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1.

Oud!!, nee hoor, ik ben een gerecyclede puber. 

Simon te Berge uit Beek ‘Montferland “ik ben alweer een flink 

aantal jaren trucker van beroep, binnenkort rij ik 40 jaar als 

trucker “bij diverse bedrijven” maar nu alweer 10 jaar bij dit 

bedrijf. Tot mijn tevredenheid. Ik woon in Beek, aan de Duitse 

grens. De grens loopt vijfhonderd meter van mij huis af.  

Klaphekje door, dan ben ik zo in Emmerich aan de rijn “op de 

fiets” ben ongehuwd, biseksueel ik val op vrouwen, maar een 

lekker knul laat ik ook niet lopen hoor. Met mijn 59 jaar, zie ik er 

nog best goed uit. “Al zeg ik het zelf ”met mijn 1.80 lange lichaam 

sport ik geregeld, in mijn eigen sport studio thuis. Maar ik heb 

ook in mijn cabine gewichten liggen, zo dat ik fit blijf. Mijn 

gewicht is al jaren het zelfde 75 kilo. Ik ben best sterk hoor als ik 

iets vast heb, dan is het voor mij. “Net een pitbull, laat niet gauw 

los” Ik rij veel op de oude Oostbloklanden, Roemenië, Hongarije 

Tsjechië en Slowakije. Spreek dus ook enkele talen van die 

landen. Maar met Engels en Duits, kan je er ook redden hoor. Ik 

naderde de grens met Duitsland, ik was op de terugweg van 

Praag. Met een lading Tsjechische bier. Net voor de grens, ben ik 

even iets gaan eten in een wegresturant. Heerlijk op het terras in 

de zon. Ik zat zo, dat ik mijn auto kon zien staan. Ik rij in een DAF 

XF, het paradepaardje van de zaak.  Een prima bedje, zodat ik 

heerlijk kan slapen.  Prima stoelen. Ik ben wijs met mijn auto. Ik 

heb hem vanochtend nog even bij de klant waar ik drie uur moest 

wachten op mijn vracht, even door de wasstraat gehaald bij het 

naast gelegen bedrijf, dus hij glanst mooi. Daar houdt Simon van.  

Met droog weer mag iemand die meerijdt zijn schoenen aan 

houden hoor. Maar is het regenachtig dan moeten ze uit. Na mijn 

heerlijke maaltijd “die ik elke keer hier nuttig “liep ik richting 

mijn truck. 

Ik zag iemand om mijn truck heen lopen. Ik bleef even staan, ik 

maakte een foto met mijn mobiel, van die persoon. Een 

breedgeschouderde vent met een kale kop. Misschien een 

collega die mijn truck bewonderd. Ik liep nu richting die kerel 

toe. Hij kwam lachend op mij af. “Ik was nu, op mijn hoede, 
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iemand die lachend op mij afkomt, die ik niet ken. Dat is 

oppassen Simon! “Hij sprak Nederlands, hij vroeg, of ik de 

chauffeur van deze mooie DAF was. Ik bevestigde het. Hij vroeg 

of hij een lift kon krijgen naar Nederland. Ik nam hem even 

nauwkeurig op, hij had mooie bruine ogen zo te zien. Mooie 

gebruinde huid, zijn gespierde bovenarmen kwamen mooi uit. in 

het mouwloze hemdje dat hij aan had.  Om kort te zijn hij zag er 

prima uit. Ik zei, dat ik naar Peize net boven Assen moest, Dat hij 

wel me mocht rijden. Ik zei, ik heb wel en reglement in mijn 

cabine hangen, waar jij mijn akkoord moet gaan. Ondertussen 

had ik de bijrijders deur open gemaakt. Ik pakte het reglement er 

even bij. Hij las het met een grote bigsmail, op zijn leuke kop. Hij 

zei dat hij akkoord ging. Ik zei, dat hij dan naar binnen mocht 

gaan. Ik gaf hem een stevige hand, ik stelde mij even voor. Hij 

heet Diederik van de Duin. Toen hij naar binnen ging, liep ik even 

voor de truck langs. Naar de andere zijde. “Ik dacht bij mij zelf, 

lekker kluifje voor mijn rustpauzes straks Simon” Hij had zijn 

schoenen uitgetrokken, ik zei dat hij ze wel aan mocht houden 

was droog weer. Hij zei bij de vorige truckers, waar ik mee liften 

moesten ze altijd uit. Ik lachte, ik zei tegen hem, die waren nu 

zeker bang. Dat jij, met jouw lekkere kont hem zou smeren, als je 

geneukt zou worden. “Sorry ik weet het wel ben direct” Hij 

lachte, hij zei, zo had hij het nog niet bekeken.  Hij hield zijn 

schoenen “instappers” uit.

Hij deed de deur dicht, hij zei dat mijn auto er mooi uitzag van 

binnen en buiten. Ik zei “met enige trots” dat ik heb met even 

door de was straat bij een klant had gehaald. Verder zei,  ik woon 

hier het grootste gedeelte van mij leven. Dus moet ik hem netjes 

houden, zoals ik thuis ook moet doen. Hij lachte ja zeker anders 

word je vrouw boos. Ik begon te lachen, ik ben altijd vrijgezel 

geweest hoor. Dat hoop ik de rest van mijn leven ook te blijven. 

Ik neem af, en toe wel eens een jonge meid in mijn bed. Maar ook 

wel eens een lekker knul hoor, ik gaf hem een knipoog. Hij zei dat 

hij dat al in het regelement had gelezen. Ik zei ja, Simon mag dan 

al 59 jaar zijn. Ik ben nog niet afgeschreven hoor.  Toen zei hij 

”volgens mij om te slijmen” dat had ik u nog niet gegeven hoor u 
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ziet er jonger uit. Ik zei dat, ik net als hij een sportschool fanaat 

was. Hij zei kunt u dat ,dan aan mij zien. Ik keek hem aan, ik zei 

ik ben trucker hoor ik ben niet blind, anders reed ik niet op mijn 

truck. Hij zei sorry, zo bedoelde ik het niet. Ik lachte, ik plaag 

graag mijn lifters hoor. Hij zei, ik mag u nu al. Ondertussen reed 

ik mijn truck de parkeerplaats af, van het restaurant waar ik 

voortreffelijk had gegeten. Maar waar ik ook mijn toetje had 

opgepikt op de parkeerplaats. Hij vertelde dat hij uit Arnhem 

kwam, hij was 28 jaar. Hij woont in Arnhem zuid. Hij was vorig 

jaar geslaagd, voor zijn studie Economie. Hij ook had zijn 

leerbevoegdheid gehaald. Ik zei dus, ik heb hier een leraar, bij mij 

in mijn truck zitten. Hij zei zeker weten, maar ik moet nog even 

solliciteren. Ik zei dat zit wel snor hoor, er is een flink tekort, in 

Nederland Maar hij wou geen leraar Economie worden. Ik keek 

hem aan waarom heb jij dat geleerd dan. 

Hij zei, dat hij zich iets breder zijn georiënteerd, maar dat hij iets  

uitgelopen op een hele studie. Ik lachte, ik zei jij hebt er altijd 

wel iets aan hoor. Hij had met sinds vorig jaar juli een trip door 

Europa gemaakt. Hij was vorig jaar met het vliegtuig naar Parijs 

gegaan, om vandaar met de trein door het mooie Frankrijk te 

reizen. Pas in Nice, ben ik gaan liften, omdat ik een Nederlandse 

jongen van 18 jaar had ontmoet. Die mij een paar heerlijke 

verhalen had verteld.  Hij was bijna in alle zuidelijke landen 

geweest, zelfs in Turkije. Hij was het hele verhaal, heerlijk aan 

het vertellen. Ondertussen reden wij alweer behoorlijk wat 

kilometers in Duitsland. Toen mijn computer zei dat ik, mijn 

werkdag er op had zitten. Wij waren wij redelijk in de buurt, bij 

een mooie rustig parkeerplaats. Heerlijk rustig gelegen tien 

kilometer van af een dorpje. Bij een mooi kronkelend riviertje, wij 

stonden achter een rij bomen. Wij gingen zitten bij de picknick 

tafel. Ik zette mijn gaststelletje boven op de tafel. Ik maakte 

twee portie soep warm, ik zag Diederik even onder de deksel 

loeren, ik was toen even een zak bolletjes, aan het ophalen uit de 

cabine.  Ik kwam terug, Diederik zat te lachen, ik zei hoop dat jij 

snert lus, want ik heb niet anders. Hij zei, dat hij er dol op was. 

Maar hij had het niet verwacht met de 20 graden boven nul. Ik zei 

wat in de winter goed is, smaakt ook in de zomer prima. Ik had 
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mijn hemdje uitgetrokken, met ontbloot boven lijf zaten wij 

heerlijk snert te eten. Ik zag dat mijn gast, het zich ook goed liet 

smaken.  Hij had zijn hemd ook uitgetrokken. Ik had zijn heerlijk 

gespierde dijen al gezien, in zijn afgeknipte jeans. Ik had zijn 

stijve ook wel gezien, maar bij mij stond de tent ook al 

gespannen. Hij zei, dat hem het lekker had gesmaakt, het was 

best eten op een warme zomerdag. Na het eten gingen wij even 

in het riviertje de borden, en de pan afwassen. 

Ik zag dat Diederik, die vermakelijk had gevonden, ik zei morgen 

krijg jij Macaroni op het brood. Diederik zei, ik laat mij verassen 

Simon. Wij gingen even lopen, na een half uurtje waren wij terug 

bij mijn truck. Het was net iets over zeven uur, toen zei ik tegen 

Diederik. Nu even heerlijk zitten in het avond zonnetje . Wij zaten 

elk aan een kant van de houten tafel, met onze voeten op de 

bank. Na een half uur zijn vakantie verhalen te hebben 

aangehoord, vond ik het welletjes. Ik vond dat er maar eens actie 

moest komen. Ik liep naar zijn zijde van de tafel, zijn verhalen 

hadden mij nog meer opgewonden, zodat mijn pik behoor zat aan 

te dringen in mijn joggingsbroek. De tent was nu wel duidelijk 

zichtbaar. Ik stond bij hem, ik legde mijn hand op zijn heerlijke 

boven billen, die uit de afgeknipte jeans staken.  Hij leek het 

heerlijk te vinden.  Zij reactie was, dat hij mijn tent aan het 

betasten was. Hij zei toen Simon, mag ik jouw pik tussen mijn 

billen hebben.  Ik dacht bij mij zelf. “Nou het is dat, jij het mij 

vraagt. Ik had ze toch zo wie zo, tussen jouw billen geduwd slet” 

Hij was nu naast mij komen staan. Wij betasten elkaar. Ik zocht 

zijn lippen op, toen ik die had gevonden had.  Heb ik hem even 

heerlijk getond.  Ik zette hem met zijn kont op de tafel neer. Ik 

deed zijn broek uit. Toen ik zijn gereedschap zag, begreep ik het 

al. Hij had gezegd dat hij versa was, maar meer richting Bottum.  

Maar ik dacht, hij moet mij ook fucking hard neuken, daar zal ik 

voor zorgen.  Maar het was nu eerst mijn beurt, om hem te 

dekken.  Ik heb hem boven op de tafel genomen, nadat ik eerst 

even een condoom om mijn pik van 18.9 bij 5.4 cm had gedaan. Ik 

ben heerlijk te keer gegaan met hem. Ik heb hem niet ontzien.  

Na een uurtje hebben wij het omgedraaid, ik werd keihard door 

hem genomen. 
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Tegen negen uur, zijn wij het bed, in mijn cabine op gaan zoeken. 

Daar heb ik hem even laten zien, wat deze ouwe trucker nog in 

zijn mars had. Wij hebben heerlijk stijf met onze naakte lichamen 

tegen elkaar geslapen. Ik ben om vier uur uit het bed gegaan, ik 

heb mij even met water uit een fles spa mijn gezicht opgefrist. 

Tegen vijf uur reed ik mijn truck, van de parkeerplaats bij het 

mooie riviertje in zuiden van Duitsland. In mijn spiegel zag ik mijn 

sletje liggen slapen. Maar ruim een half uur later, zat hij ineens 

naast mij tegen zeven uur reed ik een parkeerplaat op bij een 

gasthof. Ik zei neem jij je was spullen mee wij gaan even 

ontbijten. Ik bestelde twee ontbijten, toen zijn wij naar de 

badkamer van het restaurant gegaan. Wij zijn samen onder de 

douch geweest, ik heb hem nog even stevig geneukt. Twintig 

minuten later melde, ik mij weer bij de ober in het restaurant, die 

onze tafel op het terras buiten al klaar had gemaakt. Vijf minuten 

later kregen wij ons ontbijt. Om negen uur reden wij weer richting 

Nederland. Omdat ik naar Assen moest blijf ik rijden in Duitsland 

op de vraag van Diederik waarom door Duitsland. Zei ik dat ik dan 

langer van hem kon genieten ”tenminste nog een nacht “Hij lacht 

hij zei het ook fijn te vinden bij mij.  Ik zei bij deze ouwe zak.  

Toen zei hij, ik geloof nog niet Simon dat jij al 59 jaar bent hoor.  

Ik keek hem aan, toen zei hij, dat zijn vader net 60 jaar was. Die 

wil niets meer met seks te maken hebben. Ik zei misschien heeft 

hij te weinig afwisseling gehad. Diederik lachte, kan best hij 

heeft bij mij wetende alleen maar met mijn moeder gedaan.  Ik 

zei kan nu ook nog hoor. Ik zei, ik ga ook nog door na mijn 

pensioen. Het was bijna zeven uur in de avond, ik reed een 

parkeerplaats op in de buurt van Osnabrück. Ik zei tegen Diederik 

genoeg gereden ik ga met jou spelen.

 “Ik had in de gebruikelijke korte pauze, van een uur geen seks 

met hem gehad. “Mijn werkdag zit erop, hij zei dat ik er al een 

kleine 14 uur erop had zitten. Ik zei ja maar, ik heb nog maar 

negen en half uur rijtijd gehad hoor. Maar ik heb hier een goed 

restaurantje waar ze heerlijk schnitzels maken. Om je vingers 

erbij op te eten.  Diederik wou mij trakteren, ik zei komt niets van 
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in mijn schatje. Jij rijdt met mij mee, ik neuk jou, ik onderhoud 

jou omdat jij voor mij werkt. Ik vulde mijn gevens even in, op de 

laptop. Ik stuurde die door naar het kantoor. Ik zei dan weten ze 

daar ook waar ik neuk vannacht.  Tegen half acht zaten wij 

achter een Duitse schnitzel met gebakken braadt kartoffelen. 

Simon zei na het eten dat was een flinke maaltijd Simon, ik zei ik 

moet goed eten, ik heb straks nog een lekkere lifter om te 

neuken.  Diederik zei oké, maar ik ga jou eerst even neuken, 

anders verleer ik het.  Ik lachte verleren doe je het nooit ik was 

15 jaar toen heb mijn buurjongen van 18 geneukt. Na de kerstmis 

in de grote kerk van Beek, als misdienaartjes. Mijnheer pastoor 

deed ook nog mee. Ben nu 59, en ik doe het nog steeds met 

plezier jongeman. Diederik zei toen, ik ben op de verkeerde plek 

geboren, ik moest een dertig kilo meter naar het oosten geboren 

zijn.  Ik zei, ”in het geniep” Nou Arnhemmers zijn altijd luie 

personen geweest. Maar die lui die er zijn komen wonen van 

elders hebben de stad weer uit het slop gehaald ventje. Diederik 

zei, dat geloof ik, nu ook dat moet de oorzaak wezen. Ik keek 

hem aan, toen zei hij Jij bent een wijze man Simon. Ik zei toen jij 

bedoelt dat ik een ouwe zeur ben. Hij zei nee, dat bedoel ik niet 

hoor, ik zal niet durven. Ik zei toen, broek uit deze ouwe zak jou 

laten zien dat hij dan wel oud mag zijn. Maar ik ben: niet oud … 

nee hoor, ik ben een gerecyclede puber. 

Terwijl hij zijn broek uittrok ” zijn gave lichaam was nu weer 

compleet te zien” Zei hij lachend die spreuk moet ik onthouden.   

Ik zat al naakt op het bed hij moest even de spreuk noteren in 

zijn laptop.  Ik zei dat ik wel lang moet wachten voor dat jonkie 

zijn pik in gereed had gebracht. Hij keek mij geil aan, nu opa jij 

moet niet brutaal worden hoor.   Hij heeft mij twee keer elk 

ongeveer een dik kwartier geneukt.  Toen hij na zijn daad even 

weer naast mij zat op mijn bed in mijn cabine. zei ik, ik moet 

zeggen dat jij het knap hebt gedaan jochie. Maar nu zal deze 

ouwe even laten zien snotneus. Ik heb hem diverse malen 

geneukt hard en zo diep mogelijk. Tot wij samen in elkaars arme 

in slaap waren gevallen. Om vijf uur reed ik richting Peize “tussen 

Groningen en Assen in. Wij waren er rond half zeven, onderweg 

hebben wij net over de Nederlandse grens in de buurt van Emmen 
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een korte ontbijt pauze gehouden. Tegen half acht na het 

ontbijtje, ”ook hadden wij ins even opgefrist vertrokken wij 

richting Peize nar een groothandel van een supermarkt 

organisatie. Om mijn lading Tsjechische Bieren   die werd ik een 

rap tempo gelost door Hemmo met zijn heftruck. Wij moesten via 

Eelde om een lading mee te nemen voor een bedrijf in Deventer. 

Het waren maar vier pallets met diverse goederen. Wij hebben op 

een mooie parkeerplaats langs de N348   op een mooie kleine 

parkeerplaat gestaan, tussen de bomen.  Wij hebben heerlijk 

gepraat, over onze beroepen, maar ook over seks. Ik vroeg hem 

of ik via de A50 naar Arnhem zou rijden of bij Deventer recht door 

op de N348 richting Beek aan de grens. Als hij dit wou dan bleef 

hij een nacht bij mij, dan breng ik hem persoonlijk naar Arnhem 

toe. Ik had toch drie vrije dagen. Hij koos voor de laatste ”daar 

had ik eigenlijk wel op gehoopt” Wij losten de vier pallets even in 

Deventer, even langs het kantoor gereden om mijn papieren 

persoonlijk af te geven. 

Ik koppelde de oplegger af “die laat ik hier bij het hoofdkantoor 

staan zodat ik over drie dagen hem gevuld met goederen weer 

ophaal.  Met een klein uur oponthoud, reed ik via Zutphen richting 

Doetinchem, naar mijn woonplaats Beek toe.  Ik had hem 

uitgenodigd vanavond even iets te gaan drinken op de boulevard 

van Emmerich. Om die avond tegen elf uur, in het bed van mijn 

huis te belanden voor een heerlijk hete nacht.  Ik had een paar 

maten “allemaal rond de zestig jaar” van mij ontmoet op de 

boulevard, ze uitgenodigd om een BBQ te houden ter ere van mijn 

sletje Diederik. Gunter, Bram, en Joop zouden komen. “De rest 

moest werken. Maar wij zouden met ons vieren mijn sletje wel 

sletterig laten voelen.  Die mooie warme dag, snel even alles 

klaargezet met ons tweetjes. Toen de drie gasten kwamen rond 

twee uur. Was ik net Diederik aan het neuken op het grasveld bij 

mij huis. “Ik wist het wel dat zij rond deze tijd zouden komen.” 

Voor dat de BBQ werd aangezet waren de drie gasten al over mijn 

sletje heen geweest.  Toen wij het klaargemaakte vlees opaten 

zei ik tegen mijn slet, wat vind jij nu van mijn club “van 

gerecyclede pubers”. Bram en Joop waren ook trucker van 
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beroep geweest Gunter is nog altijd een Hefttruckchaffeur in 

Emmerich. Tot zeven uur die avond hebben wij genoten van mijn 

sletje Diederik. Nadat Diederik en ik alles opgeruimd hadden 

hebben wij de nacht in mijn kamer door gebracht voor de 

openhaard. Tot in de volgende ochtend elf uur heerlijk seks 

gehad ik heb hem diverse malen geneukt, maar hij heeft mij ook 

heerlijk geneukt tegen drie uur heb ik hem met mijn truck afgezet 

in de straat waar zijn ouder wonen in Arnhem. Hij was twee 

weken later weer gast bij een BBQ dit keer in Emmerich aan de 

rijn samen met nog twee Duitse sletten voor onze jaarlijkse grote 

BBQ-feest van de club “van gerecyclede Pubers” zo zie je maar jij 

bent nooit te oud om een jonge gast heerlijk hard en diep te 

neuken.  Ik ken zelf ouder ex trucker die tussen de 70 en tachtig 

jaar zijn die zich nog actief met deze tak van sport bezig ouden.   
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2.

 

Ruige Toon uit Wesepe  

Ik ben Chris, Mak uit Deventer, ik ben nu al 4 maand 16 jaar, ik 

mocht voor mijn 16e geen seks hebben van mijn ouders. “Liefst 

moest ik wachten tot na mijn 21ste zeiden zij” Maar ze wisten dat 

misschien niet haalbaar was. Mijn ouders waren zelf net 18, toen 

zij trouwden.  Ik was een avond alleen thuis. Omdat ik wat zat te 

fantaseren over seks opende ik homo.nl. Ik keek even rond, of ik 

iets spannends zag. Er stond genoeg op, maar ik kon geen keus 

maken, dus ik ging naar Bullchat toe. Ik dacht toen even aan, de 

buurman Joop, die was trucker geweest in zijn jonge jaren, hij 

was nu 76 jaar oud. Hij had mij gezegd, hoe ik een trucker moest 

verleiden.  Maar hij zei ook, dat het nu vaak via de computer ging. 

Ja ik mocht mijn buurman wel. Dus ik toetste trucker in. Er waren 

in het hele land acht truckers die iemand zochten. Ik bekeek ze 

allemaal, maar ik heb weinig mogelijkheden. Ben nog maar 16 

heb nog geen rijbewijs, dus ik had er een gezien de wou chatten.  

Dus hij werd het. Hij heet op Bullchat.” ruige Toon” hij was 26 

jaar oud. Ik stuurde hem een bericht. Even later kreeg ik een 

mailtje retour, hij was nu nog onderweg, maar hij had zo pauze hij 

zou mij binnen vijf minuten terug appen als ik mijn whatsapp 

nummer even door zou geven. Ik gaf mijn nummer meteen door 

aan hem. Ik ging even snel, naar boven om even de tas van mijn 

moeder op hun slaapkamer zetten, dat had ik beloofd toen zij 

naar haar werk ging. Ik was net weer terug, toen ik een appje 

binnenkreeg.  Het was van ene Toon van de Gein. Ik had meteen 

een spraak oproep, natuurlijk nam ik hem aan. Ik kon Toon zien 

zitten, achter het stuur van zijn truck. Hij vroeg waarom ik hem 

had uitgekozen, er stonden nog 7 andere Tuckers die iemand 

zochten. Ik vertelde hem, dat hij erbij had gezet van chatten, de 

voorkeur had. 

Ik zei, dat ik 16 jaar was, en nog geen verroer had, om naar de 

parkings toe te gaan. Hij zei dat hij, dus 10 jaar ouder was. Dus 

hij wist wat voor lastige leeftijd ik had. Hij zei toen, of ik plezierig 

woonde in Deventer., hij kwam er regelmatig langs als hij richting 

huis reed. Ik vroeg waar hij dan woonde. Hij woonde in Wesepe. 
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Ik zei dat is vlakbij, ik vertelde dat ik in de Vijfhoek woonde vlak 

bij die witte fietsbrug over de N 348. Ja die kende hij wel, hij rijdt 

er altijd onderdoor. Wij kletsen lekker door, ik moest hem alles 

over mij vertellen, ik mocht ook alles van hem vragen. Hij had me 

inmiddels ook enkele lekkere foto's gestuurd, waardoor ik geil 

geworden was. Hij zat daar achter het stuur, hij zag er heerlijk uit 

ik zei, dat ik hem best wou betasten. Ik had ook twee foto’s van 

mij gestuurd. Ik zei, ik heb geen blootfoto’s die moet ik nog een 

keer maken. Hij zei dat hij ook geen blootfoto’s van hem had, wel 

thuis op zijn computer, maar niet op de laptop in de truck. Dat ik 

hem wou betasten zei hij, dat hij mij ook best wou knuffelen. Hij 

vroeg, of ik morgen thuis was. Ik zei ja dat ben   Ik was elke 

vrijdag vrij van school. Hij vroeg, of ik morgen bij hem thuis wou 

komen. Dan mocht ik hem betasten.  Ik vond het geil zei ik tegen 

hem. Ik wilde dolgraag hem ontmoeten.  Hij was vrijdag ochtend 

tussen acht uur en negen uur in Deventer met zijn truck. Dan 

mocht ik met hem meerijden naar zijn huis. Dan bracht hij mij 

tegen de avond weer terug naar huis. Ik zei dat, ik het hele 

wiekend tijd had. Ik ben toch alleen thuis. Mijn ouders gaan een 

wiekend naar mijn grootouders in Groningen. Ze gaan vanavond 

al weg.  Toen zei hij, dat zijn pauze erop zat. Dat hij rijden moest. 

Hij ging van Bergen op zoom nu richting Rotterdam toe.

Hij zou mij steeds even, een foto sturen waar hij was. Toen nam 

ik afscheid. Ik was blij, dat ik een vriend had gemaakt, ook nog 

wel een lekker geile kerel Toon, van de Gein. Ik had de foto’s die 

hij mij gestuurd had op mijn computer gezet. Een foto waar hij 

naast zijn truck stond, zag ik dat hij een breed postuur had. Hij 

had daar alleen een hemdje aan zonde mauwen Hij zag er bere 

sterk uit. Bijna elke uur kreeg ik een appje van hem.  Waar hij nu 

was. Ik stuurde hem natuurlijk een eentje terug van dat ik in de 

spermarkt was om boodschappen deed voor mijn moeder. Tegen 

vijf uur kreeg ik weer een spraak oproep, hij had zijn werkdag er 

opzitten, hij was nu vrij tot vannacht drie uur dan moest hij naar 

Den Helder toe. Hij zou mij na zeven uur weer appen, hij ging 

eerst even eten.  Mijn ouders gingen om zeven uur weg, naar oma 

in Delfzijl. Dus ik zat klaar bij de telefoon te wachten op een 

oproep van mijn Toon. Kreeg een foto van een bal gehakt met 

groente plus patat ,en een sorbet. Ik zei Mmmmmm mijn 
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macaroni was ook lekker, maar dat van jou ziet er lekkerder uit. 

Toen kreeg ik de beeld oproep, waar ik op had gewacht. Hij was 

met ontbloot boven lijf hij zat op zijn bed. Hij liet het mij allemaal 

zien. Ik trok ook snel mijn T-shirt uit. Hij zei dat ik er mooi uitzag. 

Ik wou zijn pik zien, maar toon zei hij. jij moet niet nieuwsgierig 

worden Chris, er moet ook nog iets overblijven voor morgen. 

Tijdens onze chat wisselden, we geile gedachten uit hoe we 

heerlijk zouden gaan tongen. Maar ook dat wij elkaars pik 

bewerken. We vertelden elkaar wat we zoal lekker vinden. Ik zei 

dat ik nog nooit iets gedaan had, alles leek mij spannend. Ik 

hoorde Toon zeggen, Chris ik ga jou een echte kerel van je 

maken. Ik zei daar hou ik jou aan Toon. Tegen negen uur zei hij 

dat hij nu slapen ging.

 

Hij moet om drie uur richting Den Helder rijden.  Hij zou mij tegen 

zes uur wel weer een appje sturen. Ik ben toen ook maar tegen 

tien uur naar bed gegaan.  De telefoon lag naast mij op een stoel 

zodat ik hem meteen kon pakken.  Ik lag nog maar net, of ik 

hoorde een appje binnenkomen. Ik keek meteen een foto van 

Toon. Hij had een fotogenomen van zijn stijve pik. Ik dacht wat 

een joekel. Ik appte terug MMMM, wat lekker. Ik hoorde niets 

meer van hem. Dus ik was weer onder de dekens gekropen. Ik liet 

mijn fantasie de vrije loop, dat ik door hem werd geneukt met zijn 

joekel van een pik.  Ik kon niet slapen, van de spanning, maar ik 

ben toch in slaap gevallen. Om half zeven werd ik waker van een 

appje. Ik keek meteen weer een foto, wel drie had hij gepost. Een 

dat hij stond te lossen in Den helder ,2e dat hij weer richting 

Amsterdam reed, om dat te laden. De derde was een foto dat hij 

aan het laden was in Amsterdam.  Ik lag net weer in het bed toen 

ik een appje kreeg, kom nu maar uit je nest jongen ik rij bij 

Amersfoort, met een vijf kwartier ben ik bij Deventer. Dus ga 

maar je wassen ik app je zoals ik in Deventer ben. Iets voor acht 

uur appte Toon mij dat ik bij de Leonard Springer laan ter hoogte 

van de weg voor fietser moest gaan staan wachten op hem. Ik 

keek nog even op de foto hoe zijn truck eruitzag. Ik ben er direct 

gaan staan.   Ik kreeg een appje dat hij nu de bocht om kwam bij 

de brug. Ik keek die richting, ik zag een truck zonder oplegger 

aan komen rijden. Hij stopte voor mij, ik klom naar binnen toe, hij 

begroete mij met een hand. Toon van de Gein uw chauffeur, 
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mijnheer Chris Mak. Ondertussen reed hij naar de rotonde die 

daar lig. Even later reden wij richting Wesepe op de N 348.

Hij vroeg aan mij, nu wat vind jij nu van mij in het echt. Ik zei dat 

hij nog leuker was dan ik mij had voorgesteld. Hij zei, dat ik, er 

ook goed uit zag.  Een kleine tien minuten reden wij door Wesepe 

net buiten de kom reed hij een erf op. Hij zei hier woon ik Chris. 

Hij zei hier word jij straks een echte vent, tenminste als jij het 

wilt.  Toen ik wou uitstappen uit de hoge cabine, zei Toon blijf 

even zitten. Hij liep voor de truck langs, hij deed de deur open. Ik 

moest voorzichtig achterste voorn er uitstappen op het trapje. 

Het was best stijl, maar Toon stond met zijn sterke armen om mij 

op te vangen als ik zou vallen. Maar ”jammer genoeg hoefde het 

niet” ik kwam veilig op de grond terecht. Toon haalde nog even 

twee bigschoppers uit de cabine. Die moesten mee naar binnen 

toe. Ik kreeg de tas van de Praxis, Toon had de tas van de 

Gamma.  Ik had lege bakje in mijn tas, die ander zaten kleren in 

van Toon.  Via de schuur waar, de kleren in de 

wasmachinegingen om schoon te worden. Wij gingen verder het 

huis binnen via een hal kwamen, wij in een grote woonkeuken. De 

bakjes werden door Toon in de vaatwasser gedaan.  Deze ging 

ook aan. Toen zei Toon tegen mij welkom in mijn huis Chris. Toen 

kreeg ik even de bibbers, ik wist dat ik nu niet terug kon, 

ondanks ik het niet hoefde te doen had hij gezegd. Maar ik wilde 

het wel. Hij stond nu voor mij in het kamer gedeelte. Ruige Toon, 

die volgens mij echt niet zo ruig was, waar mee hij op Bullchat 

stond vermeld. Maar wat er toen gebeurde “ík schrok mij dood” 

Toon stond voor mij hij, ging met zijn grote hand naar mijn kruis 

toe. Ik voelde hoe hij tussen mijn benen ging. Even later voelde ik 

dat ik werd opgetild. Zijn ander hand had hij mij vast zo dat ik 

niet kon vallen. 

Hij legde mij boven op de eikentafel in de keuken. Ik gaf een gil 

van schrik. Toon stelde mij gerust. Ik zei tegen hem O, god Toon 

wat ben jij sterk. Hij lachte, hij zei tegen mij, echt sterk ben ik 

niet, dat is de ervaring die ik de afgelopen jaren heb gekweekt 

Chris. Hij trok zonder iets te zeggen zijn broek uit. Ik mocht van 

hem mij niet bewegen, maar ik kon net een glim van zijn heerlijk 
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pik zien.  Hij trok nu mijn broek uit. Hij deelde meteen een tik uit 

op mijn billen. Ik riep laat dat, dat doet zeer. Ik hoorde hem 

lachen. Jij zal straks wel anders piepen schat. “Even schoot mij 

door het hoofd, ik had mij er op verheugd op dit moment, maar nu 

was het moment daar heerlijk “Hij trok mij nu richting, de rand 

van de tafel. Ik lag op mijn buik, ik voelde hoe hij mijn billen 

uitklaar trok. Hij spuugde een paar klodders in mijn kont. Hij 

duwde, met zijn vinger het in mijn kont.  Ik hoorde hem zeggen, 

dat hij nu moest weten van mij of hij door moest gaan, om een 

echte kerel van mij moest maken. Ik riep Jaaaaaa. Toon graag. 

Op dat moment voelde ik zijn pik tegen mijn sterretje aankomen. 

“Er ging een lichte trilling door mij heen ”ik riep ja Toon door 

duwden. Hij zei dan moet jij het maar zeggen, als ik op moet 

houden dan stop ik meteen. Ik zei oké. Hij zei dat hij zijn pik van 

19,2 cm, bij 5,3 cm er nu induwde.   Nu dat had hij niet hoeven 

zeggen, want toen hij hem er induwde Pfffffff, deed het mij 

donders zeer ik schreeuwde het uit. Ik hoorde hem zeggen 

schreeuw maar lekker, hier woont toch niemand in de buurt slet, 

jij bent nu van mij. Ondertussen was, hij mij begonnen te neuken 

hard en diep. Ik werd stevig vastgehouden door hem, met zijn 

sterke handen. “Maar ik heb niet gezegd dat hij moest ophouden”  

Nu had er zin in hoor, hij heeft mij wel een dikke tien minuten 

achterelkaar geneukt. Toen begon hij zwaarder de grommen, ik 

voelde zijn pik opzwellen. Toen bedacht ik mij ineens, of hij wel 

een condoom om had gedaan. Maar net toen ik, het wou vragen, 

werd ik door twee sterke handen in mijn middel vastgepakt. Ik 

merkte ook nog dat hij zijn op ontploffende pik uit mijn kont had 

getrokken. Ik werd door hem omgedraaid, zodat ik op mijn rug op 

de tafel lag. Toen ik mijn knappe neuker recht aan keek hoorde ik 

hem zeggen mondt open slet. Dat deed ik automatisch. Zijn pik 

werd mij, in mijn keel geduwd .Net op tijd want hij begon te 

spuiten.  IK heb bijna alles doorgeslikt. Onder diverse kreten van 

hij die hij tegen mij riep, van hoer, slet, geile donder, enz., enz. 

Toen hij zijn 19cm uit mijn keel teruggetrokken had. Kwam hij 

naast mij zitten op de tafel Hij sloeg zijn armen om mij heen. Hij 

zei dat heb jij goed gedaan jochie. Ik zei deed zeer hoor, maar dat 

wist ik van tevoren. Hij zei dat ik heerlijk had gegild.  Zo zaten 

wij, een poosje naast elkaar op de tafel. Ik kon zijn naakte 
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lichaam even goed belijken. Wij betasten elkaar, ik vond het een 

feesie, ik vergat helemaal dat mijn kont nog in brand stond van 

de pijn.  Toon vroeg mij om even in het midden van de tafel te 

gaan liggen op mijn buik. Ik dacht hoera, hij gaat mij weer 

neuken. Hij liep even naar de kast, ik zag hem er een potje 

uithalen. Hij ging het op mijn kont uitsmeren. Hij zei dat hij die op 

de erotica beurs in Utrecht had gekocht, dan zakt de pijn af. Ik 

vond het fijn hoe hij masseerde. Hij zei ook allemaal heerlijke 

geile lieve woordjes tegen mij. Hij verwende mij heerlijk. Toen hij 

klaar was gaf hij mij een tik op mijn billen. Ik riep AU. Hij lachte 

moet eerst nog even inwerken schat.  Ik mocht mij niet aan 

kleden van hem.

  

Hij zei dat hij 85% van de tijd dat hij thuis was, naakt rondliep. Hij 

ging een kop koffie voor ons maken. Ik keek naar hem terwijl ik 

op de grote bank zat. ”Ík dacht wat een lieve geile kerel Toon 

was. Hij komt over als een brute geile vent, maar als ik hem zo 

zag hoe, hij mij verzorgde dan is het geloof ik een Watje” Toen 

hebben wij naast elkaar op de bank samen veel gepraat. Opeens 

vroeg ik hem, of hij mij nu weer wou neuken. Hij zei misschien 

Chris, maar wij hebben de tijd hoor, jij blijft tot zondag middag bij 

mij hier in huis. Tot die tijd bepaal ik, wat en wanneer jij wordt 

geneukt. Ondertussen betaste hij mijn pik, mijn zak hij speelde er 

mee. Mijn pik stond behoorlijk stijf, hij pakte een duimstok van de 

kast af. Hij ging mijn pik opmeten.  Hij was nu keihard ,14,5 cm 

bij 2,3 cm. Ik zei, ik zou jou zo kunnen neuken. Nu dat had ik niet 

moeten zeggen. Hij liep naar de tafel toe hij ging liggen zou dat ik 

hem kon neuken. Ik zei, toen dat ik, het nooit zou kunnen. Maar 

Toon zei toen een beetje grof, kom op neuk mij anders zet ik jou 

in je blote kont buiten neer in het dorp. Hij kwam naar mij toe, hij 

deed mij een condoom om mijn pik heen. Toen ging hij weer op 

de tafel liggen. Ik ging nu achter hem staan ik zag dat hij een 

grote kont gaatje had. Ik duwde mijn pik er voorzichtig in. Het 

leek dat mijn pik er gewoon werd in gezogen. Ik vond het best 

spannend, ik deed mijn ogen dicht.  Langzaam kon ik gaan 

bewegen. Ik liet hem heerlijk van mijn pik genieten “hoop ik” 

maar ik kwam vrijwel direct klaar. Toen ik mij terug had 

getrokken. Kwam Toon weer op de bank zitten, ik moest bij hem 


