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Reisverslagen naar de Oekraïne en 2 ritten naar Marokko 2016 

 

 

 

 

Op het eind van maandag 11 juli 2016 

vertrekken Johan Bralts en ik na inspectie 

van zijn bijna nieuwe Scania 450. Het wordt 

de eerste rit in de kleuren van André van 

Olst, en zijn eigen 2 jarige Heering Oplegger,  

richting Duitsland. We zullen ter hoogte van 

Leipzig een vracht kippenkuikens laden voor 

de Oekraïne. Voordat we de grens over gaan 

eten we nog even bij Frans op de Bult en 

constateren na afloop van onze maaltijd een 

diefstal van de Scania, oftewel de dop van 

de ruitensproeiertank is weggenomen. 
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Lang treuren heeft geen zin, dus gaan we op pad. Doordat de Scania alles aan boord heeft als: ACC, 

Active Prediction, Eco Roll en LDW, kunnen we mooi alles al uit gaan proberen. De weg is vrij leeg en 

dan ontdek je dat met AE of A gebruik ( wanneer gaat de Scania van het “gas” af voor het bovenste 

punt van de bult ) toch wel een behoorlijk tijdverschil kan gaan spelen en het kan erg 

irritant/gevaarlijk worden/zijn als je bij drukte collega’s aan het passeren bent. Vroeg in de ochtend 

komen we aan en maken onze “rust”. Johan begint met het plaatsen van extra tolkastjes en zo ga je 

ontdekken, dat in het kader van NIET verkeersveiligheid het raam vol geplakt gaat worden van allerlei 

landen met hun eigen tolkastjes. 

 

We kunnen na de middag beginnen met laden, nadat men eerst allerlei monsters genomen heeft van 

de filters/wanden, dak en vloer. Puur om te controleren of de wagen ook goed schoongemaakt en 

ontsmet is. Dit gaat mooi vlot en de kuikens worden op de juiste temperatuur op hun rolcontainers 

in de oplegger neergezet, welke ze zo de hele reis mee gaan maken. 

 

Dit instellen van de temperatuur en bijhouden van/controleren is een belangrijke taak en 

deskundigheid voor de chauffeur(s). Dit proces moeten hij/zij de hele reis blijven controleren. En dat 

heeft weer met de waarde en kwaliteit van de kuikens te maken. We hebben ook de luchtvering 
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kunnen uitproberen op de voor- en trekas. De truck ligt erg laag, maar kan dus snel op hoogte 

gebracht worden, voor minder kans op schade. 

Zal later zeker goed van pas komen als we door waterbakken moeten gaan voor ontsmetting en dan 

hebben we de hoogte nodig. We rijden om 14.00 uur weg richting Polen, waar we ook nog een PL 

tolkast moeten gaan vervangen. De nieuwe die we geplaatst hadden functioneerde niet. Dit deden 

we bij een BP tankstation met een keurig Engels sprekende medewerkster. Erg prettig, want er moet 

nog best  een behoorlijke administratie 

afgewikkeld worden. Dan rijden we om en om 

door PL heen, waar we bij Katowice in een 

noodweer terecht kwamen. Zo erg dat het ACC 

op tilt sloeg. De autobahn is bijna klaar tot aan 

de grens van PL en de UA. Een prachtige weg om 

over te rijden en erg rustig. Zeker op de 

Parkeerplaatsen, dat kennen wij niet meer. Om 

03.15 staan we op het PL douane terrein stil, 

apart, omdat de machines voor de kuikens 

moeten blijven draaien. We nemen een glas 

wijn en pakken onze slaaprust. Nadat we 

prima hebben geslapen, gaan we eerst naar 

de PL veterinaire dienst. Deze controleert 

alle documenten of die correct zijn. We 

lopen terug en pakken in het restaurant een 

ontbijtje. Best wel lekker. Dan rijden we 

grens over na de Oekraïense kant. Het is vrij 
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rustig, maar toch een aantal vrachtauto’s voor ons. Johan kent het 

klappen van de zweep en toch ook door zijn imposante figuur 

slaagt hij er “weer” in om alles als eerste geregeld te hebben ( 

verschillende douaniers, dokter, controle posten, steekpenningen ) 

We rijden om ongeveer 

14.00 UA binnen richting 

Kiev, 650 Km, via Lviv, waar 

het meeting point met de 

contactpersoon zal zijn. 

Onderweg komen we 

natuurlijk van alles tegen, op en naast de weg. Een grappige gebeurtenis was dat we een zeer oude 

Simon Laan ( mijn Kamphuis tijdperk ) 

voorbij zijn gegaan. Ik maakte wat foto’s 

en op een geven ogenblik zag deze 

chauffeur dat ook. Toen wij voor het 

wisselen een keer stopte, stopte hij ook en 

vroeg van waarom deze foto’s. In mijn 

best Engels/Duits/Russsich kon ik hem iets 

vertellen over vroeger. Hij bedankt mij en 

gaf me een handdruk. De volgende dag 

toen wij weer terug reden kwamen we 

een Simon Laan truck tegen, die op 

afstand al hevig begon met lichtsignaken 

te knipperen.  Oftwel in de UA weer een collega erbij. Prachtig toch. We komen om middernacht Kiev 

binnen, waar Igor op ons wacht, deze neemt de douane documenten over, maar hij is te moe om 

mee te gaan en Johan kent de weg toch  naar de 

kolchoze waar we de kuikens moeten gaan 

lossen. Midden in de nacht worden we bij de 

ingang opgepikt en men rijdt ons voor over een 

enorm gebied. We zien nieuwe stallen en 

komen dan ook aan bij een nieuwe stal aan, 

waar de KAMAZ  Kuikentrucks met personeel in 

het gelid staan. Eerst wordt de hele combinatie 

door een tractor met kar, gevult met 

desinfecteer en water, schoon gespoten en dan 

een ieder met de juiste kleding aan wordt de 

combinatie snel overgeladen in hun eigen 
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voertuigen, zodat wij niet bij 

hun stallen komen.   

(Verstandig i.v.m. infectie 

gevaar ) Volgens Johan 

werken ze nergens zo 

gedisiplineerd als hier in de 

UA met het 

werken/overladen etc. in 

vergelijking met andere 

landen. Na het lossen wordt 

de hele oplegger van binnen 

schoon gespoten en ontsmet. 

Dan rijden we de poort uit 

weer terug naar Kiev, waar 

we aan de buitenring, bij 

Hotel Krakow, parkeren. Daar 

arriveren we om 4.30 uur. 

We sluiten de werkdag/nacht 

af met een glas wijn en een 

lekker stuk worst. We zullen 

tot de middag op Igor gaan wachten die de afgehandelde documenten mee zal nemen en de 

verklaring voor schoon maken met ontsmetten. Essentieel om weer de EEG binnen te komen. De 

volgende morgen is het al 35°C en doet de airco het op zijn best. We slapen uit en gaan daarna het 

Hotel binnen voor een ontbijt met koffie. Dat gaat allemaal prima en de bediening spreekt hier goed 

Engels. Igor brengt de documenten en wij vertrekken na onze verplichte rust. Rijden door de UA gaat 

prima, alleen je moet je niet verwonderen van wat je ziet. Op de weg, wie/wat op de weg en veel 

soorten dieren zien we. ( Ooievaars, vos, een das, etc. ) 
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Onderweg kom je ook veel  

“tankstations” tegen. Dat zijn 

personenwagens met jerrycans en 

dieselolie. Je vraagt je af van wat dit 

voorstelt. Om 23.00 uur 

donderdagavond naderen we de grens 

UA – PL. Een aantal grote bussen die ons 

ingehaald hebben staan te wachten voor 

het hek. Johan rijdt alles voorbij, spreekt 

de grensbeambte aan en wij rijden zo 

weer verder. Heel bijzonder, maar wel 
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          Johan                                         en              Jaap Bralts 

mooi. Aan de PL kant is er een vertraging. In het donker staan we te wachten op “niets”. Dan komt er 

bewegining en wij kunnen de grens over, waar we om 03.45 op een politie controlepost onze rust  

maken. We zijn door niemand gestoord in onze rust!?  Na onze rust moeten we nog een gedeelte van 

PL door naar D. In PL worden we  bij een tolpoort door de PL Inspectie van de weg gehaald. Een 

correcte ambtenaar verteld ons in keurig Engels dat hij de afgelopen 7 dagen zal controleren van 

onze bestuurderskaarten met Digitale tachograaf.  

Na een kwartier halen we onze spullen 

weer op, geen fout melding genoteerd 

en krijgen we een document van 

controle mee voor een eventuele 

volgende controle. Een mooi voordeel, 

ook voor mij, omdat ik de week erop 

met Jaap mee ga naar Marokko en 

weer met Franse of Spaanse 

controleurs te maken kan krijgen. 

Zaterdagmorgen 16 juli rollen Johan en 

ik om 07.30 uur bij André van Olst binnen, waar de trailer die dag nog schoon gemaakt worden, 

omdat we zondagmorgen alweer gaan vertrekken. ( verkorte weekendrust voor mij ) 
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Zondagmorgen, 17 juli 2016, ontmoet ik Jaap ( broer Johan )  bij de auto, welke hij al bezig is om in te 

pakken. Net zoals een aantal andere colega’s die dan ook zullen vertrekken. Nadat de trailer, de 

truck, de koelkast, kleding 

etc. allemaal geregeld is 

vertrekken we. Mooi 

rustig op de weg en we 

tanken   bij Meern af in B. 

Dan rijden we B. binnen 

en ontdekken direct dat 

de nieuwe OBU, Belgische 

tolkast, niet werkt. Dus bij 

de volgende afslag weer 

draaien en weer terug 

naar NL waar we bij 

“Frans” uit een automaat 

een andere OBU “huren”. 

Het is daar druk met 

andere collega’s die dit 

ook aan het proberen zijn. Het begint al met de taal en het 

begrijpen van wat er bedoelt wordt. Op zich best wel complex 

en tijdrovend. Maar een klein ½ uurtje verder hebben we hem 

te pakken. Kosten € 185,00 en dan maar weer later een 

traject inzetten om die borg van € 135,00 terug te krijgen. Na 

het installeren voor het raam moeten we ook nog even 

wachten tot dat de OBU geactiveerd is en dan kunnen we 

gaan rijden. ( je zult maar “haast” hebben ) Het rijden door B 

gaat prima en de enigste vertraging komt aan de B – F grens, 

waar we via een sluis door kunnen rijden. Verdachte 

voertuigen/mensen worden er uit gepikt, vanwege de terreur 

dreiging. Dan door naar Parijs, probleemloos, richting Nantes, 

waar we bij een klein plaatsje kalkoenkuikens voor  
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Marokko zullen gaan laden. Om 01.00 maandagmorgen staan we op de juiste plek bij de klant. Het is 

nog steeds warm, dus de standairco kan zijn werk prima doen. In de ochtend melden wij ons, waar 

we dan om 12.00 kunnen gaan aandokken. Een wat ongelukkige put, want terwijl we op alle assen 

luchtvering hebben, kunnen we de oplegger niet rechtkrijgen, maar deze  ligt achter over, wat er 

voor zorgt dat de kuikenkarren weer naar achteren willen gaan rollen. We zetten dan ook na elke 3de 

rij ze vast met 2 

sjorbanden, onder en 

midden op het metaal 

van de karren. De 

machines draaien 

ondertussen al op 

volle toeren, want het 

is erg warm. Nadat de 

laatste karren er in 

staan zetten we ze 

vast met de laatste 

sjorbanden en balken. 

We ontvangen onze 

documenten en gaan 

op weg. We moeten 

de 1700 Km naar 

Gibraltar binnen de 21 

uur gaan maken. En 

dan is er dus weining 

of geen speling in de 

rit. We rijden Frankrijk en Spanje eigenlijk probleemloos door, het enigste oponthoud zit bij 

Bordeaux, waar het erg druk is. Maar dat vervelende veraangenaamd Jaap met dat hij een filelapje 

braad op het tosti-ijzer, deze op een boterhammetje en een bakje koffie daarbij serveert. 

Verrukkelijk. Voor mij de mooiste file-ervaring tot nu toe in mijn chauffeursleven. Op dinsdag komen 

we om 10.30 bij de boot aan. Waar we eigenlijk direct mee aan boord kunnen. Het is wel druk met 

Marokkaanse vakantiegangers uit vele landen van Europa. En een ieder moet een stempel laten 

zetten door de Marokaanse douane, die ook aan boord is. Jaap geeft aan dat we eerst gaan eten en 

dan zien we wel weer verder. Na 

het eten, staat er nog een joekel 

rij, maar Tanger-Med komt ook 

alweer in beeld. Jaap stapt naar 

voren en bij de “uitgang” stapt hij 

naar “binnen”. Dan komt er MASSA 

binnen, velen kijken omhoog en hij 

geeft aan “live-animals”, iedereen 

knikt Ok Ok, hij roept mij erbij en 

tik/tik de stempels staan erin. 

Machtig. En na 2 ½ uur varen staan 

we in Afrika.  
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We rijden tussen de hekken door naar het douane terrein, om alle documenten  in orde te maken. 

We zetten het voertuig tactisch neer, zodat alle instanties die wat van ons moeten, makkelijk bij de 

auto/lading kunnen komen. Een expediteur doet hier al het papierwerk en kent de “weg”. Wij 

wisselen geld  en blijven bij het voertuig. De machines brullen want het is gloeiend heet. Na een 2 

uur is alles klaar en zetten 

we het voertuig buiten het 

terrein op een bewaakte 

parking. Het valt hier op 

dat er veel vluchtelingen 

op het terrein rond lopen. 

We worden zo nu en dan 

wakker, want we trachten 

wat te slapen, maar gaan 

eruit om een knaap weg te 

sturen die onder auto 

probeert te kruipen. Na 

onze verplichte rust gaan 

we op weg naar Habs-

Soualem, een plaatsje 

achter Cassablanca. Een 

uur of 6 rijden door de 
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nacht. Daar moeten we de kuikens over 2 schuren gaan verdelen. Het is er wat krap, maar het gaat 

toch mooi vlot. Dan vertrekken we naar Fquih-Ben Salah. 

Een plaatsje wat weer achter Marakesh ligt, een 4 uur bij de 1ste klant vandaan. 

 

 

Het laatste 

stuk worden 

we opgewacht 

bij de afslag 

autobahn en 

dan gaan we 

de binnen -

landen in met 

de laatste 1 ½  

uur over een 

pad waar we 

net op kunnen 

en omringt zijn 

door 

zand/stenen. 

Volgens Jaap 

zitten we nu in 

de Sahara. Dat 

zal nog wel iets 
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meevallen, maar zo ziet het er wel uit. In het niets duiken er een aantal stallen op, midden in die 

zandwoestijn en gloeiend heet. Maar we zijn wel op het goeie adres. Bij het indraaien komt de 

luchtvering van de Scania op de vooras goed van pas, want we gaan door een diepe kuil, wat normaal 

een desinfecteerbak moet zijn, maar nu leeg is door de hitte en een poort waar we qua ruimte links 

en rechts niet veel centimeters  meer over hebben.  

 

Met voldoende mensen maken we auto vlot leeg en ontdekken weer dat uitval nihil is, wat getuigd 

van goed materiaal om 

zulk kostbaar levend 

“materiaal” te vervoeren 

over lange afstand met 

hoge temperaturen. We 

nemen dezelfde weg 

weer terug en wat een 

groot voordeel is dat we 

niet meer door Rabat 

heen hoeven, maar er 

omheen en kunnen 

daarom binnen de 21 uur 

in Tanger aankomen bij 

de wasstraat waar we 

volgende dag 
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gebruik van zullen maken.  

 

 

 

 

(verplicht 

om Europa 

weer in te 

mogen ) In 

de buurt 

vinden we 

een 

restauarant waar we het eten ons goed laten smaken.  

 

 

 

 

 

 

Na een goeie 

nachtrust ( 

standairco is 

goud waard ) 

laten we 

oplegger 

schoonmaken 

en ontsmetten. 
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Jaap heeft dit materaiaal ook bij zich en doet er een scheutje bij. Dan op weg naar Tanger-Med de 

haven, waar een “dokter” ook nog een keer zal desinfecteren.  

Ik heb daar niet zo’n hoge pet van op. De documenten in orde maken, door de scan ( controle of we 

mensen aan boord hebben ) met dat we het nog een keer extra moeten doen, want de oplegger 

heeft een dubbele bodem. ( losse planken onderin, om de circulate ook van onderuit bij de kuikens 

langs te gaan en deze zo optimaal qua temperatuur te vervoeren ).  

 

 

 

 

 

 

Het gaat allemaal 

mooi vlot en voor 

dat we het weten 

staan we aan boord. 
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Het grappige hier is dat de ober, ons komt ophalen, omdat hij eten voor ons heeft. Ik begrijp nog 

steeds niet hoe hij ons er uit pikte, maar wel leuk. In Algeciras gaan we van boord en gaan direct 

weer op pad naar ons laadadres, 1760 Km verder in Frankrijk waar we de afgelopen maandag hebben 

geladen en dat nu weer gaat gebeuren.  

We komen aan bij Leo Stop in Spanje, tanken Ad blue, douchen = heerlijk, eten = heerlijk en maken 

onze 21 uur vol met rijden. Het is dan vrijdagmorgen en kunnen daarna op tijd op onze laadlokatie 

komen, omdat ik een “normaal” weekend moet hebben, want het vorige weekend was de 

“verkorte”. Onderweg doen we in Spanje even bij een Miranda de Ebro = joekel winkel, wat 

boodschappen en dan weer verder. Zaterdagmorgen 02.45 komen we bij de wasstraat van dit bedrijf 

aan, we wassen het voertuig en rijden dan de auto naar de laadlokatie, dusdanig dat niemand last 

van ons heeft en het voertuig niet bewogen hoeft te worden.  05.30 einde oefening. 

 1ste rit gelukt en 

alles onder 

controle, we nemen 

dan ook een goed 

glas wijn. We 

hebben alle 

voorzieningen bij 

de hand, als een 

wc, douche en een 

heerlijke cabine 
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met een Standairco. De volgende dag maken we een tafel, zetten de nieuwe BBQ van Jaap klaar en 

zo maken we er een fantastich weekend van. Eten genoeg, drinken, heerlijke temperatuur, mooi 

boek en we wandelen wat in de omgeving. Voor een keer leuk, maar er is niet veel te beleven en 

geen “tent” is open.  In de tussentijd hebben we technische aspecten van de truck/oplegger      
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 gecontroleerd/bijgevult/gerepareerd, was gedaan en de oplegger zelf ontsmet met de “potjes” van 

de klant die in de gesloten oplegger onstoken zijn en op die manier elke eventuele  bacterie bestrijdt. 

Op maandagmiddag, 25 juli, gaan we weer laden, maar nu 3 adressen, met dat het laatste adres bijna 

op dezelfde plek moet zijn, oftewel weer de “woestijn” in. Nadat de we de juiste documten bij ons 

hadden ( Jaap had een aantal fouten ontdekt en die kunnen in Marokko tot grote gevolgen leiden ) 

gingen we weer op pad naar Algeciras. Nu starte Jaap en kon ik beginnen met “koken”. Er waren nog 

bruine bonen, spek van een varken uit Roemenie, uitjes uit NL en dat verwarmd in de magnetron.  

We zaten te smullen. Bij de grens van 

Frankrijk – Spanje wat oponthoudt bij 

de grens vanwege de terreurdreiging 

in Frankrijk, maar spoedig konden we 

alweer verder. Dinsdagmorgen rollen 

we de haven Algeciras binnen en 

kunnen we vlot aan boord.  
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Doordat de boot hoog ligt, moeten we met de luchtvering “spelen” van de oplegger, truck 

achteras/vooras. Na een reuze rit, moet je nu weer op “scherp” staan om geen beschadigingen te 

krijgen op het laatste moment = concentratie. 

 

 

 

  

 

 

 In Tanger-Med gaat alles ook weer zoals het moet en kunnen we onze rust pakken op de speciale 

parkeerplaats. Nu echter bijna geen vluchtelingen meer, maar wel meer bewaking met honden. Wij 

halen bij een “shopje” een marokaanse thee  = erg zoet, met een broodje ei. Heerlijk. 

 Na onze rust gaan we op pad naar Ben Slimane, El Jadida en Fquih Ben Salah. Een beste rit nog in 

Marokko. Het contact met de klanten gaat telefonisch, slecht Engels, maar men wil graag zijn kuikens 

hebben, want die zijn al betaald! De uren, lossen, knallen voorbij. Ondertussen weten we dat Johan 

Bralts, broer Jaap, met collega Luuk ook een dag later zijn vertrokken naar Marokko, maar veel 

minder ver het land. Ter hoogte van Rabat.   
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Jaap en ik kunnen dan na het lossen niet 

meer qua uren terug komen in Tanger –

Med om te wassen. Wij komen net na 

Rabat bij een Total tankstation, waar we 

nog kunnen wassen en de auto op een 

bewaakte plaats neer kunnen zetten. Wij 

eten daar en gaan slapen. De volgende 

morgen om  06.00 uur worden we gewekt 

door Johan voor  koffie. ( hij wist waar we stonden ). Maar het is toch geweldig dat je daar zo weer 2 

trucks van André van Olst en 2 broers precies op dezelfde plek samen komen, en dat wel in Marokko.  

 

 

 

Na de koffie en wij de juiste rust gaan we naar Tanger – Med,terwijl Johan en Luuk in Tanger gaan 

wassen. Uiteindelijk gaan we na controles en gebeurtenissen met z’n allen aan boord om terug te 

gaan naar Spanje.  
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Daar van boord gaan een ieder op zijn eigen manier op pad. We komen tenslotte met z’n vieren aan 
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in Niort Frankrijk om daar te gaan slapen/ontbijten en dan op weg naar Wezep waar we op 

zaterdagavond om ongeveer 20.00 uur arriveren. 

 

 

Conclusie: Met Johan eerst naar de Oekraine geweest, 1 nachtje thuis, en daarna 2 weken met Jaap naar Marokko en 

dat allemaal in het bovenste bed vande Scania is me prima bevallen. Prachtige ritten, met topchauffeurs/collega’s  Jaap 

en Johan, machtig materiaal van André van Olst  en mooi weer. Duidelijk is dat de Scania gunstiger loopt naar het 

oosten, dan naar het zuiden met zijn bulten. Uiteindelijk 15.600 Km en verbruik totaal ongeveer op 1 op 4.03. Ik ben 

een bevoorrecht mens en ik kijk dan ook met grote voldoening terug op deze reizen. 

 

Frits van Amerongen 
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