
Reisverslag van Barneveld naar Stockholm in Zweden 

De combinatie is een DAF FTG 510 van  Dedemdiensten (eigenaar Ed Jan de Hoop) en een oplegger 

van de Firma J.P. Vis waar Ed Jan voor rijdt, met een vracht vers fruit voor Stockholm. 

  

 

Doel: een rit meemaken naar Zweden met geconditioneerd vervoer in combinatie met de rij- en 
rusttijden en daarbij op de juiste manier gebruik makend van o.a.  ‘boot/trein’ op de digitale 
tachograaf. 

 

Op 15 augustus 2011 stap ik om 19.00 uur bij Ed Jan in. Hij is die dag om 11.15 uur begonnen met 

lossen en laden ( fruit ) en is in Barneveld gestopt om mij op te ‘pikken’. We doen dat bij de DAF 

dealer, omdat er een ‘zachte’ band onder de middelste as van de oplegger zit. Vanaf dat moment ga 

ik sturen en hebben we ruim voldoende tijd om de boot te halen van 02.30 uur. We gaan via 

Enschede (NL)/Osnabruck (D) naar de havenplaats Travemünde (D). 

Echter we zijn nog niet een ½ uur over de grens of we hebben een klapband. Ik zet de vracht auto op 

de smalle vluchtstrook met  het defecte wiel zo neer, omdat Ed Jan het precies ziet, bij een opening 

in de vangrail. Daar kunnen we aan die rechterkant veiliger werken. Gelukkig was het rechts. Het feit 

dat we met z’n tweeën zijn, ervaren 

met dit probleem, rijden we toch in 

35 minuten al weer weg. We 

vervolgen onze reis na dit oponthoud 

en doen nog een ‘bakkie’ bij 

Wildeshausen, (scheelt de verplichte 

¾ pauze na 4 ½ rijuur die ik heb 

gereden) terwijl we de 

bestuurderskaarten wisselen. Ed Jan 

kan zo binnen de 15 diensturen en  10 



rijuren de boot halen. Net na Hamburg laat hij de Scheepsmaatschappij weten met welk 

voertuig/kenteken/chauffeurs hij over  ongeveer een  uur zal arriveren. Dat klopt want we staan om 

02.10 uur stil in het 

schip.  

De MS Finnarow van de 

Scheepsmaatschappij 

FINNLINES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

We krijgen allebei een hut. Voor mij, die met 

een raam. Voorlopig is er niet veel te zien want 

het is donker. We drinken een glaasje 

wijn/biertje in de lounge, waar ook meerdere 

andere  chauffeurs zitten. Ook die van J.P. Vis, 

want er gaan elke reis een X aantal mee of die 

in charter voor hen rijden. Ongeveer een uur 

voor aanleg worden we gewekt. Ik doe het 

gordijn open en de zon straalt me tegemoet! 

Douchen en wc is allemaal in de hut aanwezig. 

Daarna ontbijten, net zoveel als je wilt. 

Verrukkelijk en natuurlijk daarbij nog wat 

gesprekken met collega’s.  

De boot heeft een dusdanige snelheid dat hij 9 uren ( precies de verplichte ‘verkorte’ rusturen)  zijn 

boegdeuren dicht heeft en is dan gearriveerd in de 

havenplaats Malmö in Zweden.  Om 11.30 uur komen 

vanaf twee etages  de trucks naar buiten rollen. Zelfs was 

er nog een 

ruimte op een 

derde dek. Met 

een speciale 

rijbrug kunnen 

die voertuigen 



daar op- en afkomen. Nu stonden er maar een 

paar, omdat de boot lang niet vol was. 

 

 

We rijden met z’n allen de boot af in een 

‘treintje’ want aan het einde van het haven 

terrein staan twee scan gebouwen waardoor 

elk voertuig gecontroleerd kan worden. 

Tevens staat er politie/douane bij om 

steekproefsgewijs of met voorwetenschap 

voertuigen/chauffeurs eruit te pikken en te      

controleren. 

    Dan rijden we de havenplaats Malmö uit en dan is er nog 653 Km te gaan naar Stockholm.  

 

Het is mooi weer en de 

natuur is prachtig. De weg 

is ook erg goed en wordt 

door weinig voertuigen 

bereden. Oftewel prima 

condities om mee te rijden. 

 
Zweden is ongeveer 10 
maal zo groot als NL en 
heeft ± 10 miljoen 
inwoners, tegenover NL 
met ± 17 miljoen inwoners! 
   
 



 

 

 

 

Na een goeie 4 ¼  rijuren komen we 

aan bij een Zweeds restaurant: 

RASTA ÖDESHÖG. Het leek echter 

meer op een restaurant van de Firma 

Vis. Althans het leek of er alleen maar 

trucks van de Firma Vis stonden. 

 

 

 

 

Na de koffie rijden we door naar Arsta een stadsdeel van Stockholm. Het is wat een groot terrein met 

allerlei groente en fruithandelaren. Hier zullen we bij de Firma “Allfrukt”  14 pallets lossen. Het is 

ondertussen 20.00 uur. We zijn echter niet de enige want er staan nog



 2 trucks van Vis te lossen. Na een ½ uurtje hebben we 

de pallets eruit en gaan we naar onze laatste klant in het stadsdeel Bromma. Daar arriveren we om 

21.15 bij de Firma Fruktbudet  (een bedrijf dat gespecialiseerd is in het maken en transporteren van 

fruitmanden) en zetten de auto dusdanig neer dat 

iedereen om ons heen kan rijden deze nacht. Want 

dan kunnen wij rustig slapen. Voor die tijd hebben we 

een Hotel-Restaurant  gevonden waar we een 

heerlijke maaltijd nuttigen. In de ochtend wordt ik vroeg wakker om te plassen. Aan 

de overkant van de weg is een wal met gras en wat struiken. Ideaal, alleen vrij vlot 

hoor ik een auto rustig aankomen rijden. De politie. Die rijdt voorbij, maar ik denk, die komt weer 

terug. En ja hoor. We kijken elkaar aan en hij rijdt door. Hij zal vast gedacht hebben met de 

vrachtauto in de buurt: “waar moet hij anders heen, er is op dat tijdstip geen wc open”.  

Om 08.00 kunnen we lossen en dat is een fluitje van een cent. Wat opvalt is dat men overal in 

Zweden Engels spreekt. Dus communicatie is voor ons probleemloos. Erg gemakkelijk. Ontbijt 

hadden we al eerder gedaan bij hetzelfde Hotel-Restaurant. Na lossing rijden we 8 Km door naar het 

stadsdeel Spanga, waar we 

een vracht lege B-

europallets terug moeten 

laden. Met een bak koffie 

van de aardige 

medewerkers rijden we om 

10.00 Stockholm alweer uit. 

Tijd zat om de boot van 

22.00 uur in Malmö te gaan 

halen. Onderweg komen 

we fantastische 

combinaties tegen. Wat 

opvalt dat ze hier vooral 

rijden met een drie-assige 

motorwagen en een vier-

assige aanhanger. Of met 

een dolly en oplegger daarop. Wat bij ons LZV heet. Ook zijn de wanden aan de linkerkant volledig te 

openen. Ideaal voor lange onderdelen. Of er is een drie-assige trekker met een vier-assige oplegger. 

Ook mogen de motorwagens/opleggers een stuk hoger zijn als bij ons. ( volume dus) Tevens kom ik 

heel wat ADR (gevaarlijke stoffen) tegen, met etikettering die wij in NL niet kennen. 

 



 

Een schitterende 

combinatie, met een 

jonge chauffeur,  

ontmoeten we 

tijdens het tanken 

en koffie drinken bij 

een Restaurant. Echt 

een plaatje. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

We vervolgen onze reis, 

waarin we elkaar 

afwisselen met  rijden en 

we genieten van alles om 

ons heen. De natuur, het 

rijden en de trucks die we 

zien. Ed Jan is ook een 

meester in het smeren van 

lekkere broodjes, die ik 

heerlijk achter het sturen 

kan verorberen. Nog een 

opvallend detail  is de 

vangrail, hier is die van 

drie staalkabels. 

 

 

Om 20.00 uur arriveren 

we bij de boot. Ruim op 

tijd en we moeten ons 

op stellen in een rij. We 

zullen dan ook gebruik 

maken van boot/trein 

om onze normale  (11 

uur) rust-uren erop te 

krijgen met wettelijk 

toegestaan  2 

onderbrekingen.           

(formeel) Daar ben ik 

met het IVW mee aan de 

slag, omdat het vaak 

niet lukt om in één keer 

de boot op te rijden.  

Om 21.00 uur staan we 

aan boord en we krijgen allebei dezelfde hut, want er gaan nu ook veel toeristen mee. Een heerlijk 

diner staat op ons te wachten. En met een voldaan gevoel verlaten we Zweden, waar we als eerste 

onder de brug van Denmarken en Zweden doorvaren met de ondergaande zon. 

 



 

Om 08.00 uur  de volgende ochtend rijdt iedereen  van boord. Een opvallende naam op een truck 

was bijvoorbeeld:  “Lord Wanhoop”. Om 15.00 uur zijn we weer terug in Barneveld. Het is dan 

donderdag  18 augustus met een reis van 2500 Km achter de rug. 

Conclusie: een prachtige reis  in een mooi  land/natuur. Daarbij heel wat zaken doorgesproken over 
de digitale tachograaf. Wat een goeie aanvulling is voor mijn trainingen. 
 
 
 
Frits van Amerongen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 

 

 

 


