
Rit naar Pisa Italië met Ed – Jan (Dedem Diensten Barneveld)    

oktober 2018 

  

 

Op maandagavond 22 

oktober 2018 rijden Ed-

Jan en ik naar Nijmegen 

waar wij de Mercedez Benz 

1845 met Giga cabine over 

zullen nemen die voorgeladen is 



door Benny, met bloemen voor een  

klant in Pescia, vlakbij 

Pisa in Italië. We 

steken de 

kaarten 

en 

rijden 

met 

volle 

tanks 

en een 

vracht 

van 

ongeveer 4 

ton lading op een 

temperatuur van 

ongeveer 3 °C richting  Venlo en zo via de 61 naar 

Karlsruhe, Pforzheim,  Aichelberg, Ulm en München richting Innsbruck, want we zullen via 

de Brenner gaan. Via Kiefersfelden rijden we Oostenrijk binnen en bij deze eerste tolmeting 

horen we een dubbele piep. Oftewel één teveel. Defect of niet. Bij de volgende tolmeeting 

hetzelfde geluid. Dat betekent dat we geen tol betalen, want het Oostenrijkse tolkastje is 

defect. We besluiten bij de eerste het beste Tankstation de zaken in orde te maken. Dat 
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mislukt, dan bij de volgende en die mislukt ook. Dus bij 3 keer is het scheepsrecht en dat 

klopt hier dan 

ook. We betalen 

de 

verschuldigde 

tol en  ik ga 

weer achter 

het 

stuur 

de Brenner 

op. Bij de 

Tolpoorten  van 

de Brenner staat 

een ambtenaar van de ASFINAG (Controle instantie voor tol ). Hij geeft aan dat we 

moeten stoppen. Hij vraagt om de tolkast en  loopt samen met mij naar hun bus.  



Het blijkt dat we alles keurig netjes geregeld hebben, alleen dit voertuig is afgelopen 9 mei 

ook in Oostenrijk geweest en toen heeft de chauffeur blijkbaar niet goed opgelet. Of Ed-Jan 

even € 240,00 + boete daarvoor wil aftikken. Dat was wel even slecht voor zijn gemoedsrust. 

Tijdens het vervolg van onze reis door Oostenrijk en Italië met mooi weer kwam dit 

onderwerp nog wel eens terug. Mijn visie is gewoon dat een deskundig chauffeur ( rijdend 

op dit voertuig in mei ) dit opgelost zou hebben en Oostenrijk heeft recht op zijn tol. Dus 

eigenlijk wel terecht. Bij Modena wisselen we en doen daar een bakkie met een lekker 

broodje. Heerlijk. ( Ik had van tevoren al wat boodschappen in Barneveld gedaan om 

onderweg ook regelmatig onze lichamen 

te verwennen.  

 

 

In mijn visie erg belangrijk 

als chauffeur, maar ook als mens ) En zo 

gaan we 

achter 

elkaar 

door met 

het rijden. 

We komen 

het gebied 

van 

Toscane 

binnen, 

met zijn 

prachtige 



begroeiingen en huizen. Tevens zijn daar ook vele planten/bomenkwekerijen en dat zie je. 
Vele 

kilometers 

achter elkaar zie je het land met vele bomen rijen. Prachtig om te zien. Tegen 17 uur arriveren we bij 

het losadres. Ik maak telefonisch contact van waar we exact moeten lossen, want het is op een groot 

veiling 

terrein 

met 

een 

groot 

terrein 

met 

een 

groot 



gebouw. Op de plek van lossen zijn vrij direct 2 man aanwezig op de heftruck en de auto wordt 

razendsnel gelost door Ed-Jan.  

Na het controleren/aftekenen besluiten we de auto op een gunstige plek op het terrein te zetten, 

zodat als ik er in de nacht uit moet even makkelijk mijn behoefte kan doen. We sluiten onze diensten 

af in de Tachograaf op ongeveer 20,5 uur met 2 man.  

 

Dus dik in orde. Daarna gaan we het plaatsje in en eten in 

een Italiaans restaurant een 3 gangen menu en dat smaakte 

perfect. De volgende ochtend hoeven we niet ver voor de 

retourlading en we kunnen dus op de veiling nog eerst een 

heerlijk ontbijtje naar binnen werken. En dat wel op mijn 

verjaardag, het is de 24ste en ik ben vandaag 61 jaar 



geworden, dus een feestje. Vrij snel daarna arriveren we bij ons retour adres van bloempotten. 

Verschillende groottes tot zeer groot. Ook constateren we dat ons linker dimlicht kapot is. We 

repareren 

dat, maar 

er ligt 

geen 

reserve in 

de auto. 

Dan maar 

even aan 

een 

chauffeur, 

blijkt een 

goed 

Engelse 

sprekende 

Roemeen 

van de 

Firma 

Lievaart te zijn die hier ook moet laden. En zonder problemen en geen geld willen aannemen ons 

helpt onder de noemer “collega”. De vracht erin gaat vlot en binnen 2 uur na binnen rijden, rijden we 

alweer op weg naar NL waar we in Hengelo moeten gaan lossen. We gaan nu via de weg langs de 

kust door naar La Spezia, met daarna door de Noordelijke Apennijnen en dat stijgt, daalt en kronkelt, 

richting Parma met daarna richting Milaan, want Ed-Jan wil nog even een bezoekje brengen bij 



Lievaart hun kantoor. We worden hartelijk ontvangen en krijgen daar een espresso bakje koffie 

aangeboden. Oef.  

Daarna via Milaan naar de CH 

grens, want we gaan er nu via 

Zwitserland weer uit. We arriveren 

op Chiasso, de grens, om ongeveer 

16 uur met dat we documenten 

moeten maken om door 

Zwitserland te kunnen/mogen. 

Even € 250,00 aftikken voor de 

wegenbelasting en we kunnen 

weer door, want we moeten voor 

22 uur weer het land uit zijn. Het 

rijden is natuurlijk fantastisch en 

zeker als we ook al het meer van 

Lugano passeren.  

 



Om 17.30 

naderen we 

de 

Gotthardtunnl 

en die kon ook 

wonderwel  

weer zonder 

problemen 

gepasseerd 

worden. Om 

ongeveer 21 

uur rijden we 

CH alweer uit 

met dat we 

trachten zover 

mogelijk 

Duitsland in te 

komen. Het 



feit dat ik jarig ben houdt wel in dat we eerst nog een super maaltijd naar binnen werken op een 

Autohof. Heerlijk dus.  

Daar vandaan rij ik onze 20 uur bijna vol en we arriveren om 03.00 uur op de Autohof van Mogendorf 

en er blijkt 

voor ons 

weer plek te 

zijn. Of het 

allemaal zo 

geregeld is. 

We drinken 

daar nog wat 

en gaan 

slapen. We 

zijn veel te 

vroeg 

wakker, maar 

kunnen zo 

mooi rustig 

douchen en 

ontbijten. 

Want er is 

ook bijna 

niemand 

meer op 

terrein.  



Na onze verplichte rust tussen 2 diensttijden in van 9 uur iets waar Ed-Jan wat vragen over heeft en 

die ik hem wil uitleggen via een print. Alleen even geen papier in de Tachograaf en niet aan boord.      

( Betekent bij staande houding € 220,00 boete ) We besluiten dat vanavond dan maar even te doen. 

Ed-Jan rijdt en we hebben ongeveer 4 uur nodig, dus dat moet lukken. Alleen is de klant er dan nog 

wel? Ik besluit 

om de klant te 

bellen en deze 

reageert 

enthousiast, 

want eigenlijk 

zitten ze er op 

te    wachten. 

Dat rijdt altijd 

weer een stuk 

plezieriger/rustiger. In Hengelo kunnen we gelijk de put in en een zeer deskundig heftruckchauffeur 

lost ons probleemloos met dat wij ondertussen koffie aangeboden krijgen. Wat een service. De 

potten worden hier ook weer gebruikt om kostbare planten/bomen in te plaatsen. Best wel mooi om 

te zien. Na een uurtje rijden we alweer richting Barneveld, waar we MB om 18 uur stil zetten met een 



3000 Km en een uitstekend verbruik.  Vanaf 

maandagavond tot aan donderdagavond eigenlijk alles 

perfect verlopen. Ook hadden wij al ons afval verzameld 

met deze dagen en dan zie je ook wat er een hoop afval je 

slechts met 2 man creëert in zo’n korte peridode. 

 

 

 

 

Conclusie:  
 

Een heerlijk ritje met dat ik er weer even “uit” ben geweest. Iets 
wat ik echt wel nodig heb om te genieten van het chauffeur 

vak.  
 
 
Daarnaast met Ed-Jan heel wat zaken over dit vak kunnen 
bespreken met dat als je dus een voertuig door 
verschillende chauffeurs laat bemannen je duidelijke 

afspraken/disciplines moet realiseren/afspreken.  
 

Nu dus met a) Tolkast/maut niet hersteld b ) lampen niet 
aangevuld c ) Tachograafpapier niet bij gehouden als voorbeeld.  

 
Ook voor de eerste keer een lange reis met een Benz gemaakt en dat is me niets tegen 
gevallen, behalve dan het zicht verdwijnt achter de spiegelhuizen. Vooral lastig/gevaarlijk ontdekte ik in 
Italië op de binnenwegen/rotondes. 
 
Maar alles bij elkaar weer goed te gebruiken in mijn trainingen.        Frits van Amerongen 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


