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Voorwoord 

In dit boek schrijf ik “erotische Homo/bi 

                     Verhalen “

Deze verhalen zijn gebaseerd op pure fantasieën van 

mijn dromen, aangevuld met eigen belevingen, van 

mijn eigen belevingen. Die ik samen heb gevoegd 

met die van Diverse truckers die ik ontmoet heb.  

1e verhaal: 

De truckerslet van Simon 

2e verhaal:

 

Ik laat mij heerlijk verwennen

3e Verhaal:

Voorjaarsvakantie 

Mijn verhalen, zijn eigen verbeeldingen, ze zijn niet 

gebaseerd op echte personen, of situaties 
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                  Eerste verhaal 

        Truckerslet van Simon 

                        Door 

             HENK SOETERS 
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De truckerslet van Simon 

 

Ik ben Simon, vrachtwagenchauffeur van beroep

Even voorstellen; Ik ben Simon de Vries, “29” ik rij van die grote 

grijze containers. Ik  heb net in Amsterdam, een nieuwe 

container er op gezet. Deze moet naar Osnabrück, in Duitsland.  

Ik rij nu , op de A1 bij Barneveld. Nog een half uurtje dan, heb ik 

pauze acht uur rust. Dan zit mijn werkdag erop voor deze 

maandag.  Even voor elf uur, reed ik de parkeerplaats Lucasgat 

op. Ik vul mijn schema’s even in, op mijn laptop. Het was niet 

druk op deze parkeerplaats. Drie collega truckers stonden achter 

het benzinestation op die gedeelte van de parkeerplaats. Ik stond 

in de lus in tussen de bomen. Er waren ook nog wel enkele 

toeristen zo te zien. Die zaten op hun stoeltjes koffie te drinken. 

Ik zei tegen mij zelf, dat ga ik dus ook maar eens doen. Ik keek in 

de binnenspiegel, of mijn kale kop nog netjes was. Of de 

scheiding nog goed zat. Ik trok even een nieuw hemdje aan. Ik 

had vannacht in mijn blote barst gereden. Het was een warm, dus 

ik had maar besloten, mijn shirt uit te doen. Ik stond vrij rustig, in 

midden van de lus.  Ik stond net bij een bankje, ik had hem zo 

neergezet dat ik mijn deur aan de bijrijderskant open kon zetten 

zo dat ik het koffiezetapparaat op de trayplank kon zetten. Ja Ja 

Simon is nog niet zo gek als hij eruitziet. Ik at mijn broodje op, ik 

dronk mijn koffie heerlijk op. Het was bijna twaalf uur, ik was 

even naar de bosjes gelopen even plassen. Ik merkte dat het 

weer veranderde, de zon verdween. Ik hoorde het in de verte 

onweren. Ik dacht nu, dan zal het wel even opfrissen.  Toen ik 

weer terug was bij mijn auto, zag ik een jonge vent aan komen 

rijden in een rode fiat 500. Hij stapte vrij snel uit zijn auto om 

even te plassen op hetzelfde plekje als ik net mijn plas had 

gedoneerd. 

Ik riep naar hem, die heeft al genoeg gehad hoor. Hij keek 

lachend om naar mij. Hij kwam na zijn lozing dan ook op mij af. Ik 

zag een heerlijke geile vent aankomen. Hij zei jammer dat u het 

niet eerder had gezegd, dan had ik die ernaast genomen.  Ik zei, 

dat ik zijn fiat mooi vond, hij zei toen lachend hij is van mijn 
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moeder hoor, ik mocht hem gebruiken, nu zij met vakantie was. 

Ik zei toen tegen hem, vertrouwt ze jou dan zomaar haar auto toe. 

Hij zei, ik heb al bijna 6 maanden het rijbewijs, maar ik mag sinds 

kort alleen rijden zonder begeleiding van een van mijn ouders. Hij 

zei lachend, nu kan ik ook naar de plekken waar ik graag heen 

wil. Ik keek hem aan. Hij verduidelijkte toen, dat hij valt op 

mannen, maar ik kon toch niet aan mijn ouders zeggen, dat ik 

naar een homo ontmoetingsplek wou. Hij keek me aan, met die 

blik in zijn ogen weer. “volgens mij dacht hij zou hij het snappen” 

Ik zag dat hij naar binnen loerde, hij vroeg aan mij, is het daar 

dan niet snikheet tijden het rijden. “Ik voelde de eerst druppels 

regen al vallen”. Ik zei toen, jij mag wel even binnen kijken hoor. 

Dan kan ik het jou haar fijn uitleggen. Hij ging naar binnen toe. Ik 

zei tegen hem, schuif maar even door. Hij ging nu achter het 

stuur zitten. Ik was naast hem komen zitten. Het begon nu harder 

te regenen. Dus ik deed mijn deur dicht. Ik zei, dat hij alles aan 

mij mocht vragen. Ik gaf hem zo goed als mogelijk, overal 

antwoord op. Terwijl hij alles goed bekeek, was ik hem al aan het 

uitkleden, in mijn gedachten. Ik zou mijn best doen, om hem te 

behagen. Ik zei tegen hem, ik heet Simon. Hij stelde zich ook voor 

als Jan. Ik zag, dat zijn oog was gevallen, op de spreuk die ik 

boven de deur had hingen.   Die luide; Ik Simon, houd mij het 

recht voor, diegene die vrijwillig bij mij instapt, te neuken. 

Nog voor dat hij commentaar erop kon geven. Zei ik tegen hem. 

Jan daar kom jij toch voor kerel. Na een kleine aarzeling, hoorde 

ik ja dat ik waar. Ik klikte meteen de deur op de vergrendeling. Ik 

zei jij bent nu van mij Jan. Ik ga jou heerlijk verwennen. Trek je 

kleren nu maar uit, of ik ga ze straks van je lijf scheuren, lekker 

geil ventje dat jij bent.  Ik zag Jan mij aankijken, hij wou mij 

uitdagen door langzaam zijn T-shirt uit te trekken, om daarna 

tergend langzaam zijn kortte broek. Ik greep hem nu beet, ik 

scheurde zijn boxerschort van zijn kont af. Ik gebood hem, voor 

mij te knielen. Ik ging op het bed zitten. Ik zei tegen Jan, ik wil 

zien hoe je een groot stuk vlees, behandeld. Ik duwde mijn pik 

“die 18,9 cm lang is, doorsnede van 6,4cm” tussen zijn jongens 

lippen. Hij probeerde mijn pik te verwennen. Maar ik was topgeil 
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door dit alles geworden. Ik zei even later. Dat ik het wel overnam. 

Ik ging hem nu stevig in zijn jongenskeeltje neuken, zo diep 

mogelijk. Hij protesteerde nog wel even. Toen ik hem bijna tot 

kokhalzen had.   Dit was niet zeker, wat hij bedoelde. Dacht ik, ik 

keek naar zijn gezicht.  Ik zag dat hij genoot, dus ik ging vrolijk 

door. Ik hoorde mezelf hijgen, toen ik begon te verdikken, ik 

dacht tijd om te lossen Simon, recht zijn strotje in. Even later 

stortte, ik mijn sperma in zijn keel. Ik hield zijn hoofd stevig vast, 

zodat hij alles wel door moest slikken.  Pas toen ik merkte dat hij 

de laatste druppel binnen had gekregen. Trok ik mijn paal uit zijn 

keel terug. Hij moest even flink, naar adem happen. Ik zei, op een 

scherpe toon tegen hem. Jan jij moet truckers, nooit uit de kast 

lokken hoor. Want ze zijn niet allemaal zo lief als Simon de Vries 

hoor. Hij zei toen, Sorry Simon, maar die pik van jou is ook zo 

groot. Deze maat, had ik nog niet gehad. Ik vroeg hem, of hij het 

weleens gedaan had. Hij lachte toen zei hij jazeker. Hij was al op 

zijn 16e ontmaagd door zijn decaan. Maar die had vergeleken bij 

mij, zoals Jan zei een knakworstje formaat.   

Ik zei tegen hem, dat hij dit bij een andere trucker hoefde te 

doen, die straffen dan meteen hard af hoor. Toen zei hij nog naar 

lucht happende, lijkt mij heerlijk Simon. Ik trok ben staande aan 

zijn blonde haren omhoog. Zodat hij vlak bij mijn gezicht was 

beland. Toen zei ik, op een zeer scherpe toon, als jij een hoer wil 

zijn, dan ben jij bij de juiste vent in gestapt. Dan zal ik jou 

behandelen, als een grote gore slet van de hele Veluwe. Ik 

hoefde geen antwoord van hem te horen. Ik zag het al aan zijn 

hoerige ogen in zijn hoofd. Hij zei alleen maar hoera. Ik liet hem 

nu los. Ik zei tegen hem, ga maar op het bed zitten hoer.  Ik 

kielde voor hem neer, toen hoorde ik hem zeggen. Nee hé!  Jij 

gaat mijn niet ten huwelijk vragen Simon . Ik keek hem nu recht 

aan, ik zei voordat ik z’n miezerig hoertje, tot mijn levenspartner 

zou vragen. Dan moet er nog heel wat water door de IJssel 

stromen hoor. Ik zag nu, dat hij iets in bont. Ik nam zijn worstje 

beet, ik trok er even hard aan, ik hoorde hem zeggen, hij hoeft er 

niet af hoor. Ik siste naar boven toe, bek houden hoer. Ik ben hier 

de baas.  Ik ging hem pijpen, zoals hij een trucker moest pijpen, 

om ze tevreden te houden. Ik zag hem alleen knikken.  Ik heb 
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hem gepijpt, zoals ik het graag zou hebben, ik heb hem ook even 

een ballen massage gegeven. Hij zat te krijsen van genot, of van 

de pijn. Ik hield hen stevig vast in mijn klauwen, maar hij had zijn 

klamme handen om mijn kale kop heen.  Ik hoorde hem gillen, 

even dacht ik gelukkig regende het hard. Maar voor de zekerheid 

duwde ik een handdoek in zijn openstaande mond in. Even later 

spoot hij zijn heerlijke jongens sap recht mijn keel binnen. Toen 

hij uitgespoten was, hield ik zijn pik vast in mijn mond. Hij deed 

de handdoek uit zijn mond. Hij zei, tegen mij laat maar los Simon 

ik ben leeg. 

Ik liet hem een gegrom horen, hij begreep dat ik er niet mee eens 

was. Ik ging meteen zijn plaspleetje een speciale behandeling 

geven. Hij was weer aan het gillen, hij deed zelf weer de 

handdoek in zijn openstaande mond. Hij zat weer te kronkelen, op 

het bed, ik genoot van dit alles. Maar het duurde niet lang, of hij 

kwam voor de tweede keer klaar in mijn mond. Dit keer zoog ik, 

tot de laste druppel door, toen liet ik hem los. Hij was achter 

adem. Ik zei toen, als jij dit bij een trucker doet, dan heeft hij 

respect voor jou als een hoerigsletje. Hij zei, op z’n manier was 

hij nog nooit klaargekomen.  Ik keek hem aan, ik ben nog niet 

klaar met jou Jan, dit is nog maar het voorspel hoor. Ik ga je 

straks nog even verkrachten hoor met mijn worstje.  Ik zei toen 

tegen hem, ik heb hier in mijn mondhoeken, nog wat geil van jou 

zitten. Dat moet jij even schoonlikken hoertje van mij.  Hij likte 

met zijn tong, mijn mondhoeken schoon. Ik nam zijn tong in mijn 

mond. Ik ging even met hem tongen, ik zei tegen hem, laat mij 

maar gaan. Ik nam hem nu in mijn armen, even later lagen wij te 

vrijen op het bed. Ik had hem onder controle, hij had zich over 

gegeven aan mij.  Ik zag aan zijn ogen, dat dit niet zijn ding was. 

Maar ik fluisterde hem, in zijn oor jammer dat die 

vrachtwagenchauffeur de baas is. Ik ging verder met hem, te 

kussen over zijn hele borstkast heen. Hij werd hij door mij 

bemind. Hij begon warempel zelfs terug te kussen. Hij was weer 

om, toen dacht ik, om de finale maar in te zetten. Ik ging even 

rechtop zitten, om de condooms van de plank te pakken. Jan 

kwam ook overeind, hij zei, dat hij genoten had van het vrijen. Ik 

keek hem aan, ik zei, jij ontkomt er toch niet aan hoer, ik zal jouw 



11

kont rauw neuken.  Zodat jij drie dagen last hebt om op je kont te 

zitten.  Hij zei dat het goed was. Ik  zei, toen jij  pijn hebben ,slet 

van mij. 

Ik zei tegen, Jan toen ik jou, naast de auto zag staan, met jouw 

heerlijke gave lichaam. Toen dacht ik al, die ga ik verwennen 

vandaag.  Hij zei daarop, dat hij blij was dat hij mij ontmoet hebt. 

Ik zei, maar ik ga nu wel totaal los neuken Jan, dat is mijn 

specialiteit. Ik hoop dat jij er straks blij mee bent Jan als ik klaar 

ben. Hij zei, dat hij zal proberen, zijn best doen, om ervoor te 

zorgen dat u tevreden bent. Ik lachte tegen hem, laat dat ge U nu 

maar weg Jan. Ik heet gewoon Simon. Ik ben straks als jij in jouw 

bedje ligt te huilen, vanavond alleen nog voor jou, die brute 

vrachtwagenchauffeur die jou heeft verkracht, als en varken. 

Toen tilde ik hem op, ik schatte zijn gewicht rond de 80 kilo. Ik 

keerde hem om zodat hij nu voor mij, op zijn buik lag. Ik ging even 

zijn kont verkennen.  Ik knielde achter hem neer, ik trok 

behoorlijk ruw, zijn gladde blanke billen van elkaar. Maar ik had 

eerst een foto ervan genomen. Jan vroeg toen waarom ik een 

foto nam. Ik zei, dan kan jij straks het verschil zien. Als ik er 

overeen ben geweest. Ik hoorde een voorzichtig gelach. Dus ik 

gaf hem toen, even een harde klap tegen zijn heerlijke strakke 

billen. Hij riep AU. Dat deed zeer. Ik zei dan zal jij straks wel 

anders piepen Jan, neem dat van mij aan. Ik ging nu zijn 

sluitspier iets soepeler te maken. Ik duwde twee vinger in zijn 

holletje naar binnen. Ik voelde de sidering van pijn door zijn 

lichaam gaan. Maar hij hield zich groot hij zei niets. Ik zei tegen 

hem, Jan ik ga jou nu voor de tweede keer ontmaagden hoor. Die 

zei alleen maar oké, op een toontje nou gebeurt er nog iets. Ik 

duwde toen in een keer mijn pik, door zijn sluitspier heen. Ik deed 

hem, tot mijn ballen erin, in een ruk.  Dit vond Jan, geloof ik niet 

fijn, hij schreeuwde als een mager varken, maar ik duwde de 

handdoek er weer in. 

Hij kon niets beginnen, hij lag klem tussen mij, en het bed. Ik was 

groter, sterker dan hij. Dus toen gaf hij het verzet al vlug op. Ik 
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nam hem met lange, diepe halen. Ik hoorde na een tijdje heerlijk 

gekreun onder mij. Ik trok toen, de handdoek uit zijn mond, ik 

kuste hem in zijn nek. Ik zei, wat ben jij een geweldige hoer 

ventje. Oké, ik was met hem iets te ruw, vooral dat hij soms 

stronteigenwijs was. Dan ga ik ze even op hun nummer zetten 

hoor. Zodat hij ook weet, wie hier de baas is. Ik draaide hem om, 

toen ik mijn pik er induwde, zag ik een tevreden glimlach op zijn 

gezicht.  Ik kuste hem, op zijn mond ik ging even met hem tongen 

tijdens het neuken. Hij leerde het al aardig. Ik gaf hem een 

complimentje. Hij lachte, hij zei toen tegen mij, dat ik een goede 

leermeester was. Ik zei toen in een serieuze toon. Dan kan jij 

binnenkort, beginnen met terugbetalen van mij. Ik zou graag dat, 

Simon, dank je wel. Ik ben klaar om te doen wat je wilt.  Dat is 

precies wat ik wilde horen. Zei ik op een geile toon tegen hem. 

Terwijl ik verder ging in zijn kont. Na ruim een kwartier bezig te 

zijn geweest, voelde ik, dat ik op knappen stond. Ik keek naar 

mijn slachtoffer, ik riep tegen hem, Jan je mond openen Nu. Hij 

deed het gelukkig, ik kon mijn pik er net nog in duwen, toen 

spoot ik, al mijn verse sperma in zijn keel.  Hij slikte bijna alles 

door. Even later likte de overgebleven klodders van zijn lippen af. 

Ik ging hem meteen tongen, ik hoorde hem brommen afblijven 

Simon dat is van mij.  Maar ik won het weer van hem. Ik deed nu 

een condoom om, ik zag dat Jan ernaar keek. Hij zei, was je het 

net vergeten Simon. Ik zei nee hoor bij een ontmaagding moet het 

rauw gebeuren. Ik zei, zelfs bij een tweede ontmaagding zoals bij 

jou.

Ik duwde meteen mijn pik er weer in, ik neukte hem, zo ruw 

mogelijk. Ik had hem, in diverse standjes genomen.  Hij gilde 

soms Simon, laat mij niet vallen. Ik lachte, ik stond in mijn cabine 

terwijl ik hem neukte. Ik zei, dan laat ik jou eerst even stuiteren, 

dan vang ik jou op. Ik hoorde een honend gelach van hem. Ik zei, 

ook nog brutaal. Ik deed er nog even schepje bovenop.  Ik zei 

toen, ik weer klaar was gekomen in zijn kont. Nu Jan, ik moet 

straks weer rijden, ik moet mij nog even voorbereiden voor dat ik 

ga rijden. Ik hoorde Jan zeggen, dan ga ik toch met mijn geile 

ruwe vrachtwagenchauffeur mee. Ik zei dat kan helaas niet hoer 
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van mij. Maar jij moet mij toch nog betalen, voor je tweede 

ontmaagding. Dat kan komend wiekend, bij mij thuis in Breskens. 

Als mijn hoertje Jan. Die zei meteen ja ik wil mee met jou. Maar 

toen zei hij, krijg ik jouw adres dan, hoe ik moet rijden. Ik zei, ik 

kom jouw persoonlijk ophalen van het station van Barneveld. Dan 

breng ik jou dinsdag in de loop van de dag terug. Wij wisselden 

onze gegeven uit. Ik zei tegen hem ik mail jou wel hoe laat ik 

vrijdagavond bij jou ben.  Wij hadden ons schoon gemaakt, weer 

onze kleren aangetrokken. Ik zei tegen Jan. Ik ging even het 

kastje dat boven het bed hangt in. Ik gaf hem een slipje, die ik al 

gekocht had. Omdat ik vaak een onderbroek, vooral de lelijke 

boxershorts kapotscheur. Jan deed hem meteen aan. Hij zei 

super Simon daar ben ik blij mee. Hij gaf mij een kus. Ik zei nog, 

tegen hem, dat hij alleen de kleren die hij aanhad mee mocht 

nemen. Wij wisselden onze gegevens even zodat ik hem kon 

bellen hoe laat hij bij het station moest staan, ik zei dat station 

met die P&R. 

Toen ging hij naar buiten toe, het was bijna halfvijf. Ik wachte, 

tot hij wegreed richting huis. Ik had mij deze pauze heerlijk 

ontspannen doorgebracht. Ik reed om vijf uur “een uur te laat” 

weg van de parkeerplaats ‘het Lucasgat’ maar het had ook weer 

een voordeel. Ik was nu net bij Bathmen, als de dagelijkse file 

bijna over was. Om halfzeven was in Osnabrück, waar ik direct 

verlost kon worden van de container. Ik ben toen richting 

Hamburg gereden zonder ballast. Ik kreeg daar een container 

voor Venlo erop. Ik had even gegeten in Osnabrück, dus ik kon er 

weer tegen, tot in iets over drie uur in de ochtend in Venlo was 

aangekomen. Hier kon ik even slapen, tot zes uur.  Van Venlo 

moest, ik naar Reims in Frankrijk. Om dan via Luxenburg, 

“Vianden” terug te keren richting Rotterdam. Vrijdag ochtend 

zeven uur was ik thuis in Breskens. Tot elf uur heerlijk geslapen, 

in mijn eigen bedje, ik was vrij, tot dinsdagochtend. Ik heb even 

alles voorbereid voor het wiekend. Ik kon vrij vlot doorrijden naar 

Barneveld, om mijn hoertje op te halen.  Waar ik tegen zeven uur 

die avond was. Jan stond bij het station van Barneveld, te 
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wachten, toen ik in mijn Mercedes cabrio, bij hem neer zette. Met 

de kap naar beneden reden, wij in een vlottempo, richting 

Breskens. Waar wij kwart over tien uur waren. Ik woon dicht bij 

de zee, vlak voor de duinen. Ik heb het huisje, van mijn 

grootouders gekocht. Ik was net 18 jaar was geworden. “De 

erfenis van mijn overleden vader kwam los.” Ik was voor een 

grootgedeelte in het huisje opgegroeid. Ik woonde met mijn 

moeder in Breskens zelf, dus ik was vaak bij hen, omdat mijn 

moeder werkte in Rotterdam.  Ik liet Rob, een foto van het huisje 

zien. Hoe het dus elf jaar geleden eruitzag.  Onderweg had hij 

veel over hem verteld, ook omdat hij van zijn ouders nu moest 

beslissen welke kant hij nu eindelijk op wou. Ik kreeg toen het 

idee had, dat hij net als ik vrachtwagenchauffeur wou worden. Ik 

zei tegen hem, dat ik hem wel aan iemand voor kon stellen, die 

hem wel kon adviseren. 

Was tegen middernacht een mooie nacht, ik zei tegen Jan, kom ik 

zal jou de Noordzee eens laten zien bij nacht. Wij liepen door de 

duinen richting het strand.  Ik had Jan badslippers gegeven, die 

hadden wij aan. Het was een heerlijke avond/nacht, ik schat dat 

het rond de18 graden is. Ik zei, dat ik het heerlijk vond, om op 

blote voeten over door het zand te lopen, zo de zee in. Wij 

kwamen diverse mensen tegen op het strand. Jan vond het 

grappig, dat iedereen elkaar groette. Ik zei, dat ik negen, van de 

tien, ken ik niet eens. Ik zei tegen Jan, daarom mag jij ze wel 

groeten. Wij zijn hier in Zeeuws-Vlaanderen vriendelijke mensen 

hoor, ik zei er achteraan, net als ik dus. Toen wij weer terug bij 

mijn huisje waren. was het bij drieën. Ik zei tegen Jan kom wij 

gaan slapen. Ik had de schuifpui openstaan, ik had een matras 

voor de open elektrische haard neergelegd. Wij vrijden heerlijk op 

het matras, toen ik Jan in mijn armen had tegen mij aan. Zei hij 

dat hij dit niet had verwacht Simon. Ik vroeg wat hij dan 

verwacht had. Ik begon te lachen, dus jij denkt dat een 

vrachtwagenchauffeur altijd maar neuk. Ik vervolgde, ik begrijp 

het best, dat jij ben tenslotte een hoer. Dat jij door een lekker 

kerel, zoals ik constant geneukt wil worden. Maar ik beloof jou bij 

deze. Voor het vuurwerk hebben wij nog, tot dinsdagochtend zes 

uur hoor, lekker hoer van mij. Ik ben met Jan in mijn armen voor 

de haard in slaapgevallen. Wij werden een paar uur daarna 
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alweer gewekt door een lekkere ochtendzon. Ik zei tegen Jan 

kom mee, ik gaf hem een badjas met het logo van het bedrijf 

waar ik voor werk. Wij liepen naar de zee toe. Waar wij ons even 

heerlijk laten gaan, ik heb hem naakt in de zee gegooid Wij 

hebben zo bijna een uur gedold op het strand, en zee.  Toen er 

andere mensen lang lopen schrok Jan. Ik zei hindert niet hoor, dit 

is officieel een naaktstrand.   

Tegen acht uur waren wij weer thuis, ik zei, wij moeten even 

boodschappen halen in Breskens. In mijn Mercedes reden wij 

naar de plaatselijke supermarkt.  De ruime kofferbak zat zo vol 

met spullen, ik zei ik heb graag voorraad in huis. Toen ging ik 

naar het restaurant iets verderop, ik bestelde het normale voor 

tien dagen. De man zei, komt goed Simon, ik bezorg het om acht 

uur maandag avond bij jou thuis. Ik stopte toen bij de bakker ik 

kocht acht zakken tarwe bollen, ik bestelde 20 zakken voor 

maandag, die moesten ze bij het restaurant afgeven voor zes uur 

Maandagavond. Toen reden wij naar huis, ik had Jan al verteld 

dat ik dat meenam voor onderweg, als ik dinsdag naar 

Noorwegen ga voor tien dagen. Het was tien uur geweest. Ik zei 

tegen Jan dat hij vanaf nu alleen de badjas aan mocht hebben. 

Hij had rap zijn kleren uit, hij trok de badjas “die roze was van 

kleur” aan. Ik had mijn korte broek nog gewoon aan, maar ik had 

wel een ontblootte bovenlijf. Toen wij aan de koffie zaten in de 

tuin, vroeg Jan aan mij. Waarom ik niet naakt was. Ik zei toen, 

dat hij de hoer was, die waren in Amsterdam ook altijd naakt 

achter hun ramen. Ik zei er achteraan, wat is er nog mooie om 

iemand uit te pakken, dat vinden alle hoertjes mooi Jan. Ik zei 

toen, jij moet nog veel leren. Hij zei, alleen maar oké, ik snap het.  

Ik zei toen tegen hem. Jan er komen straks twee collega’s 

Ronnie “28” uit Terneuzen, Helmut “31”uit Rotterdam. Ik zag Jan 

verschrikt kijken. Ik zei zij zijn gewend aan zulke hoertje dan jij 

Jan.  Meteen hoorde ik ze aankomen rijden. Ik liep naar de zijkant 

van het huis, ik nam Jan mee aan mijn hand.  Zij waren meteen 

auto, de landrover, van Helmut. Ik begroette ze met een 

omhelzing, Ik stelde ze voor aan Jan, mijn hoer zei ik erbij. 

Ronnie gaf Jan een kus, Helmut een kerel van tweemeter, hij is 
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breed, beresterk tilde hem op, hij gaf hem een heerlijke vette 

zoen. Hij kneep hem ook nog in zijn tietjes. 

De mannen ging naar binnen toe om te kleden. Ik bleef alleen 

achter met Jan, ik zei tegen hem, Jan jij bent de hoer van ons 

drieën dit wiekend, Jij wou toch een hoer spelen, nu daar horen 

eenmaal echte hoerelopers bij. Hij zei dat hij het begreep, maar 

hij vond het niet leuk. Ik zei tegen hem, daarover spreken wij 

maandag wel Jan, Ik heb dit nog tegoed van jouw ventje. Als het 

jou niet bevalt mag je naar huis gaan hoor. Dan trek jij de badjas 

maar aan, dan  huis dan mag je gaan. O ja zei ik toen nog even 

snel tegen hem, je kleren heb ik weggegooid dan moet jij maar 

naakt naar Barneveld teruggaan hoer.  Toen zei hij, dat hij zijn 

best zou doen, ik zei tegen hem, ik hou het wel in de gaten hoor. 

Eerst even koffiedrinken.  De mannen stelden Jan een beetje 

gerust. Hij zat tussen mij, en Ronnie in die plots zijn grote 

kolenschoppen “handen” aan de binnenkant van de benen zat te 

voelen van Jan. Ik zag dat Jan zijn benen wijder van elkaar af 

deed. Ronnie zei, dat hij graag even met Jan wou stoeien op het 

matras dat hij in de kamer had zien liggen. Hij wachte het 

antwoord van Jan niet af, hij stond op nam Jan onder zijn arm, hij 

liep met hem naar de kamer toe. Helmut, zat samen met mij 

eerste rang. Wij zagen hoe die twee over het matras rolden. Ik 

hoorde Ronnie tegen Jan zeggen, voel even hier lekker ding, ik 

zag dat Ronnie de hand van Jan richting zijn pik bracht. Ik zag 

dat Jan hem betaste door een dichte broek heen. Ik hoorde 

Ronnie zeggen, die ga ik dit wiekend, een paar keer in jouw 

kontje verstoppen hoertje. Toen gingen ze staan, hij nam Jan bij 

de hand mee terug naar de tuin toe, waar hij hem optilde. Hij 

zette Jan, bij Ronnie zette hem nu op schoot bij Helmut neer. Die 

meteen zijn grote armen om hem heen sloeg. Hij kuste hem in zijn 

nek. 

Hij zei tegen Jan, voel jij hem zitten, onder je kontje, ik hoorde 

Jan zeggen een klein bultje Helmut, heb jij geen grotere bij jou. Ik 
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zag Helmut verbaast kijken, hij zei nee schatje dit is alles wat ik 

heb. Misschien zei Jan toen,  Simon vast nog wel een paar 

sokken, om die erbij te stoppen, dan lijkt het iets beter Helmut.  

Ik kon mijn oren niet geloven, ik zag Ronnie bijna in de lach 

schoot. Helmut zei tegen Jan, nou trutje jij durft.  Helmut bleef 

Jan in zijn nek kussen. Toen zei Helmut, wil jij hem dan even 

aanschouwen, dat kleine wormpje van mij. Jan zei, het zal net z’n 

kleine zijn dan Simon, die denkt ook dat iets in zijn broek heeft 

zitten. Toen zei hij, ik geloof dat Ronnie de grootste, en lekkers 

pik heeft mannen.  Helmut ging staan, met Jan in zijn armen, ik 

zag Jan naar mij kijken. Ik zag ook een voorzichtige glimlach bij 

hem. Hij zette Jan op zijn beide voeten neer op de grond. Hij 

moest hem aankijken, hoorde ik Helmut zeggen. Helmut riep 

tegen Jan jij mag hem uitpakken, geil hoertje van Simon. Jan 

maakte de riem los van Helmut, toen moest hij van Helmut de 

broek laten zakken, Jan trok inclusief de slip van hem, de broek 

naar beneden toe. De grote pik van Helmut sprong bruut naar 

voorn toe. Jan zag ook die pik van 20 cm verschijnen, hij had een 

mooi glanzende eikel loot liggen. Helmut vroeg aan Jan, wat heb 

jij nu te melden hoer. Jan zei doodleuk, mag ik jou iets vragen 

Helmut. Hij zei bars Ja. Heb jij hem laten besnijden. Helmut was 

even van zijn stuk gevallen, maar niet lang hoor. Hij riep mij, en 

Ronnie. Hij zei tegen ons, heren toon u pikken even aan het 

gulzige hoertje. Jan riep, ja Helmut dat is een prima idee van jou.  

Dan kan ik ze even vergelijken. 

Even later stonden wij ook ontdaan van onze broeken, naakt 

naast Helmut. Jan ging ze vakkundig langs. Zoals ik verwachte 

keurde hij die van mij af, door te zeggen te klein, te dik. Ronnie 

werd door hem de 7e hemel in geprezen. Dit tot grootte verbazing 

van Helmut. Hij greep Jan beet, hij tilde hem omhoog, tot hun 

gezichten gelijk waren. Ik hoorde Jan zeggen tegen Helmut, laat 

mij niet vallen a.u.b. Die zei, ik hou je alleen vast, als jij het 

goede antwoord geeft. Wie heeft de grootste pik. Jan zei toen 

rustig, volgens mij Ronnie, maar jij bent de grootste lul. Wij 

schoten alle drie in de lach. Jan keek doodleuk in het rond, hij 

vroeg aan Helmut weet jij waarom zij lachen, beertje van mij. 
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Helmut zei, nee schatje. Maar het lachen vergaat ze nog wel als 

ik je neuken ga. Hij legde Jan op de tuintafel neer. Hij duwde zijn 

knots, er in een keer door de sluitspier van Jan heen. Ik zag dat 

hij pijn had, maar hij hield zich groot. Ik hoorde Jan zeggen tegen 

Helmut nou dat heeft lang geduurd voor jij in actie kwam, ik was 

bang dat jij het niet meer kon.   Nu riep Helmut lelijke hoer dat jij 

bent, dat had jij niet moeten zeggen. Toen heeft hij keihard Jan 

geneukt. Ik zag dat Jan ging genieten, hij begon Helmut zelfs aan 

te moedigen.  Simon stond samen met mij te genieten, wij 

trokken elkaar af. Na een dikke tien minuten trok Helmut zijn pik 

terug uit Jan, hij spoot zijn saus over Jan heen. Hierdoor kwamen 

wij ook klaar, zo kreeg Jan het sperma van drie man over zich 

heen gespoten.  Ik hoorde Jan erboven uit, Spuiten geil 

hoerelopers spuiten maar.  Toen zijn wij naar onze zit plek 

teruggegaan, ik ging nog even bij Jan kijken. Hij zei Simon wat is 

het toch heerlijk een hoertje te zijn van truckers. Ik zei daar is de 

buiten douch kerel, als je schoon bent, heb ik de wijn 

ingeschonken.  Even later zaten wij vieren aan de Franse rode 

wijn uit de bordeaux.  Jan kreeg van de mannen een compliment. 

Ik zag Jan genieten van dit alles.

Ik ging even naar mijn voorraad hok, even een nieuwe fles wijn 

uit mijn koelbak halen. Ik heb daar twee dozen met de wijn staan. 

Ik haal ze altijd uit Frankrijk zelf op. Bij een wijngaard die ik 

onderweg meestal tegen kom. Toen ik terugkwam gingen Ronnie, 

en Jan heerlijk te keer op de tafel achter in de tuin. Ik schonk 

Helmut nog even bij. Hij zei tegen mij waar heb jij die hoer 

vandaan Simon. Ik zei opgepikt op het Lucasgat langs de A1. Ik 

zei, hij was eerst even stil, maar daarna was hij wel een beetje 

veel uitbundig. Helmut zei, het is er eentje die nooit genoeg 

heeft. Jij was nog niet naar achteren vertrokken, om de fles wijn 

op te halen. Had hij bij Ronnie uitgedaagd. Het was tegen een 

uur, ik zei tegen Helmut. Ik ga nu de chinees bellen, voor dat ze 

het buffet om twee uur komen brengen.  Helmut begon te lachen, 

hij zei tegen mij, weet jij nog van de Chinese man Peter. Ik zei, 

dat is net z’n geile dan Jan hoor. Ik zei tegen Helmut hij vraagt 

nog weleens naar jou. Hij zegt dan meestal, is die Duitser met die 

grote pik er ook weer. Ik belde toen even naar de chinees toe, ik 

vroeg naar Peter, ik zei hé lekker ding moest jij van ver komen. Ik 


