
 

Reisverslag naar Casablanca Marokko 2015 

 

Op maandagmorgen 11.00 uur 20 juli 2015 

vertrekken Johan Bralts en ik vanaf Wezep. We 

zullen een vracht eendagskuikens opladen die we 

moeten gaan lossen omgeving Azemmour, een 100 

Km achter Casablanca, in Marokko. De auto is leeg 

geïnspecteerd, schoongemaakt en gedesinfecteerd 

van wat ook 

weer afgetekend 

staat in ons R & 

O boekje. Wij 

hebben 

natuurlijk ook 

onze eigen 

voorraad weer 

aangevuld. 

Tevens heeft 

de Scania in 

Zwolle gezorgd 

dat de airco 

weer prima 

functioneert. 

Een bijzonder 

aangenaam 

gevoel, omdat 

het erg heet 

zal gaan 

worden deze 

reis. Althans 

dat zijn de 

weers- 

berichten voor 

de  

aankomende week. Als we de grens van NL en B  naderen ontdekken we een NVWA voertuig 
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(Nederlandse Voedsel Warenautoriteit ). Zij komen voor ons rijden en dirigeren ons op de 

Parkeerplaats net voor de  

grens. Beide controleurs stellen zich keurig aan ons voor en stellen ons een 

aantal vragen. Ook willen zij graag in het voertuig kijken en constateren dat die 

leeg is en er ook spic en span uitziet. Daarna controleren zij de documenten 

die noodzakelijk zijn voor het kuikenvervoer. Het is een interessant gesprek 

voor beide partijen en men is onder de indruk voor de reis die we gaan maken.  

Zonder problemen, perfect toch, rijden we de grens over waar we de tanks vol 

gooien van de truck, het hoofdaggregaat en de 

“backup”, het reserveaggregaat. Vanwege de 

kostbare lading is er dus een reserve motor aan 

boord. Het geeft duidelijk aan dat de kuikenbranche 

zeer hoge/kostbare eisen stelt aan het vervoer. Dan 

op weg naar Antwerpen die we zonder één probleem 

passeren en zo rijden we spoedig Frankrijk alweer 

binnen op weg naar Parijs. Johan kiest ervoor om 

gewoon de Périphérique van Parijs te nemen en wat 

blijkt, die pakken we ook probleemloos. Oftewel het 

is gewoon schitterend mooi rijden. Het grappige van 

deze dag is dat Johan 35 jaar is geworden. Hij heeft 

daarom haring en zalm aangeschaft om een klein 

feestje te vieren. Wat een weelde. Sturen over een 

lege weg, mooi weer en een maat die een heerlijk broodje voor je smeert die je zo weer 

lekker oppeuzelt. Zo nu en dan een heerlijk bakje koffie erbij. We rijden om en om en komen 

om 02.00 bij de Routiers vlakbij  Niort aan. De locatie waar we vlakbij de kuikens zullen laden 

Als we net na de middag wakker worden kunnen we dus eerst prima eten en douchen. Om 

15.00 kunnen we de kuikens gaan laden. Het is niet zo’n grote partij, wel kostbaar, dus alles 

wordt op de meest hygiënische manier gedaan. ( speciale kleding ) Tevens maken we het 

 



“vak” wat kleiner om nog beter de lading met temperatuur te kunnen controleren/regelen. 

Essentieel bij deze dieren. Tevens wordt de partij dubbel gezekerd, terwijl het bijna niets 

weegt. Hooguit 1700 kg met de karren erbij. 

 

 

 

 

 

 

 

Om 15.45 vertrekken we alweer met al de juiste 

documenten, veterinaire dienst en de 

Marokkaanse vergunning die we vanuit Wezep al 

meenamen. Tenslotte gaan we Europa uit en 

zullen in een Afrikaans land gaan lossen en zij 

hebben ook weer hun speciale eisen. Wat me wel 

opvalt dat ik hier geen PL vrachtauto’s zie, maar 

wel veel Spaanse en Portugese Trucks, die een 

stuk harder rijden als wij. En wat mooi is, is dat zij 

duidelijk verder links door rijden, om na een 

lichtsignaal van ons weer terug naar rechts te 

komen, zonder dat zij ons uitzicht belemmeren. 

Tevens komen dan de links/rechts en links bedanklampjes tevoorschijn. Iets wat wij in ons 

land helemaal niet meer kennen. Geeft mij een goed, collegiaal, gevoel. 

We rijden zo om en om, pakken de tolpoorten automatisch, en wisselen op tijd om geen 

problemen te krijgen met de rijtijdenwet en daardoor op onze bestuurderskaarten. We 

duiken in Spanje de nacht in maar we kunnen goed doorgaan. Totdat we een storing, 



alarmering, krijgen in ons hoofdaggregaat. Hij sputtert op de dieselolie, mogelijk een stuk 

vervuiling in de filters. We nemen geen risico en stoppen waar het veilig kan. Zetten de 

stekkers om, met dat we de “backup” starten. Binnen een seconde loopt deze. Blijkt toch 

weer erg belangrijk te zijn, want het is zeer warm buiten en de kuikens geven veel warmte 

af. Dus dubbel op met de temperatuur. We gaan weer door, maar hebben  geen reserve 

machine meer en dat geeft een onaangenaam gevoel. De natuur om ons heen is prachtig. 

Prachtige percelen met veel voedsel gewassen. 

 

 

 

 

Maar hoe dichter dat we bij 

Sevilla en Algeciras, de 

havenplaats komen, hoe heter 

en dorder dat het wordt. Je ziet 

dan niet meer die gecultiveerde 

landerijen, maar droge grond 

met wat bomen, waar de 

vechtstieren bij de weinige 

waterplekken liggen te slapen 

en drinken. 

 

 

 



We komen ruim op tijd bij de boot aan in Algeciras. Er is nog niemand, maar ook nog geen 

boot. We hebben dus tijd om de filters los en schoon te maken van het hoofdaggregaat, 

Alleen als we hem starten zien we zo weer vuil in de filters tevoorschijn komen. Dus we 

moeten het met de “backup” blijven doen, die ook een eigen brandstoftank heeft. Deze is 

dus onafhankelijk. Een 2 uur later kunnen we op de boot, achteruit. We kunnen dan een 

visum op het paspoort laten zetten en 

een maaltijd gaan nuttigen. Het is niet 

al te druk met trucks en passagiers. 

Het hoogseizoen van Marokkaanse 

vakantiegangers moet nog los 

barsten. 
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Vanaf de boot heb je een goed zicht op Gibraltar, een schiereiland met haven wat van 

Engeland is. Na 2 uur varen komen we in Tanger Med aan. De nieuwe havenplaats in 

Marokko. Tussen de hekken door, om vluchtelingen buiten te houden, komen we bij de 

douane veterinaire dienst aan. 

 

 



Een expediteur zorgt ervoor dat de documenten op de juiste plekken komen, de veterinaire 

dienst komt zelf naar ons toe om een speciale apart gehouden doos voor kuikens op te 

halen. Alles gaat  op een heel prettige manier en eigenlijk gaat alles goed, totdat de 

“backup” ook een alarmering geeft van dat zijn olie voor koeling ( dus niet via  koelvloeistof ) 

boven de 110 °C is gekomen. Op zich geen ramp, maar wel een extra rot gevoel. We zullen 

dan ook zo spoedig mogelijk wanneer kan, rijtijd, weer verder gaan, want Azzemour ligt 

achter Rabat, Hoofdstad en Cassablanca, een uur of 6 uur rijden.  

 

De weg is prima, maar je ziet ook van alles op de weg. Over een aantal zaken als lading 

zekeren, overbeladen hoeven we het hier niet te hebben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



De scheiding tussen de rijbanen van de snelweg kent soms ook prachtige kleuren. 

In Rabat regent het, en daardoor is de weg glad en gevaarlijk. Tevens zit er ook nog een 

steile berg in, waar veel trucks met een slakke tempo omhoog komen, of defect aan de kant 

staan. 

Wij hebben geen 

problemen en kunnen dus 

zo weer Rabat verlaten 

richting Casablanca. We 

hebben ondertussen van 

Tanger en nu bij Rabat 

contact gehad met de 

boer, in het Engels, met de 

verwachtte aankomsttijd 



bij het “meetingpoint”. Het geeft wel aan dat zij er ook veel belang bij hebben dat alles goed 

gaat en zij staan dus op “scherp” om direct te kunnen lossen. 

In de nacht draaien we de autobahn af en 

zijn bijna direct bij het punt van waar de 

boer ook staat. We rijden direct achter hem 

aan en eigenlijk rijden we weer terug om uiteindelijk een 15 km verderop weer onder de 

autobahn door te gaan. De weg is erg smal, kapot en daardoor worden we flink door elkaar 

gehusseld. Bij de boer zouden we achter om de stallen, 3 partijtjes, moeten rijden, maar dat 

is helemaal vol gegroeid door bomen en takken. We lossen daarom voor een klein poortje. 

Er zijn echter wel 10 mannen in beeld om de kuikendozen te dragen, dus een fluitje van een 

cent. Sommige jongens spreken wat Engels en we hebben tussen door best wel grappige 

communicatie. Na ¾ kwartier lossen, dode kuikens tellen, op één hand, kunnen we de  

“backup” uit 

zetten en 

kunnen we dik 

tevreden zijn. 

We gaan  

weer terug 

naar Wezep. 

Nog ongeveer 

3000 Km te 

gaan. We 

trekken hem 

door en 

hebben zo nu 

en dan ook 

met 

Marokkaanse 
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tolpoorten te maken. Alles loopt goed en aan het eind van de ochtend komen we in Tanger 

aan. De vroegere havenplaats, maar nu een mooie stad aan het worden. ( luxe ). Wij gaan 

echter naar een gecertificeerd schoonmaakbedrijf waar we de auto laten wassen en 

desinfecteren. Een verplichting om Europa weer in te mogen komen. Dat wordt natuurlijk 

ook weer netjes afgetekend in het R & O boekje. 

Tegenover de wasplaats zit een restaurant waar we een 

heerlijke maaltijd nuttigen, terwijl het er wel bloedje heet is. Johan kent de wasman, steekt 

hem wat extra toe, en de auto is dubbel zo goed gewassen. Dan op weg naar Tanger Med, 60 

Km verderop,  waar we eerst via het douane terrein en  de scan naar de boot moeten. Het is 

een behoorlijke chaos op het douane terrein, omdat de scan regelmatig uit valt. Van allerlei 

kanten proberen de chauffeurs/trucks op het pad te komen voor de 2 scans. 



Wij worden geholpen door de expediteur, maar het kost eigenlijk teveel tijd, voordat wij 

naar de afgesproken boot kunnen rijden en die vaart dan ook voor onze neus weg. 



Dat is best wel balen en wij melden dat bij de expediteur. Binnen 10 minuten meld hij dat wij 

naar een Spaans schip kunnen. Er zijn wel redelijk veel afvaarten. Maar er  gaat eigenlijk 

niemand mee naar Spanje, dus de truck staat alleen. 

Volgens mij was het een boot die gezonken was en die ze weer terug in de vaart hebben 

gebracht. Gekheid, maar wel een verrekt oud bootje. De bemanning was wel reuze aardig 

tegen ons. We konden er douchen en mochten een prima maaltijd uit kiezen. Tijdens het 

varen konden we ook mooi buiten staan en zagen dan ook dolfijnen en vliegende vissen over 

en in het water voorbij komen. Een prachtig gezicht. 

 
 

 

 



 In Tanger Med hadden we al boot/trein op de Tachograaf gezet en konden zo met één 

onderbreking in onze rust in de havenplaats Algeciras Spanje op het bewaakte 

parkeerterrein komen, waar wij de 

rest van onze 11 uur pakten. Wel 

was het gloeiend heet op het 

terrein. De standairco doet dan wel 

wonderen. De volgende 

morgenvroeg met een zelf gezette 

bak koffie aan boord weer op pad. 

Om zo Spanje door te komen en in 

Frankrijk te gaan slapen/eten. In 

Spanje is het zo heet dat je bij een 

Restaurant/Tankstation een eitje 

kunt bakken op het asfalt. Deze is 

dan ook volledig gebarsten. We gaan weer door de Pyreneeën tussen Spanje en Frankrijk. 

Het is daar eigenlijk wel opletten geblazen, met 

stijgen, dalen en zonder vluchtstrook en daarom 

soms  smal met dat het ook nog regent. Ter 

hoogte van Biarritz in Frankrijk komen we bij een 

Routiers aan. Hier kunnen we eten/wassen en 

slapen. De volgende ochtend, het is dan zaterdag, 

kunnen we weer fris en fit naar huis toe rijden. 

Waar we deze dag geen last van hadden was wel 

te zien aan de 

andere kant 

van de weg en 

heet kolossale 

file en gelukkig 

ook niet de 

Franse boeren 

staking die 

gaande was. 

Wat ook 

opvalt, zijn de 



informatieborden met de nog vrije 

parkeerplaatsen voor trucks. In het 

kader van de rijtijdenwet en 

verplichte Pauzes en Rust vond ik dit 

wel een goed hulpmiddel. Niet 

zaligmakend. We pakten zelf ook onze 

pauzes nu wat uitgebreider en 

kachelde rustig op NL aan, waar deze 

zaterdag een heftige storm gaande 

was. Parijs met zijn beroemde en voor 

ons  zichtbare Eiffeltoren konden we 

ook weer probleemloos passeren. 

 

De storm was uitgeraasd en wij 

rolden NL bij Breda weer binnen en 

waren ongeveer om 20.00  thuis op 

onze eigen basis.  

 

 

 

Conclusie: een mooie reis met uitdagingen gehad met een echte gastheer collega Johan aan 
boord. Een gemiddelde van ongeveer 1 op 4 en bijna alle kuikens op topniveau afgeleverd. 
Ook de Tachograaf met zijn verschillende facetten, Spanje, boot/trein/rust/29 seconden 
regelingen en met dubbel bemand continu correct kunnen uitvoeren. Een 
hoop geleerd en veel plezier gehad. 
 
Frits van Amerongen. 
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