarenpaal of zo. Ik dacht nu aan het chatten, wat is 

gisteravond had gedaan met vuurvonkje uit Deventer. Hij liet op 

zijn webcam zien, hoe ik moest doen, om aan een man kenbaar te 

maken dat ik met hem wou. Ik liep dus flink te oefenen, richting 

de boekhandel toe. Ik moest oversteken, toen er een claxon 

klonk. Ik bleef snel stilstaan, ik keek de chauffeur aan. Zonder 

dat ik er erg in had, maakte ik een likkende beweging met mijn 

tong. De man deed het terug. Ik schrok daarvan, De man had zijn 

raampje open. Hij riep mij. Ik dacht hij zit toch in die auto voordat 

hij eruit is ben ik al weg.  Hij zei wil jij verwend worden, door een 

geile trucker ventje. Ik zei daarop misschien wel schatje. Ik zag 
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dat hij door het dolle was geworden. Kom maar bij mij in mijn 

auto. Ik zei, ik moet eerst even bij die boekhandel een boek 

bestellen.  Hij zei tegen mij, ik wacht op jou bij het Apeldoorn 

kanaal daar bij de Praxis. Ik zei, ik ben er binnen tien minuten. Hij 

lachte, ik wacht op jouw geil ventje. Ik ging snel even 

oversteken. “De boekhandel in”. Ik keek nog even naar buiten. Ik 

zag hem weg rijden richting het kanaal. Ik bestelde het boek voor 

mijn moeder, ik ging terug naar de markt, waar mijn fiets nog 

stond op mij te wachten. Ik had even de stad in gewild, maar ik 

was nieuwsgierig, of de trucker daar nu ook stond te wachten op 

mij.’ Ik dacht ik kan altijd nog teruggaan’. 

Ik fietste richting de Praxis, ik zag de auto al staan. Ik zette mijn 

fiets op slot tegen een boom daar. Voorzichtig liep ik richting de 

vrachtauto toe. Ik zag de deur openstaan aan de bijrijderszijde 

open stond.  Ik keek naar binnen, ik keek recht naar hem, hij 

keek mij aan. Hij had een mooie glanzende kale kop zo te zien,  

hij was ook lang, ik dacht dat hij rond de veertig jaar was.  Hij zei 

tegen mij kom binnen, ik klom naar binnen toe, ik kreeg een raar 

gevoel in mijn buik, zou het nu gebeuren. Ik trok automatisch de 

deur dicht achter mij. Op de deur had ik gezien dat hij uit 

Rotterdam kwam.  Hij had een zware lage stem, hij zei dat hij 

Harry heet. Ik stelde mij ook voor, ik heet Maikel ik ben 18 jaar. 

“Ik dacht dat is er dus ook maar uit” Hij vroeg aan mij, ben jij nog 

maagd Maikel. Ik zei nee dat ben ik al twee jaar niet meer. Ik zei 

toen, als jij mij neukt dan altijd met een condoom. “Dat moest ik 

altijd zeggen had ik gehoord” Hij lachte jij ben mij er een, die 

weet wat hij wil zei hij. “Recht op het doel af”. Ik schrok daarvan, 

ik dacht wat heb ik nu weer gezegd. Ik zag de trucker op zijn 

sleutel klikken, ik hoorde dat hij de deuren vergrendelen. Dus ik 

moest nu eraan geloven. Hij deed de gordijnen dicht. 

Ondertussen zei hij, dat hij het fijn vond, dat hij mij mocht 

neuken. Ik moest mij uitkleden zei hij, Dat deed ik maar, ik zag 

dat hij zijn kleren behoorlijk snel uit had. Ik ging rechtop op het 

bed zitten. Enigszins verdoofd gevoel, bang voor wat komen zal. 

Hij was zo groot, ik vroeg aan hem. Mag ik weten hoe groot jij 

bent Harry, hij zei toen, wie bedoel jij, hij of ik. Hij wees op zijn 

bult die nog in zijn slipje zat. Ik dacht snel na, ik dacht wat nu. Ik 

zei toen alle twee.
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 Hij zei dat hij 199cm lang was, toen zei hij die kleine daar 18,7 

cm lengte 6,3 cm doorsnee. Meteen deed hij zijn slip uit. Ik 

schrok flink toen zijn pik tevoorschijn kwam, die noemt hij zijn 

kleine jongen.  Hij ging in het midden van het bed zitten, hij keek 

mij rechtaan. Met zijn blauwe ogen keek hij mij doordringend aan.  

Hij zei, tegen mij op jouw knieën hoer, ik deed het maar gewoon, 

zijn stem was gewoon dwingend. Ik moest eerst even zijn pik 

respect tonen. Ik moest hem aflikken zei hij, dus ik begon maar. 

Ik had al een paar keer iemand gepijpt dus ik wist hoe het moest. 

“Maar dat was meenstal een jongens pikje”. Deze was een 

heerlijke grote pik, daar kon ik mij heerlijk op uitleven. Harry gaf 

mij duidelijk aan wat ik moest doen. Ik moest zijn ballen ook in 

mijn mond nemen, ik kon er maar een te gelijk hebben. Ja zei 

Harry toen, ik heb lekkere ballen Maikel. Wees er zuiging op. Ik 

kon niets zeggen ik had mijn mond vol. Maar ik dacht even, denkt 

hij dat ik die ballen doorslik of zo. Hij had zijn handen om mijn 

hoofd heen, daar stuurde hij mij mee. Ik moest toen zijn eikel in 

mijn mond nemen. Ik deed het braaf, ik wou hem niet kwaad 

hebben.  Dus ik deed wat mij werd gevraagd. Het duurde niet 

lang, of hij ging mij neuken in mijn keel.  Even later spoot hij zijn 

truckerssperma recht mijn gulzige keel binnen. Ik heb alles 

doorgeslikt. Wat een heel karwei was, maar het lukte toch wel 

geloof ik. Harry trok zijn pik eruit. Ik moest even naar lucht 

happen. Hij gaf mij een kus op mijn voorhoofd. Hij tilde mij nu op 

van het bed, hij draaide mij om, zodat ik op mijn buik op het bed 

lag. Mijn voeten stonden nog op de vloer.  Hij zei toen in mijn oor. 

Nu Maikel ga ik jou verkrachten. Jouw kontje zal nooit meer zo 

mooi zijn als nu het geval was. Ik zag in een flits, dat hij een foto 

van mijn kont nam. Hij fluisterde lieve geile woordjes in mijn oor. 

Ik luisterde flink, hij fluisterde zachtjes. Ik hoorde ineens doe jij 

je mond eens wijd open Maikel. Ik deed het braaf, opeens werd er 

iets in mijn mond geduwd door Harry. Meteen werd ik stevig door 

hem op het bed geduwd. “Zonder een waarschuwing voelde ik 

hoe hij zijn pik in mijn kont duwde”.   Harry was ondertussen 

overgegaan tot het neuken van mij. Harry ging onvermoeid door 

hij had mij stevig beet. De pijn was er nog steeds, maar ik begon 
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eraan te wennen. Ik begon nu te kreunen als het nu van het 

genot. ‘Ik begon nu te genieten’. Terwijl Harry zich flink 

uitsloofde boven op mij. Het was geweldig ik was de ruwheid van 

hem alweer vergeten hoor. Hij ging flink door. Ik voelde Harry zijn 

pik groeien in mijn kont. Ik dacht hij komt zo klaar. Ik had niet 

gezien, of hij een condoom om had gedaan. Ik kon het hem ook 

niet vragen vanwege die stomme doek in mijn mond. Nou dan 

moet het maar toe laten, dat hij mijn darmen volspuit. Opeens 

trok hij zijn pik uit mij. Ik voelde meteen dat hij mij optilde, en 

omdraaide. Toen spoot hij zijn sperma op mijn lichaam. Toen hij 

klaar was, gaf hij mij een kus. Hij ging met zijn handen door zijn 

verse sperma, hij smeerde mij er helemaal onder, zelf door mijn 

haar. “Toen haalde hij die handdoek uit mijn mond.  Hij liet mij 

toen even met rust. Toen begon hij mij schoon te maken met een 

natte handdoek”.   Hij vroeg aan mij hoe het nu met mij was. Ik 

zei, ik geloof dat ik werd geneukt door een hengst. Hij was nu 

naast mij komen zitten. Hij gaf mij een kus. Hij zei dat ik een 

geweldig teefje was. Toen zei hij dat hij weer verder moest 

rijden. Ik kleedde mij aan ik zag dat hij zich ook weer aantrok. Ik 

bedankte hem voor de seks, hij zei nee ik hoor jou te bedanken 

lekker ding ik hoop jou nog vaker een keer te ontmoeten. Even 

later stond ik bij mijn fiets, toen reed Harrie langzaam weg.

 Ik ging naar huis toe, even heerlijk douchen.  Ik ben de rest van 

de dag heerlijk op mijn slaapkamer gebleven. Even chatten met 

vuurvonkje uit Deventer. ‘Ik vroeg of alle truckers zo geil waren’. 

Ik kreeg een uitleg van hem hoe ik daarachter kon komen. Ik ben 

toen even wezen lopen richting Bruggelen, ja het een dik kwartier 

lopen. “Maar dan zit je in de bossen achter de parkeerplaats”. Ik 

liep meteen door naar de parkeerplaats zelf, maar onderweg zag 

soms twee of meerdere kerels tussen de bomen staan, volgens 

mij waren ze aan het neuken. Eenmaal op de parkeerplaats zelf 

moest ik, volgens vuurvonkje. Gewoon op een bankje gaan zitten 

in de buurt van een vrachtwagen.  Er stonden zeker vier grote 

vrachtauto’s dus ik liep er even langs.  Op de linker strook 

stonden bijna allemaal buitenlanders. “Vuurvonkje had mij 

daarvoor gewaarschuwd”. De vierde stond op de rechterstrook 

helemaal aan het eind. De gordijnen waren open, maar er zat 



13

niemand in. Dus ik besloot bij het eerste hekje te gaan zitten op 

een bankje. “Vuurvonkje had gezegd dat je geduld moest 

hebben”. Het was heerlijk weer, ik zat in het zonnetje heerlijk te 

genieten. Er kwamen diverse auto, en vrachtwagens de 

parkeerplaats op, maar er reden ook weer door. Soms stopten ze 

even voor een sanitaire stop, tegen hun achterband aan. Er stond 

nu een vrachtwagen dicht bij mij, ik kon de chauffeur goed zien.  

Hij zat iets in te vullen, Even later legde hij het weg. Hij ging nu 

naar de andere stoel in zijn cabine. Hij deed de deur open, ik 

dacht even aan wat vuurvonkje had gezegd daarover. Hij kwam 

toen naar buiten toe.  Hij was normaal ongeveer 180 lang schat 

ik. Hij had wel een kale kop. Volgens mij was hij rond de vijftig 

net zoiets als mijn vader. Hij was daar iets aan het doen. Ik kon 

net niet zien wat hij daar deed.” Ik wou net opstaan om te kijken 

toen hij bewoog”, hij deed een stap achteruit. Hij keerde zich om, 

en hij kwam op mij toe lopen. Hij had in elke hand een mok. Bij 

mij aangekomen vroeg hij, of ik ook een mok koffie wou hebben. 

Dat wilde ik wel hij gaf mij een van zijn mokken. Hij vroeg aan mij 

of ik suiker en of ik er melk in had. Ik zei dat ik het zwart dronk. 

Hij lachte hij ook. Hij kwam naast mij zitten. Hij stelde zich voor 

Fred heet hij. Ik zei dat ik Maikel was.  Hij vroeg in welke auto ik 

reed, ik zei tegen hem een Peugeot 107maar die staat nu thuis. Ik 

zei dat ik lopend was, dat ik in Ugchelen woon.  Hij kwam uit 

Deventer hij had nog even twee uur rust dus dat moet hier maar 

even. Ik voelde mij op mijn gemak bij Fred. “Opeens vroeg hij of 

ik verkering had”. Ik flopte eruit nee gelukkig niet, dat is niks 

voor mij. Hij was getrouwd en had drie kinderen.  Ik vroeg toen 

brutaal hoe oud hij was. Hij zei 46 jaar, hij vroeg toen hoe oud ik 

was. Ik zei 18jaar. Hij vroeg of ik wel eens in een vrachtauto had 

gezeten, “ik moest meteen even naar vuurvonkje denken “. Ik zei 

ja op mijn werk als automonteur wel eens even ingezeten.  Ik zei 

er achteraan dat was volgens mij niet z’n cabine als jij erop hebt 

Fred.  Hij nodigde mij uit om even binnen te kijken.  Wij stonden 

op wij liepen richting de truck van Fred. De deur stond nog open. 

Hij zei dat hij eerst even het koffiezetapparaat weg zou zetten, 

zodat ik erin kom. Hij zei even later, klim er maar in Maikel. Hij 

zei meteen erbij schuif maar even door. Ik ging achter het stuur 
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zitten. Ik keek in de ronde terwijl Fred ook naar binnen was 

gekomen. Ik zei tegen hem, zowat een ruimte heb jij hier nog. Die 

op mijn werk, zat geen bed in. Was nogal een ouder type. Ik kon 

aan alles merken dat Fred best trots was op zijn truck. Hij zei dat 

ik alles aam hem mocht vragen. Hij liet mij de kastjes zien. Ik 

keek erin, ik zag enkele doosjes condooms staan.

 

Ik zei nou Fred moeten die allemaal op vandaag. Hij keek mij aan, 

nee hoor ik heb net vorige week nieuwen gekocht in Duitsland op 

de boot naar Oslo. Hij pakte er een doosje uit hij zei gebruik jij 

dezen ook Maikel. Ik zei zonder doe ik het niet Fred. Toen zei hij 

goed geantwoord kerel, hij gaf mij het doosje condooms dan heb 

jij voorraad. Ik pakte het aan ik zei dankje wel. Opeens voelde ik 

zijn hand op mijn benen.  Hij zei volgens mij ben jij aan en 

heerlijke beurt toe Maikel. Ik zei toen Ja graag Fred. Even later 

zaten wij beiden naakt in de cabine van de truck van Fred. Die 

had al een stijve pik zo te zien. Hij vroeg aan mij. Hoe vind jij hem 

Maikel.  Hij is groter dan ik had geschat toen hij nog in je broek 

zat Fred.  Fred lache hij zei valt best mee hoor, hij is maar 17,4cm 

lang en heeft een doorsnee van 4,8cm. Fred vertelde mij hoe ik 

moest gaan liggen. Ik moest mijn voeten op zijn schouders 

leggen. Zo kon ik zijn pik in mijn lichaam zien verdwijnen. Fred 

had er direct de hoogste versnelling erop gezet. Ik voelde zijn pik 

steeds dieper in mijn stootten, ik dacht wat een heerlijk gevoel is 

dit. Ik hoorde een tevreden gegrom bij Fred, ik kreunde ook 

behoorlijk. Ik riep af en toe, mag dieper hoor, O, god wat is dit 

heerlijk. Toen hij na een dik kwartier klaarkwam in mij zijn 

sperma in het condoom had geloosd. Hij trok hem er snel weer 

uit. Ik zag dat hij na enkele ogenblikken weer een nieuw 

condoom om deed. Ik moest op mijn buik liggen hij wou mij 

dekken. Hij ging met harde, en diepe stootten als een gek te 

keer, hij riep allemaal geile woordjes mij toe van Geile teef ik zal 

je doorboren.’ Vieze geile hoer al die scheldwoorden kwamen 

voorbij’. ‘Ik werd er alleen maar geiler door’.  “Ik moest denken 

aan Justin”, hij was veel gespierder dan Fred, maar die deed toch 

niets slechter hoor. Dus ik had alweer iets geleerd.  
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Toen hij klaarkwam en zijn kleverige massa zoals hij het noemde 

in het condoom had geloosd. Bleef hij even liggen op mij. Ik 

hoorde hem zwaar ademen. Ik lag heerlijk na te genieten.  Toen 

hoorde ik hem zeggen. Wat ik liever niet hoorde. Ik moet verder 

rijden Maikel het is heerlijk en mooi geweest. Ik moet naar huis 

naar moeder de vrouw toe. “Ik dacht jammer hij gaat naar de 

concurrent”. “Ik schrok meteen van die gedachte”. Ondertussen 

stond Fred weer tussen de stoelen. Hij gaf mij een stuk 

keukenpapier om mij schoon te maken. Hij deed de gebruikte 

condooms bij de stukjes keukenpapier in en plastic broodzakje 

waar zijn tarwe bollen in hadden gezeten “stond er op Tarwe 

bollen”. Ik had mijn kleren ook aangetrokken. Ondertussen ging 

Fred alweer achter het stuur zitten nadat hij de gordijnen had 

geopend. Hij zei tegen mij, dat ik een echt hoertje voor hem was. 

Hij hoopt mij hier nog vaker tegen te komen. Ik bedankte hem 

ook omdat hij mij heerlijk had geneukt. Ik moest even het zakje 

met de gebruikte condooms even in de vuilnisbak op de parking 

gooien. Even later stond ik op de parkeerplaats te kijken hoe 

Fred zijn 40ton wegende vrachtauto van het parkeerterrein 

afreed richting zijn huis in Deventer Toen zag ik dat het lekker 

druk was, vooral gewone auto waar niemand in zat, allemaal in 

het bos. Er stonden twee vrachtauto die er net ook stonden.  Ik 

was het geneuk even zat ik besloot om maar richting huis te gaan 

genoeg voor vandaag. Maar ik kom snel terug hier, “ik weet nu 

wie ik ben. Een hoertje van de snelweg “
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2.

Ik wil Cowboy van de autobaan worden    

 Ik “Rob” zat alleen op mijn kamer, ik ruimde mijn laatje op van 

mijn bureau. Ik kwam de overeenkomst tegen, die ik met mijn 

ouders afgesloten. Nouja met mijn moeder dan. Het was alweer 

een jaar geleden opgesteld door mijn Grootvader. Na het behalen 

van mijn vmbo-diploma.  Mijn moeder stond erop dat ik verder 

ging leren. Oké ik had een mooi cijferlijst, gemiddeld een7.8 Ik 

was toen 17 jaar. Maar ik wou net als mijn vader het vak van 

Automonteur. Wij waren overeengekomen dat ik door zou gaan 

met leren voor automonteur. “Ik snapte mijn moeder ook wel 

hoor” Ik had een talen pakket gedaan naast van Nederlands, 

Frans, Engels en Spaans. Mijn moeder zei, als automonteur hoef 

jij niet zoveel talen te kunnen. “Ze zei praten toch niet terug die 

auto’s”.  Ik knutselde samen met mijn grootvader, vader en mijn 

twee broers altijd met oude auto’s. Mijn broes zijn gaan studeren 

in Maastricht, en de ander in Amsterdam. Ik wou 

vrachtwagenchauffeur worden. Als kind al wou ik dit al. Mijn 

vader zag er wel iets in ‘cowboy van de Weg’. Op mijn 10de wou ik 

een hoertje worden “ik was toen met mijn vader, en broers een 

dagje Amsterdam geweest”. Ik ben vijf jaar jonger dan mijn 

broers, die wouden graag een keer door de hoeren buurt lopen. 

Het leek mij ook wel iets met rode lampje achter het glas zitten 

in je blootje. Ik schijn het thuis ook wel hebben gedaan. Maar ik 

slaap aan de achterkant. ‘Mijn moeder vond het niet leuk’. Op 

mijn 14e zei ik tegen haar. Dat ik verliefd was op Ronald de 

getrouwde zoon van onze buurman. Hij was toen al 25 jaar en 

stoer. “Ook dit vond mijn moeder niet leuk”. Echter dit laatste 

gevoel ging niet over. “Dat vond mijn moeder weer niet leuk”. Zij 

vindt niks leuk, wat ik leuk vind. Ja ik was boos op haar. Er werd 

een man ingeschakeld door mijn ouders. Ik weet nog dat hij Wibo 
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heet. Hij was al oud hoor al 64 jaar’ Hij heeft mij allemaal 

uitgelegd. 

Ook mijn ouders erbij betrokken, vooral mijn moeder. Ja zij heeft 

het toen geleerd te accepteren.  Maar haar vader ”mijn opa”, 

heeft nog wel heel wat met mijn moeder moeten praten hoor. 

Toen wij de laatste ruzie hadden. Heeft hij een overeenkomst 

tussen mij, en mijn moeder gemaakt. Die wij moesten 

ondertekenen.  Opa zei tegen mijn vader, ik ken haar al langer 

dan vandaag. Ik dacht toen even natuurlijk, ken jij haar langer 

dan vandaag.” Het is jouw kind”. Ik heb het maar niet gezegd. 

Een week later heeft het mijn vader uitgelegd. Met de jaren die er 

na kwamen ging het een stuk beter tussen ons. “Ja het is ook het 

enigste meisje, waar ik verliefd op ben”. Ik ben nu 18 jaar 3 drie 

maanden oud. Mijn vader zei tegen mij, als ik 

vrachtwagenchauffeur wilde worden moest ik maar eens gaan 

kijken. Ook even informatie in winnen op de computer. Het was 

nu mei, dan kon ik in juli beslissen wat ik wou.  Ik vond het een 

goed idee, zelf mijn moeder vond het prima. Ik ging snel naar, 

mijn hobby toe dat is de sportschool. Op advies van mijn vader 

was ik op mijn 15e naar de sportschool gegaan. Ik was er zelf niet 

zo erg voor, maar mijn opa zei ook tegen mij. Dat ik nu ook een 

keer iets moest doen voor mijn ouders. Na de eerste week was ik 

enthousiast. Er lopen geile kerels rond, ik kreeg er een stijve van. 

‘Maar dat heb ik thuis maar niet vertelt’. Anders krijgt mijn 

moeder weer een rolberoerte. Maar nu geniet ik er nog meer van, 

ik droom er zelfs over. Ik weet van horen zeggen, dat Gijs een 

vrachtwagenchauffeur is. Het is een stoere kerel hoor, hij is al 26 

jaar oud. Hij rijdt door heel Nederland heen. Ik praat wel eens 

met hem, meenstal op zaterdag is hij er. Wij wonen in Schagen. 

Gijs woont net buiten Schagen “wij in het centrum”. Ik was al 

ontmaagd door Wibo, het was tijdens een gesprek. Ik had elke 

keer als ik met hem sprak een stijve pik. Hij zei dat hij ook een 



18

stijve kreeg. Dus ik heb toen even uitgelokt. Toen heeft hij mij 

ontmaagd. Dat deed pijn, maar dat had Wibo ook altijd gezegd. 

Maar ik wil nu die van Gijs in mijn kont hebben.

Ik trok de stoute schoenen aan. Toen ik Gijs zag in de 

kleedkamer van de sportschool. Ik zei tegen hem, jij ging te keer 

Gijs. Hij zei toen, dat kon hij niet van mij vertellen. Ik zei gauw ik 

moet binnenkort beslissen wat voor vervolgopleiding ik moet 

gaan doen. Gijs vroeg toen “waar ik op hoopte” waar ik aan 

dacht.  Ik begon te lachen, ik zag hem verbaast kijken.  Ik kan 

niet kiezen.  Ik heb geleerd voor automonteur. Als kind wou ik op 

een grote vrachtwagen rijden, maar dat wordt het niet hoor. Hij 

vroeg Rob kom een even bij mij zitten.  Ik ging naast hem zitten 

op de bank in de kleedruimte. “Zo dicht was ik nog nooit bij hem 

geweest”. Hij vroeg waarom ik geen goede stoere trucker zou 

kunnen worden. Ik zei dat ik niet stoer was. Hij begon nu te 

lachen, hij zei dat hij ook niet stoer was.  Ik zei toen tegen hem, 

ik vind jou wel stoer hoor in z’n grote vrachtauto rijden. Hij vroeg 

wat ik allemaal had geleerd. Ik vertelde mijn verhaal aan hem. Ik 

zag hem serieus luisteren naar mij. Zelfs toen ik vertelde dat ik 

een hoer wou worden.  Toen vroeg hij mij, of ik mijn rijbewijs al 

had gehaald. Ik zei ja via school op mijn 17e jaar. Maar ik mocht 

tot 3 maand geleden alleen met mijn vader rijden.  Hij zei toen, 

dan kan jij ook een vrachtwagen besturen Rob. Ik lachte dat lukt 

mij nooit. Hij lachte heb jij dan wel eens er ingezeten. Ja op 

school mochten wij er even in kijken, toen wij dieselmotoren 

moesten leren op school. Maar dat meenstal de motoren, er niet 

in rijden hoor zei ik. Hij zei zo ben ik ook begonnen hoor ik ben 

ook automonteur.  Het is wel handig dat je iets weet van de 

binnenkant van je truck hoor. Dus dat is al een voordeel zei hij. 

Jij hebt meerdere talen is ook een plus punt.  He enige min punt 

is dat jij nog nooit in een rijdende vrachtauto hebt gezeten. Ik 

knikte, ja daar ga ik nu op zoek naar. Heb jij enkele tips voor mij. 
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Ik zag hem nadenken, toen zei hij kom maar even mee met mij, 

Hij had thuis nog wel formuleren liggen, over banen als chauffeur. 

Hij zei dat ik met hem mee kon rijden, hij zou mij dan wel weer 

naar huis brengen. Ik hoefde hier niet over nadenken. Wie krijgt 

nu de kans om bij zijn idool in zijn auto te mogen zitten. Wij 

stapten in de Mercedes van hem. Hij zei toen, wij richting zijn 

huis reden. Hij is niet van mij hoor. Ik heb zelf een kleine Camper, 

maar die ben ik aan het opknappen. Dezen is van mijn vader. Die 

heb ik vanochtend even een serviesbeurt gegeven. Mijn ouders 

komen morgen weer terug van hun vakantie uit Spanje. Ik haal ze 

morgenochtend op van Schiphol, dan gaan ze weer terug naar 

Texel toe daar wonen ze. Hij vroeg nog wel waarom, ik bij de 

sportclub was gekomen.  Ik was lopend gekomen, ik woon een 

honderd meter van de sportclub af. Hij lachte, hij bedoelde 

waarom ik was gaan sporten. Hij wist dat ik lopend was. Ik vroeg 

daarop, hoe hij dat wist, want ik had hem niet gezien. Hij lachte 

zit er een knappe vent achter een raam, dan zie jij het niet Rob. 

Ik kreeg een rode kop geloof ik. Ik had hem vertelt dat ik achter 

een raam wou zitten. Hij lachte weer, en hij legde zijn grote 

sterke hand op mijn been. Hij zei ik plaag jou maar hoor. Ik zei 

dat is niet erg Gijs. Toen reden wij het dorpje Schagerbrug 

binnen. Hij stopte bij een mooi bungalowtje. Z’n eentje die kant 

en klaar er neergezet was. Ik zei, dat ik hem gezien had toen hij 

hier werd neergezet met een grote kraan.  Gijs zei, ja dat was een 

hele klus. Hij reed het erf op, hij zette de auto in de kapschuur 

neer. Hij zei dat deze schuur nog van de vorige eigenaar was. Ik 

zei, dat ik wist dat de het huis dat daar had gestaan afgebrand 

was. Gijs zei dat was van een Broer van mijn vader. 


