Trots zijn wij op dit jubileum van ons familiebedrijf. Met plezier bieden wij u dan ook
dit jubileumboek aan waarin ons verleden en onze visie op de toekomst is beschreven.
De familie heeft met veel motivatie, grote inzet en met respect voor elkaar, 75 jaar
lang het transportbedrijf door weer en wind zelfstandig kunnen leiden en laten
voortbestaan. Je eigen mannetje staan, zit evenals het transport, in onze genen.
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De Waard Transport, 75 jaar op de weg!
Trots zijn wij op dit jubileum van ons familiebedrijf. Met plezier bieden wij u dan ook dit
jubileumboek aan waarin ons verleden en onze visie op de toekomst is beschreven. De familie
heeft met veel motivatie, grote inzet en met respect voor elkaar, 75 jaar lang het transportbedrijf door weer en wind zelfstandig kunnen leiden en laten voortbestaan. Je eigen mannetje
staan, zit evenals het transport, in onze genen.
Sinds 1932 is het bedrijf van vader op zoon gegaan. Nu staat de 4e generatie aan het roer. Met
onze reputatie, kennis en ervaring zien wij de toekomst van De Waard Transport met vertrouwen tegemoet. Ons credo is: blijf met beide benen op de grond staan en denk nooit dat het
gewonnen is.
Werk is de rode draad in ons leven. De Waard Transport heeft ons en vele anderen werk opgeleverd. Sommige werknemers hebben nooit een andere werkgever gehad dan De Waard
Transport. Persoonlijke jubilea worden in ons bedrijf regelmatig gevierd.
Het ondernemen zit ons in het bloed. Het levert contacten op met mensen van allerlei doen en
denken. Wij hebben veel van anderen geleerd en dat als zeer betekenisvol ervaren.
Dienstverlening is ons vak. Wij willen er goed in zijn en ons ermee onderscheiden in de
markt. Met vele klanten, collega’s, leveranciers en adviesinstanties hebben wij hierdoor al
jarenlang een waardevol contact.
Driekwart eeuw, in voor- en tegenspoed. Wat te denken van de oorlogsjaren. Gelukkig voor
velen van ons is zo’n situatie niet meer voor te stellen. De vooroorlogse generatie moest na de
oorlog een nieuwe start maken. Oprichter Maarten de Waard was toen 56 jaar! Tegenwoordig
begint men op deze leeftijd over zijn pensioen na te denken.
Cornelis (Cees) de Waard leunend tegen
zijn eerste vrachtwagen Ford Thornton.
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De jongeren moesten hard werken
voor weinig geld. Zo
leverden zij hun deel
aan
de
wederopbouw. Vader Cees
de Waard, werkte
onder strakke regie
van zijn vader in de
kistenfabriek en als
chauffeur op de Ford
Thornton. Pas in
1953 werd het transport losgekoppeld en
ging vader Cees als
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zelfstandige vervoerder verder. Zijn enige transportmiddel was de sterk verouderde Ford die
hij van zijn vader had overgenomen. Gelukkig was er werk genoeg en met de aanschaf van een
Volvo in 1954, werd de basis gelegd voor verdere ontwikkeling. Zijn zwager, ome Jan Goudsblom, verleende financiële ondersteuning en in 1960 was het wagenpark uitgegroeid tot vier
combinaties.
In 1960 hebben vader Cees, ome Jan en Mart de Waard een V.O.F. opgericht. Het kantoor
verhuisde met vader Cees en moeder Co mee naar het nieuwe woonhuis aan de Kerklaan 15.
Onderhoudswerkzaamheden werden verricht in een ‘boetje’ aan de 1e Industriestraat. In de
2e Industriestraat werd in 1965 een garage met kantoor gebouwd. De opening was een mijlpaal in ons bestaan.
Naast ons (seizoen)werk naar België, Frankrijk
en Duitsland zijn we vanaf juni 1961regelmatig
naar Italië gaan rijden met kalvermeel. De
Alpen leverden aanvankelijk veel problemen
op maar de auto’s werden met de Volvo F88
steeds beter en na de openstelling van de
Brennerautobahn hadden we de Alpen
getrotseerd.

De broers Arjan en Mart de Waard.

De omzet groeide en we behaalden een redelijk rendement. Een gezonde financiële basis
kon worden gevormd. In 1971 kwam Arjan de
Waard in het bedrijf. Kort daarop konden
Ome Jan en vader Cees zich terugtrekken.
Binnen een organisatiestructuur van een B.V.
konden de beide broers het zelf wel!

Ter gelegenheid van ons 50 jarig bestaan heeft moeder Co een
fotoboek gemaakt dat toen aan alle personeelsleden is uitgereikt. Het is een waardevol bezit.
In 1986 verhuisden wij naar onze huidige locatie aan de Mossel.
De opening werd gevierd met een congres over vervoerszaken.
Het was een groot succes met als gastspreker Prof. Geelhoed,
toenmalig hoofd van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Collega’s uit het hele land en vertegenwoordigers
van organisaties met betrekking tot vervoer, waren aanwezig.
In 1993 ontstond een andere situatie met het wegvallen van de
grenzen. Ook het capaciteitsregime van de overheid gold niet
meer. De vrije en open markt zorgde voor concurrentie uit de
lage lonen landen en zetten de vrachtprijs onder druk.
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Met forse ingrepen in de bedrijfsvoering moest de vooraanstaande positie van de Nederlandse transportbedrijven in het EU verkeer worden behouden.
Toch is de eeuwwisseling
optimistisch begonnen. De
4e generatie trad aan, wij
hadden een eigen kantoor in
Italië, het gecombineerd
weg- en railvervoer groeide,
in IDS verband werd succesvol samengewerkt en de economie trok aan. Allemaal
pluspunten maar gezondheidsproblemen in de familie overschaduwden alles. In
2004 moesten we afscheid
nemen van Jan de Waard.

Mart de Waard (midden) met zijn zonen Jan (l) en Cees (r).

Piet Hogenhout op zijn flex werkplek
verantwoordelijk voor de algemene
bedrijfsvoering.

Cees de Waard jr.
verantwoordelijk voor de planning.

Cees de Waard jr. besloot in 2003 uit Italië terug
te komen om samen met Piet Hogenhout de
directie te voeren. Maarten de Waard, zoon
van Arjan, kwam in 2005 ons team versterken.
Sterk en vol overtuiging gaan we verder.
Graag wil ik alle medewerkers bedanken voor
hun inzet, steun en vertrouwen en wens
iedereen veel werkplezier en een succesvolle
toekomst.
Mart de Waard
4
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Op weg naar de toekomst
Elke maandagmorgen komen een aantal gepensioneerde chauffeurs in de kantine van
De Waard Transport bij elkaar om samen koffie te drinken. Sterke verhalen gaan over tafel.
Deze mannen kennen het vak nog uit de jaren ’60 dat hemelsbreed verschilt met dat van
tegenwoordig. Toen zat een beroepchauffeur op een kwalitatief erbarmelijk stoel in een koude
en krappe cabine. Slapen aan boord was improviseren want een bed was er niet. Nu zit hij in
een comfortabele stoel in een ruime cabine met airco en standkachel. De auto van toen is
technisch niet meer te vergelijken met die van nu. Vroeger was de auto de grootste zorg van
de chauffeur terwijl nu de ritplanning alle aandacht vraagt. Een boordcomputer en de mobiele telefoon maken rechtstreekse communicatie met klant en de collega’s van de planning mogelijk. Een halve eeuw geleden reed
hij op een smalle en soms slecht begaanbare
weg die dwars door steden voerde en was hij
in waterrijke gebieden afhankelijk van veerdiensten. Een beroepchauffeur is nu bezig
om de drukte op de EU wegen te omzeilen
en rijverboden en controles te ontwijken.
Zelfs met deze beperkingen zijn de reistijden
in principe verkort door de sterk verbeterde
Chauffeur Ben Goudsblom,
in zijn cabine anno 2007
infrastructuur en het uitgebreide netwerk
van snelwegen binnen de EU.
Deze mannen en hun verhalen hebben ons geïnspireerd om de geschiedenis van 75 jaar
De Waard Transport in een jubileumboek vast te leggen. Er is veel gebeurd in de afgelopen
driekwart eeuw. De keuzes van mijn overgrootvader, opa, vader en ooms en de sterk ontwikkelde en jarenlang durende klantrelaties hebben geleid tot dit jubileum. Transport is een tak
van sport dat erg afhankelijk is van omgevingsfactoren. Het is soms vallen en opstaan. De
politiek neemt beslissingen die direct invloed hebben op onze sector terwijl de beroepsvervoerder niet gelijk een verandering in zijn organisatie kan
doorvoeren. Bij regelmaat wordt
het de branche niet gemakkelijk
gemaakt maar…zonder transport
staat wél alles stil!

De auto’s

De A2 begin jaren ‘80

Vroeger was iedereen blij als een
auto zonder mankementen op
zijn bestemming was aangekomen. Een chauffeur was onderweg vaak genoeg ook monteur.

5

4025_De Waard.indd 5

18-02-2008 12:35:16

In de jaren ‘60 kochten we nog steeds alleen een chassis met een motortunnel en een laadbak
bij de leveranciers. De cabine zonder enig comfort, werd op het chassis gebouwd door een
carrosseriebouwer. DAF en Volvo zijn van
oudsher de merken die we rijden. Ook heb- AFZIEN
ben we enkele Scania’s en Renaults in ons
wagenpark gehad.
Het duurde tot in de jaren ‘70 dat het chassis af fabriek geleverd werd met frontstuurcabines. Dit was een hele vooruitgang.
De auto’s werden comfortabeler en betrouwbaarder.
Een rondreis Italië kon zonder al te veel
oponthoud gemaakt worden. Nog steeds
ging er onderweg regelmatig iets stuk maar
preventief onderhoud en veelvuldige controles hielden de auto’s langer op de weg.
Hier was ook het bedrijfsbeleid op gericht.
Na elke rondreis ging de auto de garage in
voor het doorsmeren en het controleren
van banden, aandrijflijn, brandstoftoevoer,
accu, remmen, veren en naven. In 1965
werd dan ook een eigen onderhoudswerkplaats gebouwd aan de 2e industriestraat 10
in Noord-Scharwoude zodat er ook in het
weekend aan het onderhoud van de auto´s
kon worden gewerkt.

In de jaren ’50 en ’60 was het comfort in de cabine
minimaal. In de winter zat de chauffeur met zijn
jas en wanten aan, zijn pet op en met dikke wollen
sokken in zijn houten klompen te sturen. De stoelen en vrachtauto hadden geen vering. De chauffeurs werden op sommige trajecten letterlijk door
elkaar geschud!
Een Volvo met slaapcabine.

Bij de grensovergang Oostenrijk - Italië
werden er voorzieningen getroffen voor
pech onderweg. Garage Stoffner in Vipiteno in Italië, de grensovergang bij de Brenner, repareerde de auto´s op het douaneterrein terwijl zij in de rij stonden om in te
klaren. De auto’s van nu zijn niet meer te
vergelijken met de rokende en stinkende
wagens van toen. Een vrachtwagen is nu
een high tech vervoermiddel die schoon en veilig rijdt. Een vrachtwagen met een EURO 5
motor doet qua emissie niet onder voor een moderne personenauto.
De auto’s keerden altijd terug naar de thuisbasis. Laat zaterdagmiddag en vroeg maandagmorgen kwam de douane op ons terrein de goederen inklaren en de auto´s vrijmaken. Dat
was een groot voordeel want op deze manier konden wij inklaring en oponthoud aan de
Nederlandse grens vermijden.
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Service
De Waard Transport is sinds 1960 gespecialiseerd in het vervoer van producten van en naar
Zuid-Europa. Met name Italië is voor De Waard bekend terrein. Wij kennen als landenspecialist Italië de juiste wegen en de knelpunten in het logistiek proces.
Traditioneel wegtransport met een huifwagen, het van huis naar huis concept en het groupage vervoer vormen nog steeds de basis voor ons bedrijf. Wij bieden de klant kwaliteitsvervoer. Vaak is het nodig dat de producten door de hoge waarde of door specifieke kenmerken, individuele begeleiding vereisen van de chauffeur. Met name temperatuurkritische
goederen die per koelwagen worden vervoerd, vergen van de chauffeur speciale aandacht en
vakkennis. Klanten in deze niche markt eisen snelheid, flexibiliteit, kennis en betrouwbaarheid. De juiste verhouding tussen deze door ons te leveren meerwaarden en de kosten,
maken dat dit systeem een succesformule is.
De Waard Transport heeft een aanbod bestaande uit drie modaliteiten: wegvervoer in huifwagens, geconditioneerd vervoer en gecombineerd weg- en railvervoer oftewel intermodaal
vervoer. De concurrentiegevoelige huiftransporten worden de laatste jaren uitgevoerd door
onze Oost-Europese partners in Litouwen en Tsjechië. Momenteel rijden vijftien buitenlandse charters voor De Waard Transport.
Vanaf 1988 werken wij al samen met Trailstar/Hupac die het railtraject tussen Nederland en
Italië verzorgt. Dit is een zeer geschikte manier van transport als het gaat om een middellange afstand die ligt tussen de 1.000 en 2.000 km, als er sprake is van een regelmatige goederenstroom en als een lading een groot volume en/of veel gewicht heeft en bestaat uit niet
tijdkritische goederen.
De kwaliteit en de mogelijkheden van het intermodaal vervoer zijn nog niet te vergelijken met
traditioneel wegtransport. Verbeteringen zijn waarneembaar en intermodaal vervoer wordt
door de EU politiek gestimuleerd. Onze jarenlange ervaring met het gecombineerd weg- en
railvervoer heeft ons op een voorsprong gezet. Ook hebben we op maatschappelijk gebied een
bijdrage kunnen leveren met het intermodaal transport. In de afgelopen jaren heeft De Waard
al 15 miljoen kilometer minder over de weg gereden en de daarbij horende emissie bespaard.
De transitolanden in het Alpengebied hebben strenge milieueisen.
Het succes van het gecombineerd weg- en railvervoer wordt bepaald door een goede organisatie bij het begin- en eindpunt en een betrouwbare spoorpartner. De treinen moeten wél op
tijd rijden om een goede planning te kunnen maken.
De Waard Transport heeft sinds 1992 in het Italiaanse Verona een eindpuntorganisatie. De
wisselbakken die voor het intermodaal transport gebruikt worden, zijn ook functioneel als
beweegbare opslagloods, handig als capaciteitsbuffers bij klanten of bij De Waard zelf.
Het gecombineerd weg- en railvervoer heeft minder last van congesties op de weg en van rijverboden in weekeinden en vakanties in de transitolanden. Ook vervallen de transitobelastingen in Oostenrijk en Zwitserland. Er is een wildgroei aan rijverboden en road taxes
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ontstaan. Bij gebrek aan een eenduidig EU beleid voeren de EU landen hun eigen vervoersen prijspolitiek die sterk gericht is op een verschuiving naar andere modaliteiten. Dat dit
een vrije vervoerskeuze van de transporteur en klant beïnvloedt, lijkt van ondergeschikt
belang te zijn.
Wij constateren dat hierdoor het grondbeginsel van vrijheid van vervoer van mensen en
goederen in de EU onder druk staat. Er blijft weinig over van het solidariteitsprincipe waardoor transportbedrijven steeds meer rekening moeten houden met variabele autokosten. Na
een goede start van de eenwording van Europa begin jaren ’90 lijken we nu weer in de tijd
terug te gaan.

Europa
Toen de eenwording van de EU een feit was en de grenzen opengingen, veranderde er veel.
Weliswaar was er sprake van vrij verkeer zonder grensoponthoud maar de tarieven kwamen
in een negatieve spiraal terecht. Vervoerders uit de niet aangesloten EU landen deden hun
intrede waardoor er op de markt een overcapaciteit ontstond
en de concurrentie toenam. De invoering van de euro ver25 mei 2007
oorzaakte een algehele economische crisis die sterk voelbaar
was in de transportsector. Er was gewoon veel minder werk
over veel meer vervoerders te verdelen.
Websites en het intensiever gebruik van internet maakten de
transportmarkt transparant waardoor de prijs van het vervoer, voor de klant het belangrijkste keuze criterium werd.
De prijsconcurrentie deed de jarenlang zorgvuldig opgebouwde klantrelaties gebaseerd op vertrouwen, service en
bekendheid wankelen.
Vervoerders moesten drastisch van beleid veranderen. Het
rendement van de internationale transportbedrijven kelderde. In die tijd zijn veel bedrijven (on)vrijwillig gestopt. De
capaciteit van de Nederlandse internationale transportbedrijven is toen qua volume sterk afgenomen.
De bedrijven die het roer op tijd hebben omgegooid huurden goedkopere non EU charters in,
besteedden werk uit, ontplooiden meer logistieke activiteiten en richtten hun aandacht op het
behalen van een hoge beladings- en bezettingsgraad. De rol van de vervoerder veranderde
steeds meer van transporteur naar ketenregisseur. Als logistiek dienstverlener heeft de
beroepsvervoerder een verantwoordelijke rol verworven in het proces van producent naar
consument.
De Waard Transport heeft deze hectische periode doorstaan. De vrachtwagens gaan zo goed
mogelijk gevuld de weg op en er worden zo min mogelijk lege kilometers gereden. Het succes
van onze organisatie zit hem in een strakke planning zowel in capaciteit als in tijd. Onze zeer
ervaren en deskundige medewerkers leveren hier hun bijdrage aan.
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De dynamiek van deze tijd
Opnieuw staat de transportsector aan de vooravond van grote veranderingen. De Waard
Transport is een bedrijf dat zich van oudsher heeft gericht op het huis aan huis vervoer van
grote en kleine zendingen met bestemming Italië. Alle wijzigingen in de EU wetgeving hebben als consequentie dat het traditionele en succesvolle huis aan huis vervoersconcept nu
onder druk staat.
De EU commissie kiest voor milieuvriendelijker
transport per kust- en binnenvaart en per spoor.
Zonder overlading komen de goederen echter nooit
op hun eindbestemming dus transport over de weg
van en naar de havens en de treinemplacementen
blijft noodzakelijk. Deze onmisbare schakel in de
transportketen wordt helaas niet door werkbare
regelgeving ondersteund. De afkeuring en tegenwerking van het wegtransport, met name in de
transitolanden, maakt het vervoer over de weg
steeds duurder.
De chauffeurs krijgen wettelijk gezien minder ruimte om veel uren te werken en rijverboden,
files en drukte op de wegen maken het vak er niet aantrekkelijker op. Het huidige tekort aan
internationale chauffeurs zal groter worden.
Ook de tijdsdruk neemt toe en de speelruimte die klanten ons bieden, wordt steeds kleiner.
Wettelijke maatregelen zorgen ervoor dat we ons werk niet langer op de oude vertrouwde
wijze kunnen uitvoeren. Toch willen we ons huis aan huis concept in stand houden.
In de komende vijf jaar zal De Waard Transport dan ook inspelen op de veranderingen en het
concept aanpassen. Onze klanten kunnen blijven rekenen op een hoge servicegraad en
kwaliteitsvervoer maar de vele zendingen zullen naar knooppunten worden vervoerd waar
een herverdeling over auto’s plaatsvindt. Lokale vervoerspartners zullen aan het begin en
einde van het traject de fijnmazige distributie verzorgen. Dit vereist een reorganisatie van
onze planning, van de informatievoorziening en van het chauffeurswerk want de auto’s gaan
van knooppunt naar knooppunt rijden. De vestigingen in Noord-Scharwoude en Verona
zullen worden getransformeerd naar logistieke centra. De inzet van intermodaal vervoer zal
worden vergroot.
Met deze aanpassingen willen wij ons als ketenregisseur ontwikkelen zodat wij kunnen
blijven doen waar we van oudsher goed in zijn. De Waard Transport heeft een stevige historische basis en 75 jaar ervaring. Met vertrouwen gaan wij de toekomst in.
Cees de Waard

9
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HUIDIGE ALGEMENE ONTWIKKELINGEN IN DE SECTOR
Performance analyse.
Kwalitatieve eisen aan transport: ISO en HAACCP certificering, ADR en veiligheidsplan
Invoering van digitale tachograaf.
Maatschappelijk verantwoord ondernemen.
Technische ontwikkelingen van de dieselmotoren: minder emissie, geluid, verbruik en
meer prestatie.
Mondiale economie leidt tot meer vervoer van grondstoffen, producten en mensen met als
gevolg dat wegen dichtslibben. Er ontstaat schaarste aan ruimte en aan essentiële hulpbronnen, zoals mensen, brandstoffen en banden.
EU lidstaten gaan verdere maatregelen nemen om het transitoverkeer te beperken waardoor de transportkosten toenemen.
De tarieven zullen sterk stijgen door meer wettelijke maat9 mei 2007
regelen, afname capaciteit in de markt (tekort aan vervoersmiddelen en mankracht) en door verhoogde overheidsbelastingen, dieselprijs en arbeidskosten.
De efficiency en beladingsgraad van de vrachtwagens worden door de hoge wegkosten nog belangrijker.
Transporteurs die een sluitend vervoerssysteem hebben op
een bepaalde vervoersas worden toonaangevend.
Verdere samenwerking tussen logistieke dienstverleners is
noodzakelijk om rendabel te kunnen blijven.
Opkomst van niche markten.
DE ONTWIKKELINGEN BIJ DE WAARD TRANSPORT
De Waard wordt ketenregisseur.
De Waard beoogt een groei van het gecombineerd weg- en railvervoer.
De Waard vestigingen in Nederland en in Italië worden omgebouwd tot logistieke
centra.
De Waard gaat zijn eigen mensen en materieel inzetten voor het vervoer tussen de knooppunten in Nederland en in Italië. Het ophalen en afleveren aan huis zal meer worden uitbesteed aan gespecialiseerde lokale partners. De verhouding tussen eigen en uitbesteed
vervoer zal veranderen.
De Waard continueert de samenwerking met de partners in Litouwen en Tsjechië en wil
hierin een kwaliteitsslag maken.
De Waard oriënteert zich op transportsystemen en op marktpartijen zoals verladers en
logistieke dienstverleners, om samenwerkingsverbanden aan te gaan.
De Waard zal zich specialiseren in bepaalde markten en niche markten opzoeken.
De Waard zal de ontwikkelingen in de telematica nauwgezet volgen om het track and trace
systeem en de communicatie met de klanten te optimaliseren.
De Waard wil zich sterker profileren als landenspecialist op Italië en Frankrijk.

De Waard Transport blijft doen waar het goed in is!
10
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Het vervoer zit ons in de genen
Ver voor de 75 jaar van De Waard Transport over de weg, voer een zekere Maarten de Waard
uit Schagerbrug al met een vrachtschuit naar Amsterdam. Zijn zonen Piet en Nicolaas trokken de schuit door de Groote Sloot naar Zijpersluis aan het Noordhollandsch Kanaal. Van
daaruit zeilde vader Maarten naar Amsterdam. Vaak was het oversteken van het IJ, toen nog
open water, een hachelijke onderneming.
OVERHEEN OF ONDERDOOR, HET BLIJFT MOEILIJK
Nog steeds vormt het IJ een knelpunt in de noord-zuid verbinding. Nu zorgen de
tunnels voor oponthoud. Als op werkdagen niet om 5.30 uur wordt vertrokken uit
Noord-Scharwoude dan staan de auto’s in lange files.

Historisch overzicht
1850 Maarten de Waard uit Schagerbrug vervoerde
vrachten naar Amsterdam.
1885 Zoon Nicolaas exploiteerde een beurtdienst van
Dirkshorn naar Alkmaar met het schip de Veldvrucht. Voornaamste vracht was kaas van zelfkazende boeren.
1923: Trekschuit Trijntje.
1889 Geboortejaar van kleinzoon Maarten de Waard.
1906 Zijn vader Nicolaas verkoopt de beurtdienst en
begint de kroeg De Witte Zwaan in Broek op Langedijk. Maarten haalt tijdens de avonduren zijn
timmermansdiploma. Overdag werkt hij als
schippersknecht.
1931: Maarten de Waard en zoon
Cees voor de Ford.

1918

Maarten begint als zelfstandig ondernemer de
kistenfabriek De Tijdgeest.
Geboorte van zijn zoon Cornelis (Cees) de Waard.

1923 Hij laat de motorschuit Trijntje bouwen voor het
aanvoeren van hout en het afleveren van kisten.
1931 Een viercilinder Ford van 60pk en een laadvermogen van 4 ton wordt gekocht. Het eerste kooltransport van Langedijk naar Brussel vindt plaats.

DAF
BS-NZ-24

1932 Inschrijving in het Handelsregister van de Kamer
van Koophandel als transportbedrijf.
Opening van de Afsluitdijk.
11
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1935 Aanschaf van een Ford met de beroemde V8 motor
met een vermogen van 95pk en kan 5 ton laden.
Deze wagen kon de wind op de Afsluitdijk
trotseren.
1940 Aanschaf van de derde vrachtauto, een Opel met
een vierpersoons cabine.
Cees de Waard met vader Maarten.

1942 De vrachtauto’s worden door de Duitsers gevorderd. Achter de schuit Trijntje worden twee
vletten gebonden. Dit was het transport in de
oorlog.
1946 Maarten de Waard koopt een splinternieuwe
Amerikaanse vrachtwagen, een Ford Thornton.
Zoon Cornelis wordt chauffeur.
1953 Cornelis (Cees) de Waard neemt de Ford Thorn- Ford Thornton met fabriekscabine.
ton van zijn vader over en begint het transportbedrijf firma Cees de Waard.
1954 De eerste Volvo Viking wordt gekocht. De NV-21-38 heeft een 6 cilinder dieselmotor
met een inhoud van 6,7 liter, een vermogen van 115 pk en een laadvermogen van 9 ton.
Als eerste personeelslid wordt Bert de Vries aangenomen. Hij wordt chauffeur op de
Volvo.
1956 Tweede Volvo Viking, PV-10-72, wordt aangeschaft.
1957 De Volvo krijgt een DAF aanhangwagen met een laadvermogen van 9 ton.
1958 Aanschaf van de derde Volvo. De SB-99-57 is het type Titan met een motorvermogen
van 150 pk.
1958 De chauffeurs Cees van der Poll en Daan Hellenberg maken de eerste rit naar Italië met verf van
Pieter Schoen uit Zaandam voor een scheepswerf
ergens ten zuiden van Napels. De Waard is een
van de eerste transportbedrijven die over de Alpen
rijdt.
1959 Een spontane aankoop van een occasion Volvo
Titan, de SB-98-32, de vierde Volvo in het wagenpark van de firma. Zoon Mart de Waard wordt
chauffeur binnenland.

12
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1960 Oprichting van een V.O.F. met als firmanten Cornelis en
Mart de Waard en Jan Goudsblom, oom van Mart de Waard.
De V.O.F. bezit een oude Ford en vier Volvo’s met aanhangwagens en is gevestigd in een nieuw kantoor aan de Kerklaan 15 in Noord-Scharwoude.
1961 Eerste rit naar Italië voor de condensfabriek C.C.F. later
Friesland Coberco. Het begin van De Waard Transport als
Italië specialist met elke veertien dagen een rit met kalvermeel van Sloten in Friesland naar Bareggio bij Milaan.
1961 Aanschaf eerste Isotherm, UB-70-03.
1965 Opening van kantoor en garage in de 2e Industriestraat in
Noord-Scharwoude.
1967 Introductie van de Volvo F88, BB-59-41. Deze huifwagen
(6x2) heeft een frontstuur en de modernste, hoogste en
ruimste kantelcabine met twee bedden. Het rijden over de
oude Brenner gaat gemakkelijker dan voorheen.
1971 Arie Jan (Arjan) de Waard, broer van Mart, wordt planner.
1972 De V.O.F. wordt omgezet in een B.V. met de naam De Waard
Transport
1975 Jan Goudsblom geeft als directielid het stokje over aan
Arjan de Waard.
1983 Cornelis (Cees) de Waard gaat met pensioen.
Jan de Waard, zoon van Mart, komt als chauffeur in dienst
bij De Waard Transport.
1986 Opening van de nieuwbouw op bedrijventerrein de Mossel.
De Waard Transport heeft nu 28 vrachtauto’s op de weg.
1987 Het samenwerkingverband van transporteurs met een landenspecialisatie IDS (International Distributions Systems)
wordt opgericht. De Waard Transport neemt hierin deel als
Italië specialist.
1988 Cees de Waard, zoon van Mart, komt de afdeling planning versterken en helpt Jan met
de import (terugvracht) Italië. Arjan de Waard legt zich verder toe op de groei van de
export Italië. Inmiddels rijden er 50 auto’s van De Waard Transport door Europa.

13

4025_De Waard.indd 13

18-02-2008 12:35:24

1988 In dit jaar maakt De Waard Transport een begin
met het gecombineerd weg- en railvervoer. De
eerste trailer, OF-45-95, wordt op de trein naar
Italië gezet.
1990 Cees de Waard gaat in de buurt van Verona
wonen om het gecombineerd weg- en railvervoer
verder te ontwikkelen. In Noord-Scharwoude
wordt de 100e Volvo feestelijk afgeleverd. De VJ79-YZ is een koelcombi F12.
1992 Oprichting van de vestiging in Italië, Autotrasporti De Waard srl.
1993 Het begin van een ‘grenzeloos’ Europa en het
einde van het capaciteitsregiem voor wat betreft
de vergunningverlening.

1990: Arjan en Mart de Waard
voor de 100e Volvo.

2001 Piet Hogenhout, de eerste externe manager, wordt
aangesteld.
2004 Overlijden van Jan de Waard.
2004 Eerste buitenlandse chauffeur uit Polen gaat voor Ben Goudsblom
De Waard rijden. De vrachtauto’s worden voorzien van een boordcomputer inclusief een voertuig volgsysteem.
2005 Maarten de Waard, zoon van Arjan, kiest ook
voor het familiebedrijf De Waard Transport en
concentreert zich op de groei van het gecombineerd weg- en railvervoer.
2005 Met een transportbedrijf in Litouwen wordt een
samenwerkingsverband opgericht waardoor
Litouwse chauffeurs voor De Waard Transport
gaan rijden.
2006 Introductie van de schonere EURO 5 dieselmotor, milieuvriendelijk door minder uitstoot.
De familie De Waard

2007 De Waard Transport bestaat 75 jaar en heeft
60 auto’s op de weg.

14

4025_De Waard.indd 14

en Jan Goudsblom

Het vervoer zit ons in de genen

18-02-2008 12:35:29

Een kistenfabriek als basis
Maarten de Waard Sr. is de grondlegger van het huidige bedrijf De Waard Transport. In zijn
jeugd, begin vorige eeuw, werkte hij als schippersknecht bij Jan Kant en haalde tijdens een
avondstudie zijn timmermansdiploma.
Met zijn vakdiploma’s op HET RIJBEWIJS
zak werd hij zetbaas in de Voor 1906 reed een enkeling een automobiel. Er bestonden verkistenfabriek in het na- schillende rijvergunningen voor rijkswegen, provinciale en gemeenburige dorp.
telijke wegen. In 1906 werd een landelijk geldend rijbewijs inNa de Eerste Wereldoorlog gevoerd dat zonder voorwaarden verkrijgbaar was.
begon Maarten de Waard In 1927 zijn er eisen gesteld aan het rijbewijs. Een medische keuring
in 1918 als zelfstandig was nodig en een rijexamen moest worden afgelegd. Dat betekende
ondernemer. In dat jaar een kwartier rijden dat in 1934 verlengd werd tot een half uur. Er
wordt ook zijn zoon Cor- waren drie soorten rijbewijzen. Motoren, bromfietsen en motornelis (Cees) geboren.
rijtuigen met meer dan twee wielen, hadden elk een eigen rijbewijs.
Kistenfabriek De Tijdgeest Tussen een personenauto en een vrachtwagen werd dus geen onderwas gevestigd in een scheid gemaakt.
schuurtje op de Dubbele
Buurt in Broek op Langedijk. Na een brand bouwde hij een werkplaats achter zijn huis dat hij
in 1923 had gekocht. Zijn vrouw Maartje had aan huis een sigarenzaak.
Na een aantal jaar wilde hij voor het transport van hout en kisten onafhankelijk van derden
zijn. In 1923 investeerde hij dan ook in een nieuwe motorschuit. De Trijntje haalde hout bij
Hordijk in Zaandam en bracht kisten bij de tuinders en de veilingen.

Een Ford als eerste auto
Kistenfabriek De Tijdgeest floreerde en in 1931 kocht Maarten de Waard voor ƒ 2.000 een
viercilinder Ford van 60 pk met een laadvermogen van 4 ton. Achter het stuur van zijn
zogenaamde vierpitter bracht hij de
viskisten naar Den Oever en IJmuiden.
Na opening van de Afsluitdijk in 1932
werden ook viskisten naar Harlingen
vervoerd. De Ford was echter windgevoelig en had moeite met de rit over
de Afsluitdijk.
Het vervoer over land won steeds
meer terrein. Zo af en toe reed
Maarten de Waard in opdracht van
tuinders volle kisten groenten naar
markten. Ook dat bleek een schot in
de roos te zijn want een vrachtwagen Viskisten voor Den Oever v.l.n.r. Cees de Waard Sr.
Piet Bruin en Arie Borsten.
15
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kon tot op de markt komen. Dit was een groot voordeel ten opzichte van de trein, tot dan toe
het favoriete vervoermiddel voor lange afstanden. De handel nam toe en in 1932 schreef hij
zich in als transportonderneming in het Handelsregister. Zoon Cees verliet de ambachtschool
als gediplomeerd timmerman en ging bij zijn vader werken.
In 1935 kocht hij zijn tweede vrachtwagen, een Ford met een V8 motor,
95 pk en een laadvermogen van 5 ton.
De Afsluitdijk was nu geen probleem
meer. Met deze auto heeft Cees ook
veel kool naar België vervoerd. Voor
ƒ 40 werd een vrachtwagen vol kool
naar Brussel gereden. Terugvrachten
waren er toen nog niet.
Het ging Maarten de Waard voor de
wind en bij de tijd dat de Tweede
Wereldoorlog uitbrak, bestond zijn
wagenpark uit vier vrachtauto’s.
Het duurde nog twee jaar eer in 1942
de Duitsers de vier vrachtwagens vorderden. Het autoloze tijdperk zou tot
1946 duren. Aan de motorschuit
De Trijntje werden twee vletten
gebonden.
Aan het begin van de oorlog trouwde
zoon Cees met Co Goudsblom en in
1941 werd zijn opvolger Maarten
(Mart) de Waard geboren.

Een nieuwe begin
Na de oorlog zette iedereen zijn schouders onder de opbouw van zijn eigen leven, zijn bedrijf
en vaderland. Een kwestie van hard werken. Weinig materialen waren beschikbaar en geld
was schaars. Maarten de Waard Sr. was eigenlijk weer terug bij af, zeker na het faillissement
van de bank.
Oude legertrucks gingen dienst doen als
vrachtwagen. Toch wilde Maarten de Waard
geen dump. Hij maakte in 1946 een tweede start
met de aankoop van een gloednieuwe Ford
Thornton, gekocht bij Blauboer en Kossen
(B&K) in Schagen. De Ford werd uit Amerika
geïmporteerd en was door zijn drie assen een
noviteit.
Telefoonboek van 1931
16
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Zoon Cees werd de vaste chauffeur van de Thornton. Het zou
altijd zijn auto blijven. Hij maakte lange dagen tijdens de kooltransporten naar Brussel, NoordFrankrijk en het Ruhrgebied. In
het koolseizoen reed hij vijf keer
per week op en neer naar Brussel, een rit van 20 uur. Dat was
keihard werken met weinig rustpauzes. Soms was hij zo moe dat
hij op zijn automatische piloot
reed, zich niet bewust van de
omgeving. Buiten de oogstseizoenen, vervoerde Cees de
kisten van zijn vader. In deze tijd
was de tien jaar jongere Dirk
Leegwater, de latere DAF dealer,
ook chauffeur. Onderweg ontmoette Cees en Dirk elkaar
regelmatig.
Maarten de Waard zijn hart lag toch meer bij het produceren van kisten dan bij het transport.
De Thornton stond dan ook regelmatig stil vanwege gebrek aan handel. Dit in tegenstelling tot de interesse van zoon Cees die er graag op uitging. ‘Zijn’ auto stond volgens hem
te vaak stil.
In 1953 besloten vader en zoon De Waard de zaken te splitsen. Vader Maarten zou zijn Kistenfabriek De Tijdgeest voortzetten en zoon Cees zou met de Ford Thornton een transport
bedrijf beginnen. Van zijn vader kreeg hij ook de machtiging voor het uitvoeren van commerciële transporten met een maximaal laadvermogen van 9 ton naar België.

Vier generaties De Waard: v.l.n.r. Maarten, Cees jr., Cornelis (Cees) en Mart.
17
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Langedijkers van huis uit
Gebroeders Bakker en De Waard Transport zijn twee Langedijker familiebedrijven die ook
groot geworden zijn in hetzelfde dorp Noord-Scharwoude, gemeente Langedijk. Het zaadveredelingsbedrijf, specialist in sperziebonen, bestaat binnenkort 80 jaar en doet al meer dan
50 jaar zaken met De Waard.
Eigenlijk begon het allemaal in de Mauritsstraat. Hier woonden in de jaren ’50 de families
De Waard en Bakker naast elkaar. De kinderen groeiden samen op, speelden met elkaar op
straat en gingen naar dezelfde school. De vaders
waren druk met het opbouwen van hun bedrijf.
LADING STOKKEN
De Waard kreeg ook een keer een bijzon- Cornelis (Cees) de Waard vervoerde met zijn allerdere opdracht uit te voeren. Uit de bossen eerste vrachtauto al jute zakken met 50 kg bonenvan Schoorl moesten stokken opgehaald zaad voor Bakker.
worden die nodig waren voor de stokbonenteelt. De palen lagen bovenop een Rob Bakker: “Ik herinner me vader Cees als een joviheuvel en Cees zou dat efficiënt aanpak- ale en vrolijke man die ook druk en soms zelfs drifken door achteruit de heuvel op te rijden. tig kon zijn. In deze regio noemen we dat poestig!”
Iemand zag het aan en vroeg of de auto er
wel ‘bij op kon komen’. Cees antwoordde Nico Zijp, gepensioneerd bij Gebroeders Bakker na
laconiek: “Geen probleem, deze vracht- er een halve eeuw gewerkt te hebben: “Vader Cees en
auto heeft een achteruit-bergversnelling.” ik hielden van voetballen maar we waren lid van verschillende clubs. Cees was een ‘beroemd’ linksbenige voetballer en speelde 17 jaar lang in de 3e klas bij DTS. Zelf speelde ik in de 4e klas
LSVV. Voetbal hoort nog steeds bij De Waard Transport. Het bedrijf organiseert jaarlijks een
voetbaltoernooi. Ons bedrijfsteam Boontje heeft ook een aantal jaren meegespeeld.”
Vroeger moest er veel worden
gesjouwd en op de oude locatie van Gebroeders Bakker
was dat een hele klus. De dorpen van de huidige gemeente
Langedijk bestonden uit
eilanden. Gebroeders Bakker
was tot medio 1975 gevestigd
op het eilandje tegenover de
RK Kerk in Noord-Scharwoude en alles moest eerst op
de dekschuit worden geladen
die naar de Dorpsstraat voer.
Nico Zijp: “Wanneer de sloten bevroren waren en we
vanwege het ijs niet met de
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dekschuit konden varen, waren VOETBAL, EEN DE WAARD SPORT
er 13 mannen nodig om de Behalve het vervoer zit ook voetbal in de genen van de
vrachtwagen goed en snel te De Waard familie. Vader Cees was een regionale
kunnen laden. Vanuit het pak- bekendheid en heeft tot op hoge leeftijd actief gevoethuis werden de 50 kg zware bald. Alle mannen van de familie De Waard hebben bij
zakken op de schouders van de DTS in Oudkarspel gespeeld. Een halve eeuw sponsort
mannen naar de vrachtauto, De Waard Transport DTS.
die aan de Dorpsstraat stond,
gebracht en ingeladen. We hadden dan de dekschuit dwars in de dichtgevroren Voorburggracht gelegd zodat het hoge loopbruggetje vermeden kon worden. De chauffeurs van De
Waard Transport hebben altijd meegeholpen bij het laden van de vrachtauto. Enkele namen
die ik me uit die tijd nog herinner zijn Jan Grootjes en Piet Hemke Sr. Gelost werd er uiteraard
ook. Ik heb altijd naast het bedrijf gewoond, dus zelfs na sluitingstijd en in de weekends kon
er bij ons worden gelost.”
Rob Bakker: “Behalve dat we de
familie De Waard van jongs af aan
kennen, zijn er natuurlijk ook
zakelijke beweegredenen waarom
we al zo lang samenwerken.
De inzet van de chauffeurs en de
service die zij bieden, zijn belangrijke redenen, maar een goede
prijsonderhandeling is natuurlijk
ook wat waard. Bovendien is de
mentaliteit van afspraak is afspraak voor ons van groot belang. Als een De Waard planner de gevleugelde uitspraak doet
“Het komt goed!” dan kómt het ook goed. Daar kunnen we op rekenen. Dat konden we zelfs
in de tijd dat het nauwelijks mogelijk was om telefonisch contact te krijgen met een chauffeur
die in het buitenland reed en in de jaren daarna waarin de navigatie- en volgsystemen die er
nu zijn, nog niet bestonden. Zo hebben we een vertrouwensrelatie opgebouwd die je niet
zomaar opgeeft.”
KARTONNEN PALLETS
De 50 kg grote jute zakken zijn in de jaren ’80 vervangen door 25 kg zware papieren zakken. De eerste pallets die Gebroeders Bakker gebruikte, waren de zogenaamde slip sheets, kartonnen pallets. Op deze pallets
zat statiegeld. De Waard ontving ƒ 1 per pallet bij
retournering. Aangezien deze pallets alleen konden
worden opgetild door een speciale heftruck en veel
klanten niet zo’n heftruck hadden, werd er snel overgegaan op houten pallets.

De Waard Transport verzorgt voor Gebroeders Bakker regelmatig vervoer onder andere naar
en van Italië en/of Frankrijk.

EEN RIJ VAN VEERTIEN VRACHTWAGENS
Een van de grootste vrachten die De Waard op één dag bij Gebroeders Bakker
laadde, was begin januari eind jaren ’80. Veertien vrachtwagens vol verlieten die
dag het terrein van Gebroeders Bakker. De vrachtwagens van De Waard reden
tussen Kerst en Nieuwjaar niet naar het buitenland. Geladen werd er in die
vakantieweek dus ook niet. Bij Gebroeders Bakker werkte men wel. In die rustige week werden alvast grote partijen voor verzending klaargemaakt!
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Het transportbedrijf in de startblokken
Cornelis (Cees) de Waard vroeg in 1953 een beroepsgoederenvervoervergunning aan en
begon onder de naam Firma Cees de Waard zijn transportonderneming. Hij ging de dorpen
langs op zoek naar handel. Van een vliegende start was helaas geen sprake. Eind december
1953 raakte de Ford Thornton zwaar beschadigd bij een ongeval. Reserves waren nog niet
opgebouwd en met een opgelapte vrachtwagen verzorgde Cees de Waard transporten in de
buurt. Hij realiseerde zich dat hij op deze
KANTOOR AAN HUIS
manier niet kon groeien. In 1954 kocht hij de
Volvo NV-21-38 met een laadvermogen van
9 ton en een dieselmotor van 115 pk.

Co, de vrouw van Cees en moeder van vier kinderen, hield in de Mauritsstraat kantoor aan
huis. Aangezien haar man altijd op pad was,
beantwoordde zij de telefoon, nam vrachten
aan en hield de administratie bij. Met moeder
Co deed je zaken!

Met deze auto erbij,
de Ford zou tot 1960
ook nog dienst
doen, werd het ware
ondernemerschap
geboren. Een chauffeur werd in dienst
genomen en Cees
vergrootte
zijn
actieradius. In het
voorjaar liet hij zijn
chauffeur Piet Delver in het Westland
groenten laden voor
de markten in Brussel en Mons.

BLAUWBAND EXPRES
In de regio gingen verschillende transportondernemingen samenwerken om aan de
vraag van grote klanten te
kunnen voldoen. Het vervoer
bestond voornamelijk uit
agrarische producten en
hout.
Op deze manier hielden zij
met elkaar de handel en de
verdienste in de regio in eigen
hand. Cees de Waard is jarenlang voorzitter geweest van
het bestuur van de Blauwband
Expres.

Cees de Waard was in zijn dorp een geziene
man. Hij was joviaal, hartelijk en voor iedereen
aanspreekbaar. Zijn prestaties als linksbenige
voetballer in de 3e klas bij DTS bleven niet
onopgemerkt. Op zijn eigen wijze deed Cees
aan acquisitie. Met zijn gezelligheidspraatjes
haalde hij veel handel en kennis binnen. Toen
nog niemand van netwerken had gehoord, was
Arjan de Waard, Daan Hellenberg,
Cees van der Poll en Mart de Waard.
Cees er al mee bezig! Cees had ook een andere
kant. Menigeen heeft hem briesend meegemaakt als zaken niet
DE TRANSPORT
Elke veiling had een werkploeg, de zogenaamde Transport. De naar zijn zin gingen. Hij stond
voorman in Noord-Scharwoude was Sam Bruin. Ab Kaas en dan, met zijn handen in de lucht,
Gert Engel waren de voormannen in de Broekerveiling. Zij te schelden.
namen van de boeren en tuinders de producten in ontvangst.
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Uitbreiding
Het harde werken in de naoorlogse jaren begon
in de tweede helft van de jaren ’50 zijn vruchten
af te werpen. De mensen kregen wat te besteden, de bedrijven groeiden en het transport
werd intensiever. Cees de Waard wilde uitbreiden. In 1955 vroeg hij Cees van der Poll, die in
dienst zijn vrachtwagenrijbewijs had gehaald,
om voor hem te komen werken. Een jaar later
trad Daan Hellenberg in dienst.

IMPORTEUR HUBERT MEESSEN
Een van de losbestemmingen in België
was bij Hubert Meessen, een importeur
van groenten. Cees van der Poll reed van
het Westland naar Meessen waar hij het
stuur overgaf aan François, een broer van
Hubert. Terwijl François op en neer naar
Mons reed kon Cees in huize Meessen
slapen. ’s Morgens ging Cees met de lege
kisten terug naar het Westland.

Bij een chauffeur hoort een vrachtwagen en dus werd in 1956 de tweede Volvo aangeschaft, de
Viking PV-10-72 met een laadvermogen van 9 ton en een dieselmotor van 115 pk. Achter de
Volvo kwam in 1957 een DAF aanhangwagen, ook met een laadvermogen van 9 ton.
REIS NAAR WENEN
De combinatie Volvo motorwagen en DAF
aanhanger ging volgeladen op weg naar Wenen.
Bij het passeren van een Duitse bergpas lukte
het de Volvo Viking niet om met 18 ton vracht
boven te komen. Een sleep bracht uitkomst.

1958: Cees van der Poll staat voor de allereerste
combinatie van De Waard.

Een tekort aan motorvermogen van de
Viking zorgde ervoor dat zowel in 1958 als in
1959 krachtiger auto’s werden aangeschaft,
de Volvo Titans met een motorvermogen van
150 pk en een laadcapaciteit van 12 ton. De
groei zat erin!
Daan Hellenberg kon niet zo goed tegen het
temperamentvolle karakter van zijn baas en
ging bij transportbedrijf Zeilemaker in Purmerend aan de slag. Hij werd internationaal
chauffeur op Italië. Dit duurde niet lang
omdat Zeilemaker het zandavontuur aanging. Het gehele bedrijf werd verplaatst naar
Koeweit maar Daan wilde niet mee.

De oudste zoon van Cees, Mart de Waard,
had verkering met Evelien Kooy, later zijn vrouw. Zij had van de vriendin van Daan gehoord
dat hij op zoek was naar werk. Binnen de kortste keren was Daan, met zijn ervaring in het
buitenland, weer terug bij Firma Cees de Waard.

1957: Het Wagenpark, de Ford Thornton tussen
twee Volvo Vikings. v.l.n.r. Cees van der Poll,
Cees de Waard Sr. en Gerrit Hink.

ca. 1958: In de Mauritsstraat. v.l.n.r. Cees van der Poll,
Daan Hellenberg en Mart de Waard.
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In 1959 haalde Mart de Waard zijn Handelsschooldiploma. De volgende dag werkte hij bij zijn vader als
binnenlandchauffeur. Hij was al een ervaren rijder
want vanaf zijn veertiende reed hij in de schoolvakanties met Cees van der Poll mee. Cees liet hem al gauw in
de nachtelijke uren van Brussel naar huis rijden. Hun
enige zorg was politieman Welle uit het dorp. Die kon
zo snel fietsen dat hij de vrachtwagen bij kon houden.
Het bleef altijd bij een waarschuwing.
Mart de Waard: “De meeste kilometers heb ik
’s nachts en zonder rijbewijs gereden.”

ALLEREERSTE RIT ITALIË
In 1958 reden Cees van der Poll en Daan Hellenberg met verf van de verffabriek Pieter Schoen in
Zaandam naar een scheepswerf ergens ten zuiden
van Napels. Een retourvracht was nog niet geregeld
maar dat deden de mannen ter plekke. Volgeladen
met 20 ton vracht reden ze dwars door Italië over de
Apenijnen, van Napels naar de Adriatische kust. Ze
reden over smalle bergweggetjes. De bruggetjes
mochten een gewicht van 6 ton dragen maar Cees
en Daan reden er met twee assen tegelijk overheen.
Keren kon ook niet!
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RETOURVRACHTEN

De auto met bril voor het vervoer van 1.052 kisten
naar België.

De zaken gingen goed en langzamerhand
werden er ook retourvrachten gevonden.
De Titans reden voornamelijk op Frankrijk waar ook handel was voor de terugreis, zoals staal van Givet naar een scheepswerf in Groningen, bloemkool van Bretagne naar diverse markten in Nederland
en hout voor de meubelindustrie. In
Zeeuws Vlaanderen werd regelmatig aardappelen geladen voor Zuiderdel, later de
Smith Chips fabriek in Broek op Langedijk. De pontjes in Zeeland gaven veel
oponthoud. Een soort vrachtkoerier reed
van de boer naar de pont en maakte de
oversteek met de veerboot. Aan de andere
kant werden de zakken overgeladen in een
De Waard auto.

Het transportbedrijf in de startblokken
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Tijdsbeeld
OPBOUWFASE
Firma Cees de Waard had in de Mauritsstraat kantoor aan huis. Bij transportbedrijf
Leegwater in Noord-Scharwoude kon hij
gebruik maken van de garage en de wasplaats. In 1960 opende De Waard een kantoor in de Kerklaan en in 1965 verhuisde het
bedrijf naar de 2e Industriestraat in NoordScharwoude waar ook plek was voor eigen
bedrijfsruimten.

KAMPIOEN NIWO!
Tijdens het vervoerscongres van de N.O.B. te
Arnhem in 1960 heeft Cees van der Poll met
het manoeuvreren en met de behendigheidswedstrijd de 1e prijs gewonnen. Met de autokeuring deed De Waard mee met de Volvo
Titan met aanhangwagen.

ALTIJD OP DE WEG
In de omgeving waren mensen verrast als zij
te horen kregen dat Cees de Waard maar
vier vrachtauto’s bezat. Naar hun idee zagen Mart (links) en Cees de Waard flankeren de winnaar.
zij altijd en overal De Waard auto’s rijden!
Soms zat er zo weinig tijd tussen thuiskomen en weggaan dat Daan Hellenberg een nachtje
bleef slapen op het haardkleedje in de huiskamer van Cees en Co de Waard.
LOON UITBETALEN
Cees de Waard maakte geen eenduidige loonafspraken.
CAO afspraken bestonden nog niet. Hij gaf de chauffeurs wat ze letterlijk en figuurlijk waard waren. Zijn
berekeningen schreef hij op een kladje.
RITVERGUNNINGEN
Chauffeurs die achter elkaar naar België reden probeerden samen met één ritvergunning te doen. In Roosendaal werden de nummerplaten gewisseld omdat de machtiging op autonummer stond. De
Franse douane stempelde de ritvergunningen af. Op belangrijke transitoroutes legden de
chauffeurs de gestempelde vergunningen in kluisjes bij een tankstation of expediteur zodat
de volgende chauffeur op dezelfde stempel zonder problemen door kon rijden.
Toen De Waard later door Oostenrijk naar Italië ging rijden, kreeg de transportondernemer
ook te maken met het EKO punktensysteem: hoe schoner de motor hoe minder zegels er
geplakt hoefden te worden.
FOOI VOOR DE EERSTE
Bloemkool rijden voor Arie Voren was altijd spannend. Laden in Bretagne en afleveren op de
groentemarkt in Beverwijk. Wie de eerste was, kreeg ƒ 200 fooi. Het weekloon haalde het er
niet bij!
INFLATIE
In Frankrijk werd de oude Franse franc vervangen door de nieuwe franc wat veel rekenwerk
met zich meebracht.
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1957: Auto geladen met vlas voor de bestemming aan de grens België - Frankrijk.
Op de terugweg werden in Zeeland piepers geladen voor Zuiderdel.

ONDERWEG TANKEN
Onder de aanhangwagen was een extra tank bevestigd
met een inhoud van 500 liter. Met luchtdruk werd de diesel overgepompt naar de tank onder de motorwagen. Het
‘tanken’ duurde ongeveer een half uur.

Een nooit ingeleverd
brandstofbonnetje.
Gevonden in 2007.

REMDRUK
In die tijd was het geen kwestie van de contactsleutel omdraaien en wegrijden. De
motor moest eerst een tijdje lopen om remdruk op te bouwen. Pas als er voldoende remdruk
was kon er gereden worden.
EEN PLAATJE
Een Volvo Titan met een ZABO
cabine en een HEIWO koeltrailer.
HET WEGENNET
Na de oorlog had alleen Duitsland een
paar autowegen: tussen Hamburg en Bremen en tussen Keulen - Frankfurt - Stuttgart - München - Neurenberg. Tussen
Tilburg en Breda, Antwerpen en Brussel Daan Hellenberg laadt in Dordrecht melkproducten en voor
de koeling staven ijs in de Isotherm UB-70-03.
en in Frankrijk lagen driebaanswegen die Bestemming: Amerikaanse legerbasis in Frankrijk.
vooral in Frankrijk gevaarlijke situaties
opleverden. Franse vrachtwagens schakelden heel moeilijk en waren vaak te zwaar beladen
waardoor ze heel langzaam reden. Inhalen was een hachelijke zaak.
DE TOMAAT
Cees de Waard reed in een oranje Volkswagen kever die door de chauffeurs omgedoopt was
tot Tomaat. In Parijs was een van de vrachtwagens gestrand. In zijn Tomaat reed hij naar
Parijs om te controleren of de informatie die hij had gekregen over de reparatie, klopte.
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Thoma, 50 jaar klant
Begin jaren zestig ging Dick Thoma op zoek naar een transporteur die landbouwmachines,
beregeningsapparatuur, buizen en slangen vanuit Spanje en Italië naar Hoorn kon vervoeren.
Op beurzen in Duitsland had hij ontdekt dat in Noord-Italië veel landbouwwerktuigen,
pompen, haspels en sproeiers werden geproduceerd. Op de landbouwtentoonstelling in
Verona deed hij, als handelaar in agrarische mechanisatie, zijn inkopen.
In die tijd was De Waard Transport de enige transporteur
in de regio die wekelijks naar Italië reed. Een rit naar
Spanje kon eventueel ook worden geregeld.
Dick Thoma: “De buizentransporten in die eerste jaren
kunnen mijn vrouw en ik nog goed herinneren. Ik weet niet
hoe ze waren geladen maar in Nederland hebben we met de
hand de zeven meter lange buizen stuk voor stuk gelost.
Avondenlang zijn we bezig geweest. De chauffeurs hielpen
altijd een handje. Het grootste transport heeft in 1976
plaatsgevonden. In dat gortdroge jaar hebben we 180 km
regenbuizen door De Waard laten vervoeren.”
De Alpen werden elk jaar bij wijze van spreken lager. De concurrentie lag op de loer zowel
voor Thoma als voor De Waard Transport. Noord-Italië is uiteindelijk de bakermat van de
Nederlandse landbouwmechanisatie geworden. Thoma bleef importeren en De Waard transporteren. Dick Thoma: “In die pionierstijd is de basis voor onze langdurige relatie gelegd. We
hebben samen oplossingen gezocht voor verschillende transporten, we wisten wat we aan
elkaar hadden, het persoonlijk contact met de directie, de planners en de chauffeurs maakten
dat er een vertrouwensband ontstond. Een groot voordeel is dat de Nederlandse chauffeurs
Italiaans spreken. Kees Koomen, die nu nog steeds bij Thoma werkt, doet meerdere keren per
week zaken met De Waard Transport. Het bedrijf heb ik aan Henk Elling van het bedrijf JOZ
verkocht.”
Kees Koomen: “In 1995 hebben we in één week een mega transport gehad van 18 volle
vrachtwagens met bestemming Polen. Farmfriet, een Nederlands bedrijf, begon aardappels te
telen in Polen en had toen veel materiaal nodig. Poolse transporteurs reden nog niet internationaal dus De Waard Transport reed uit Italië, via ons bedrijf in Westfriesland door naar
Polen. Nu vervoert De Waard voor ons alleen vanuit Italië naar Westwoud, waar we sinds
1977 zijn gevestigd. De Spaanse buizenfabrieken verzorgen tegenwoordig het transport naar
Nederland. Zij beschikken over vrachtauto’s waarbij het dak met een lier opgelicht kan worden
zodat er met een heftruck tot de nok toe kan worden geladen.”
De ontwikkelingen in het transport en met name de inzet van buitenlandse chauffeurs vergt
aanpassing. Kees Koomen: “Deze chauffeurs spreken alleen hun moederstaal en dat is lastig
werken. Er is geen communicatie, een vraag stellen over het transport van mijn spullen is niet
mogelijk en dat vind ik jammer.”
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De ontwikkeling van De Waard Transport
Na een jaar als binnenlandchauffeur gewerkt te hebben, ging Mart de Waard in 1960 kantoorwerk doen. Vanaf die tijd nam Mart de leiding in handen. Er was veel te doen. Iedereen
had jaren achtereen lange dagen gemaakt en
hard gewerkt maar de verdiensten waren AMBITIEUZE JONGELING AAN HET ROER
marginaal gebleven.
Daan Hellenberg, chauffeur: “Mart was 18 jaar en
nam binnen de kortste keren het roer over. Met
Zijn hele jeugd had Mart van dichtbij gezien twee telefoons aan zijn hoofd regelde hij de zaken.
hoe de zaken gingen. Hij kende de relaties en Hij zorgde overal voor. Op Mart kon je rekenen!”
de klanten, wist wat het chauffeursschap
inhield en wat hij van de chauffeurs kon verwachten. In oktober 1960 verhuisde het kantoor
naar de Kerklaan, naast het nieuwe huis van zijn ouders Cees en Co de Waard.

Oprichting V.O.F.
Jan Goudsblom, de zwager van Cees de Waard, kwam als uitgezonden Shell ingenieur, voorgoed terug uit de tropen. De transportsector interesseerde hem en hij wilde graag betrokken
raken bij het bedrijf van zijn zwager. Cees en Mart de Waard en Jan Goudsblom richtten in
1961 een V.O.F. op.
Ome Jan was een technische man en
hij zou het onderhoud en beheer van
de auto’s voor zijn rekening nemen.
Vader Cees liet de leiding graag aan
zijn zoon over. Mart had kijk op de
zaak en had een visie. Vanaf die tijd
bemoeide Cees de Waard zich steeds
minder met de dagelijkse gang van
zaken. Op de achtergrond bleef hij
een actieve acquisiteur en relatie
beheerder. Ook wilde hij graag klusjes doen zoals in de buurt laden en lossen, onderdelen
ophalen in Heerhugowaard en Alkmaar, geld halen bij de bank en de loonzakjes vullen.

GELDZAKEN
Op zijn fiets ging Cees de Waard elke vrijdag geld van de
bank halen. Op een van die middagen had hij te laat door
dat er een scheur in de zak met geld zat en al geldstrooiend reed hij naar huis. Later gebruikte vader Cees een
speciale boodschappentas voor geldzaken. Soms hield
vader Cees op de terugweg van de bank naar het kantoor, een koffiestop. In het volste vertrouwen liet hij dan
zijn geldtas op zijn fiets zitten. De tas is nooit gestolen.

Mart wist dat hij met vier combinaties en een oude Ford Thornton niet de nodige omzet kon
maken om groei te realiseren. Daarbij vroeg het verouderde wagenpark veel aandacht en
waren de reparatiekosten hoog. In 1961 werden er twee nieuwe Volvo combinaties aangeschaft: de UB-63-80 en de isotherm UB-70-03, de eerste Isothermtrailer bij De Waard.
In de jaren ’60 groeit het wagenpark. Oude auto’s worden vervangen. In totaal zijn er in die
jaren 16 auto’s gekocht: 10 Volvo’s, 5 DAF’s en 1 Scania!
VOLVO OF DAF
Met ome Jan in het bedrijf kwam de vraag welk merk vrachtauto gekocht zou worden.
Vader Cees was gewend om Volvo te rijden. Ome Jan, een vaderlandslievende Shell man,
vond dat de voorkeur moest uitgaan naar een truck van Nederlandse bodem.
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Opening Italiaanse markt
Verschillende
transportbedrijven
reden met kalvermeel naar Italië. Het
bleek een groeiende markt te zijn en
al gauw huurden Althuisius en Van
der Kooy uit Friesland, Vierhout uit
Nunspeet en Smeenk uit Huizen, de
auto’s van De Waard in. In 1961 werd
de eerste rit met kalvermeel door
De Waard gereden, van Sloten naar
Bareggio. Het duurde niet lang of er
reed wekelijks een De Waard auto
naar Italië.

ca. 1963: Piet Tuin (links) met Henk Koedijk op weg naar Italië.

Langzamerhand namen ook de retourvrachten toe,
een voorwaarde voor economische groei. Een vaste
vracht terug bestond uit tegels, veel gewicht en weinig
volume. Bovenop de tegels zouden nog best lichte
vrachten neergezet kunnen worden. Mart ging rondbellen en via transporteur Van Zwieten uit Amsterdam
die relaties had in Milaan, kwam er retourhandel los.
De Waard werd ingehuurd om stukgoederen van Italië
naar Nederland te rijden. De ladingen varieerden van
een buitenboordmotor, tot dozen hoeden en schoenen
tot zakken zaad.

EEN TOEVALLIGE ONTMOETING
In Italië ontmoette Mart de Waard een
zekere mijnheer Rutgers van het
bedrijf Allpa uit Nijmegen. Hij importeerde watersportartikelen uit Italië.
Sinds die ontmoeting is Allpa een vaste klant van De Waard Transport.

HUIS AAN HUIS CONCEPT
Mart en Arjan kregen steeds meer zicht op de Italiaanse
markt en bedachten een plan voor een snelle vervoersdienst,
stukgoederenvervoer van huis tot huis. De Waard ging zelf
klanten werven, ladingen groeperen en laadschema’s opstellen. Het aan huis ophalen en afleveren bleek een gat in de
markt te zijn. Het transport ging sneller en goedkoper omdat
er niet werd over- en opgeslagen. De Waard veroverde met
dit concept de Italiaanse markt.
Vanaf medio jaren ’60 ging De Waard Transport zich profileren als landenspecialist op Italië. Na 45 jaar is het groupage
vervoer nog steeds de kracht van De Waard Transport.

GROUPAGE VERVOER
De sleutel van het succes van het huis aan huis concept was - en is nog steeds - een goede
ritplanning met een perfect laadschema. De chauffeurs spraken vroeger over een wagen vol
pikkepoelie als ze stukgoederen en/of deelladingen vervoerden.
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Tegenslag
De ontwikkeling van het vrachtaanbod ging naar tevredenheid maar de kwaliteit van de
auto’s voldeed nog steeds niet. De oude Brenner vroeg zijn tol. De motorcapaciteit van de
vrachtwagens liet te wensen over. Remvoeringen
verbrandden. Na elke rit moesten reparaties wor- TECHNISCHE PROBLEMEN
den uitgevoerd. Pech onderweg kwam ook nog Mart de Waard heeft in de jaren ’60 zijn enervoor. Hoge kosten die drukten op de opbrengst. gie en tijd voornamelijk gebruikt voor het op
Nog steeds werd er keihard gewerkt voor een mar- de weg houden van de vrachtwagens. Hij
ginaal rendement.
bracht zelfs onderdelen naar gestrande chauffeurs. In die tijd was er onvoldoende ruimte
Toch durfden Cees en Mart de Waard en Jan voor het opstellen van een commercieel plan.
Goudsblom te investeren in een garage, loods en
kantoor. In 1965 werd aan de 2e Industriestraat in Noord-Scharwoude het nieuwe bedrijf
geopend. Verwacht werd dat met het uitvoeren van reparaties in eigen beheer, de kosten zouden verminderen. Ome Jan zwaaide de scepter in de garage. Samen met Kees Zwaan heeft hij
heel wat gesleuteld. Nog steeds bleef een goed resultaat uit omdat de technische ontwikkeling
in de vrachtwagenindustrie niet kon voldoen aan de snel veranderende wensen en eisen van
de transporteurs.
Ome Jan laste alles vast!

Wagenpark anno 1969

De garage
Aan de moeilijke jaren
van falende techniek
kwam een eind en in
1969 werd Cees Stofberg,
die al een aantal maanden op zaterdagen in de
garage werkte, als chef
monteur aangenomen.
Ome Jan liet de uitvoering over aan zijn team
en ging zich concentreren op zijn directietaken. In 1975 trok hij
zich terug uit de zaak.
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1970: Ome Jan Goudsblom (links) en Cees Stofberg.
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Monteur Simon van de Stoop

In het weekend had de garage het meeste werk. De auto’s reden ruim 3.000 km
per week. Na thuiskomst op zaterdag,
gingen de monteurs aan de gang. Olie
verversen en doorsmeren waren standaardklussen. Uiteraard werd er ook
gerepareerd want op maandag waren
de wagens weer nodig. Dit betekende
dat er veel weekendhulpen in de garage rondliepen. Deze jongens vonden het meehelpen in
de garage een opstapje voor het echte werk, het chauffeurschap. Zij hielpen mee met het controleren en vervangen van de lampen, schoonmaken van de auto’s, cabines, garage en de
smeerput, accu’s bijvullen, banden controleren,
zeilen repareren en de auto’s omkoppelen. De DE MONTEUR WAS DE BAAS
weekendhulpen mochten al heel jong de auto’s De technische kwaliteit van de auto’s
verplaatsen, misschien wel omdat Cees Stofberg was weliswaar met sprongen vooruit
daar zelf niet zo handig in was.
gegaan maar er bleef nog genoeg werk
Door de week was men druk met het repareren over voor de monteurs. Met een lijst
van onderdelen voor hergebruik.
defecten en onderhoudswerkzaamheden ging de chef monteur naar de
Reparatie op locatie
planners om aan te geven wanneer
De auto’s werden steeds beter maar toch ging er welke auto weer inzetbaar was. Zonder
toestemming uit de garage ging een
onderweg nog regelmatig iets stuk.
Cees Stofberg: “Als een chauffeur met pech belde, auto niet de weg op!
probeerde ik te achterhalen wat eraan mankeerde.
De keus was de auto naar de dichtstbijzijnde garage laten slepen of zelf er naartoe rijden om
het probleem ter plekke op te lossen. Het laatste was altijd spannend omdat ik niet zeker wist
of de telefonische diagnose klopte en of ik de juiste onderdelen bij mij had. Zulk soort ritjes
deed ik samen met mijn vrouw Nel.”
GARAGEHULPEN VAN TOEN EN NU
Piet Hemke jr.
De zaterdagploeg voor de eerste auto in
Marcel Olij
v.l.n.r. Martin van de Kommer, Kees
Ben Goudsblom en Jan de Waard.
Cees en Jan de Waard
Ben Goudsblom
Kees Feller
Dirk Zuidewind
Erwin Walgien
Alex Pancras
Ed Stet
Koen Kramer
Michel Butter
Maarten Stam
Jordi Koomen
Bas Grootjes

de nieuwe bedrijfskleuren
Feller, Dirk Zuidewind,
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REPARATIE OP DE BRENNER
Chauffeur Age de Haan en zijn bijrijder, hadden pech bij de Brenner. De
waterslang was gebarsten waardoor de
motor oververhit raakte. Cees Stofberg
vernieuwde ter plekke de zuigers, bussen en -cilinderkoppen. De reparatie
duurde 14 uur. Na twee dagen was hij
weer thuis.

1955: Pech onderweg in de Ardennen.

JAN ZAG EN HOORDE ALLES!
Jan de Waard liep al heel jong in de
weg, te muiten en de show te stelen.
Op zijn dertiende kwam hij zaterdags
in de garage helpen en hij bleek erg
handig te zijn. Wat zijn ogen zagen, kon
hij met zijn handen maken!
Hij was ook overal als de kippen bij.
Toen hij tijdens een pauze dacht dat de
mannen zeiden dat een vrachtwagen de
brug af kon, stond hij op, rende naar de
auto en reed hem met donderend geraas
naar buiten… de wagen stond nog op
de krik, de achterwielen lagen ernaast!

Mauritsstraat. Voor het woonhuis van Mart
en Evelien de Waard maakt Daan Hellenberg
zijn cabine schoon. Jan de Waard zit op de
stoep toe te kijken.
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JEUGD
De Waard Transport kan bogen op een goede
reputatie onder de jeugd. Scholieren willen
graag in het weekend in de garage of loods
werken. Vrachtwagens blijven fascineren. Bas
Grootjes is in het jubileumjaar van De Waard
gediplomeerd chauffeur geworden en de zestienjarige Joris Mulder droomt al van zijn
eigen auto. Joris: “Toen ik veertien was, reed ik
het terrein op en kwam Alex Pancras en Maarten Stam tegen. Toen ik me voorgesteld had
met Hoi ik ben Joris, ik ben veertien en ik ‘ken’
alles mocht ik een zaterdag komen helpen.”

MAKEN OF VERVANGEN
Louis Stoffner in Vipiteno was handig in het
repareren van onderdelen. De Italianen zijn
daar nog steeds goed in. In Nederland is het
nu standaard dat onderdelen vervangen worden omdat repareren teveel arbeidsloon kost.
Toch noemt Alex Pancras, huidige chef werkplaats in Noord-Scharwoude, zich gekscherend de chefkok van De Waard: hij heeft
altijd revisiewerk en voorbereidingswerkzaamheden te doen.
24-UUR SNELSERVICE
DAF en Volvo hebben al zo’n 35 jaar een internationale snelservice. De organisaties verlenen nu in ruim 30 landen in Europa adequate
service. International Truck Service (ITS) van
DAF en de Action Service van Volvo hebben
een hulpnummer dat altijd bereikbaar is. Een
gestrande chauffeur kan zonder contante
betaling ter plekke zijn auto laten repareren.
Euromaster International Pechservice verleent overal in Europa een bandenservice. Het
scheelt de vrachtauto het gewicht van twee
zware reservebanden wat het laadvermogen ten goede komt. Een ander voordeel is dat
ze niet meer gestolen kunnen worden want
het dievengilde had het een lange tijd op de
reservebanden gemunt.
De ontwikkeling van De Waard Transport
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RIDDERS VAN DE WEG
In 1989 heeft de verzekeringsmaatschappij TVM
een aantal De Waard chauffeurs uitgeroepen tot
Ridder van de weg voor het drie jaar schuldloos
schadevrij rijden. In de ridderzaal van Kasteel
Radboud in Medemblik werden zij tijdens een
personeelsfeest in het zonnetje gezet.

De ridders van de weg met hun partners v.l.n.r.
Jan Grootjes, Auke Bijlsma, Ted Klaver, Henk Koedijk,
Piet Mooij, Gerrit Stam, Hannes Pol † en Simon de Wilde.

Anno 2007

LINKS OF RECHTS
Het verwarren van links en rechts
schijnt een vrouwenkwaal te zijn
maar mannen kunnen hiermee ook
de fout ingaan. Een chauffeur had
doorgegeven dat hij aan de voorkant rechts schade had gereden.
Alle voorbereidende werkzaamheden voor een reparatie aan de
rechtervoorkant waren klaar toen
de auto binnenkwam. Helaas was al
het werk voor niets gedaan want
het bleek een schade aan de linkerkant te zijn. Het ligt er maar aan
vanuit welke hoek je het bekijkt!
ALLROUND
Alex Pancras: “Mart de Waard was
van alles op de hoogte en had overal kennis van. Hij wist precies wat
er in de garage gebeurde en welke
kosten er werden gemaakt omdat
hij in zíjn tijd bezig was om de
auto’s op de weg te houden. Met
Mart kon ik ook technische vraagstukken bespreken.”

Nog steeds is een eigen garage voor een transportbedrijf met een omvang als die van De Waard Transport, geen overbodige luxe. Weliswaar is de techniek
van de vrachtwagens niet meer te vergelijken met die van 40 jaar geleden maar kleine schades
en het algemeen onderhoud geeft toch nog werk voor twee fulltimers, een stagiair en een paar
weekendhulpen.
Sinds 2000 heeft elke auto een onderhoudscontract voor problemen met
de aandrijving en motor. DAF en Volvo geven geen service bulletins meer
uit zoals vroeger dus de kennis van de nieuwe technieken is in de garage
niet meer aanwezig. De elektronica in de auto’s is voor een allround monteur té specialistisch werk.
Alex Pancras: “Alle chauffeurs hebben een mobiele telefoon aan boord.
Waar hij vroeger nooit voor zou bellen, daar belt hij nu wel voor. De gehele dag gaat de telefoon. Over elk wissewasje nemen ze contact op, zelfs als
de tomtom het niet meer doet terwijl het een kwestie van resetten is. Zelf
op onderzoek uitgaan, is er niet meer bij. Tegenwoordig levert de mobiele
telefoon de meeste werkdruk.”
In de 2e Industriestraat werden de nummerbordplaten op een garagedeur bevestigd.
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De loods
Een goed begin is het halve werk en dat geldt
zeker voor het laden van een vrachtwagen.
De planning heeft de route vastgesteld en de
lading ingedeeld. Het laadschema wordt in
de loods nog eens gecontroleerd en als daar
tijd voor is, worden de vrachten voor één
vrachtwagen alvast bij elkaar gezet. Op het
schema staan ook de partijen vermeld die al
in de auto staan.
Jan Dirk van Dijk: “Gelukkig worden er weinig fouten gemaakt. Het is natuurlijk heel
vervelend voor de klant en lastig voor de
chauffeur als er een vracht in de wagen staat
die niet afgeleverd kan worden. Als het al
eens gebeurt dan is De Waard heel goed in
het vinden van oplossingen. In Italië hebben
we ook een loods voor op- en overslag. De
vertraging in het afleveren blijft hierdoor
beperkt. Maar…mijn inzet is dat het niet
voorkomt!”

Maarten de Waard als zaterdag- en vakantiehulp.

Jan Dirk van Dijk

Alle mannen van de loods zijn ook chauffeur geweest. Dat is gemakkelijk als er in de buurt
geladen of gelost moet worden. Iedereen weet ook hoe een chauffeur werkt. Eigenlijk zijn ze
allemaal logistieke medewerkers. De chauffeurs zijn managers van een rijdende loods.
Het just in time principe zorgt ervoor dat er weinig overslag is dat langer duurt dan een dag.
De loods heeft dus ruimte over voor het opslaan van goederen voor klanten zoals het staal
voor Crawford in Heerhugowaard dat afkomstig is uit Spanje en Frankrijk.
ONTWIKKELINGEN LOODS
Medio jaren ’70 werd de eerste heftruck gekocht, een tweedehandse.
Goederen konden nu worden
gehergroepeerd en klaargezet voor
het laden. Niet veel later werd een
loods van Tauber gehuurd zodat er
meer ruimte kwam voor het op- en
overslaan van goederen. Toen konden op vrijdagmiddag en zaterdag
in de buurt ladingen worden opgehaald die in de loods alvast werden
gegroepeerd.
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Jan Dirk: “Tot nu toe gebeurt dat nog heel beperkt. De
Waard Transport concentreert zich op het vervoer
van goederen en heeft een duidelijk keus gemaakt
voor ‘de wielen’ temeer omdat er regionaal weinig
vraag is naar een totaalpakket van logistieke dienstverlening. Toch zou ik het een uitdaging vinden om
de opslagfunctie uit te bouwen. Het rechtstreekse
contact met klanten en het verlenen van service
spreekt me aan. Ik vind het leuk als het me lukt om op
de afgesproken tijd loodsruimte vrij te hebben. Op het
moment dat de vrachtwagen voorrijdt, kunnen de
goederen direct worden gelost en op hun vaste plek
worden neergezet. Wie weet gaan we hier werk van
maken als de nieuwe loods er staat!
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CROSS DOCKING HEEFT DE TOEKOMST
Diverse veranderingen op de markt en in de wetgeving
leiden ertoe dat Cross Docking het concept voor de
toekomst is. Bij Cross Docking wordt nog steeds aan
huis opgehaald en afgeleverd maar een korte overslagstop bij een eigen loods wordt toegevoegd, zowel in
Noord-Scharwoude als in Italië. Met deze logistieke
tussenstap kunnen de ritplanningen strakker en de
laadschema’s nog efficiënter worden opgesteld, kan aan
de scherpe rijtijden- en arbeidstijdenwet worden
voldaan en kan er beter rekening worden gehouden met
de verschillende rijverboden in de transitolanden.
Met de klant kunnen duidelijke afspraken worden
gemaakt over het halen en brengen van vracht zodat er
met de zogenaamde venstertijden van de klant rekening
gehouden kan worden.

DOUANE AAN HUIS
Vroeger kwam op zaterdagmiddag om 16.00 uur een douanebeambte bij het bedrijf.
Alle auto’s waren dan binnen.
De papieren en de vrachten
werden gecontroleerd. De auto
werd ‘vrijgemaakt’ en dat betekende dat de verzegelingloodjes werden verbroken. Ladingen konden gelost worden.
Thoma, een trouwe klant uit
West-Friesland, kon niet wachten tot maandag en kwam
zaterdagavond zelf zijn bestelde goederen in Noord-Scharwoude ophalen.

VAN DE SCHEUR VAN DEUR TOT DEUR
Een aantal klanten huurden ook opslagruimte zoals Paramelt dit deed voor het opslaan
van het hoofdproduct paraffine, het bijproduct haardblokken en voor de briketten, de
grondstof die uit Oost-Duitsland kwam. Op een gegeven moment is De Waard Transport
met de logistieke dienstverlening binnen Nederland gestopt. Alle aandacht werd gericht op
Italië. Van de Scheur, een specialist in opslag en binnenlandse distributie heeft medio jaren
‘80 de handel van Paramelt overgenomen.

Het kantoor
De jaren ’60 waren tropenjaren voor Mart de Waard. De chauffeurs konden altijd op hem
rekenen. Hij reed half Europa door als dat moest, bijvoorbeeld bij ziek en zeer en bij pech. Het
kantoorwerk deed hij voornamelijk alleen met ondersteuning van mijnheer Breet die voor de
administratie en belastingzaken zorgde. In 1971 was het dan zover, een meisje voor op kantoor kon worden aangenomen.
Vader Cees ging naar de plaatselijke ULO om een lijst van
geslaagden op te vragen. Narda van der Eng kwam solliciteren. Het gesprek vond plaats in het woonhuis van Cees
de Waard aan de Kerklaan. Ze mocht de volgende dag al
beginnen!
Narda van der Eng: “In het begin zat ik alleen met mijnheer (Mart) de Waard op kantoor. Ik durfde nauwelijks iets
tegen hem te zeggen. Hij was altijd druk, erg serieus en het
was een man van weinig woorden. Gelukkig kwam ome
Jan regelmatig binnen en dan was het kantoor direct
Arjan de Waard en Narda van der Eng
in het kantoor 2e Industriestraat.
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gevuld met gezelligheid. Mijnheer Breet zat één dag in de week aan het bureau tegenover mij.
Vader Cees kwam elke vrijdagmiddag geld brengen en samen vulden we dan de loonzakjes en
maakten de kas op. Aan het eind van de week moest ik ook de TIR carnets typen die bij de vrachtbrieven gevoegd werden.
TIR CARNET
Het TIR (Transports Internationaux Rou- Dat ging tussen de bedrijven
tiers) carnet was een internationaal door, evenals factureren en
douanedocument voor transitodoeleinden andere werkzaamheden. Bij
dat was voorzien van drie foto’s: van de De Waard had alles spoed en
voor-, achter- en zijkant van de auto. Alle was het altijd buffelen!
vrachtauto’s hadden een TIR certificaat
De chauffeurs kwamen vaak
met een geldigheidsduur van één jaar.
even met me kletsen.
Ik raakte in de ban van die grote auto’s en ben voor de lol mijn vrachtwagenrijbewijs gaan
halen. Drie zomervakanties heb ik in een vrachtwagen doorgebracht. Mijn eerste reis was
met Bren Boeree naar Trento in Italië, mijn tweede vakantie was met Loek Bruin naar
Bretagne in Frankrijk en mijn derde rit was samen met mijn vriend Simon Bos naar Sicilië.
Ik reed met Herman Ploeg mee en Simon met Kees Stendert. Gerrit Breij met zijn vrouw
Carla reden tot in Italië met ons op.”
In 1984 verliet Narda De Waard Transport. Ze was zwanger en hield op met werken. Bij haar
afscheid hield Mart een toespraak en kreeg ze een oorkonde.
Narda: “Dit was een grote verrassing want in al die jaren had ik één keer een complimentje
gekregen en één keer opslag. Al die waardering voor mijn inzet, trouw en enthousiasme op
mijn laatste werkdag, maakten alles goed!”

Versterking en uitbreiding op de oude locatie
Een paar maanden na het in diensttreden van Narda kwam Mart zijn broer Arjan de Waard
in het bedrijf die zich ging bezighouden met acquisitie en vrachten inplannen. In 1976 werd
Hans van Trigt als planner en Harry Berkhout als boekhouder aangenomen. Evelien de
Waard, Mart zijn vrouw, kwam in 1977 tijdens Narda’s vakantie de telefoondienst overnemen. Evelien bleef uiteindelijk twaalf jaar op kantoor werken.
Evelien de Waard: “Onze drie kinderen zaten op de middelbare school en ik had de tijd om
drie dagen in de week kantoorwerk te doen. Ik vond het gezellig om collega’s te hebben en op
kantoor hing een prettige sfeer. Het was interessant om van dichtbij te zien hoeveel werk er
aan transport zit. Thuis kun je je niet voorstellen wat er allemaal in het bedrijf gebeurt. Er is
altijd werk! Toen onze zoon Jan met Marianne trouwde en kinderen kreeg, wilde ik liever
oma zijn en ben ik in 1990 gestopt met werken. Mijn beide kleinzoons Remco en Marius werken nu zaterdags op kantoor.”
Met zoveel medewerk(st)ers werd het kantoor te klein. Na een verbouwing
werd een nieuwe telefooncentrale aangesloten. Narda sprak iedereen en kende de vaktaal in het Frans, Italiaans en Duits. De telefoon beantwoorden en
tegelijkertijd de telex bedienen, was voor haar geen probleem. De ponsband34
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jes doorzenden ging traag en eiste geduld. Er stond dan
ook een tweede telex voor inkomende berichten.
Harry Berkhout: “De Waard bood mij de kans om een
eigen administratie op te zetten. Het internationaal
transport was voor mij nieuw. Ik moest me dan ook verdiepen in alles wat met ritmachtigingen te maken had.
Wekelijks stelde ik voor elke auto de verplichte NIWO
(Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie)
verslagen op, een tijdrovende klus. De Waard had in
mijn begintijd 13 auto’s op de weg, dertig jaar later 55!
Van alle auto’s werden de kilometers met en zonder
lading afzonderlijk bijgehouden. Vijftien jaar lang heb ik
de lijsten met de hand ingevuld. In de jaren ’90 werd het
werk geautomatiseerd en in 2000 verviel deze administratieve verplichting. We hebben in de transportsector
nooit gebrek gehad aan administratieve verplichtingen
en regeltjes!”
Harry Berkhout: “Ik betaalde ook de salarissen uit en
verzorgde de salarisadministratie. De Waard betaalde
een eerlijk salaris en altijd op tijd. De chauffeurs
kwamen hier ruiterlijk voor uit want onderweg hoorden
ze ook heel andere verhalen.

EEN ECHTE BOEKHOUDER
De pijprokende Harry Berkhout
was heel precies op cijfers, formeel in gedrag en trouw aan het
bedrijf.

APPARATUUR
De mechanische typemachine
werd vervangen door een elektrische. Het carbonpapier verdween pas toen de kopieermachine haar intrede deed. na
de verhuizing naar De Mossel in
1986 werd een faxapparaat aangeschaft. Op de administratie
werkte men met doorslagpapier
totdat de boekhoudmachine in
gebruik werd genomen. Die
machine was de voorloper van
de computer.
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Mart had ook als uitgangspunt dat bij het
afrekenen de chauffeur het voordeel van de
twijfel kreeg want op trammelant zat hij niet
te wachten.
De Waard organiseerde tussen Kerst en
Oud & Nieuw eindejaarsfeesten als waardering voor de geleverde inzet. Alle chauffeurs waren dan thuis. Voor eventuele spoedvrachten werden charters ingehuurd. Dat is
nog steeds zo. Kortom, ik heb het bedrijf
De Waard Transport ervaren als een sociaal
bedrijf waar ik dertig jaar lang met plezier
heb gewerkt. Ik heb de carrière kunnen
maken die ik wilde omdat ik de ruimte en
vrijheid kreeg om een degelijke administratie
op te zetten. Ik beschouwde De Waard Transport als mijn eigen bedrijf!”
In 1986 opende De Waard Transport een
nieuw bedrijf op het bedrijventerrein De
Mossel. Op dat moment stonden op het parkeerterrein 28 De Waard auto’s opgesteld!

De afdeling administratie op de Mossel v.l.n.r.
Francis Lievendag, Evelien de Waard, Harry Berkhout
en Cees de Waard Sr.
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De afdeling administratie op de Mossel anno nu v.l.n.r.
Laura Peters, Michel Hendriks en Jan Tames.
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De Groot en Slot, kwaliteit staat voorop
EEN WERELD VAN VERSCHIL
Het veredelingswerk gebeurt in alle rust. Het ontwikkelen van een ras duurt gemiddeld 16 jaar. Pas dan is
een soort in volle productie. Dit staat in schril contrast met het korte termijn werk en de daarmee
gepaard gaande hectiek van de transportsector waarin eigenlijk alles sneller moet dan mogelijk is.

Kwaliteit staat voorop en de ui centraal
want het veredelingsbedrijf De Groot en
Slot is een van de grootste uienspecialisten ter wereld.
Hans van Leeuwen heeft 22 jaar bij deze
veredelaar gewerkt. Vroeger had hij te

maken met Hans van Trigt, Herman Ploeg, Auke Bijlsma,
Jan de Waard, Jan Brandsma en Jetze Wiersma. Nu
maken Harald Junger en Dirk Schoon de planning voor
De Groot en Slot.
Hans van Leeuwen: “Harald zorgt voor het transport
naar Frankrijk, Spanje en Duitsland. Voor vrachten naar
Italië bellen we met Dirk. Het is prettig zaken doen als je
altijd met dezelfde personen samenwerkt. Onze vrachten
zijn gecompliceerd en hebben heel veel aandacht nodig.
De Groot en Slot moet er blind op kunnen vertrouwen
dat er tijdens het transport geen vermenging van plantgoed plaatsvindt. De uienteler moet er namelijk op kunnen rekenen dat hij het ras gaat telen wat op de zak vermeld staat want pas als een ui geteeld is, weet een teler of
hij het plantgoed heeft ontvangen dat hij had besteld.”

SPAANSE MARKT
De Groot en Slot werkt het liefst met
één vervoerder die al het werk doet.
Dit betekent dat De Waard ook het
uientransport van de contracttelers
in Spanje naar de zaadteeltgebieden
in Italië en Frankrijk verzorgt. Sommige partijen uien gaan voor selectie
naar Nederland. Voor De Waard
Transport zijn deze vervoersstromen
dwars door Europa, een uitdaging.
In bepaalde seizoenen is er in Spanje
een tekort aan laadcapaciteit omdat
dan alle vrachtrijders vol met groenten Spanje verlaten. Aangezien Spanje
veel exporteert en weinig importeert,
is het moeilijk om vrachten naar
Spanje te krijgen.

De Groot en Slot stelt alles in het werk om fouten te voorkomen en verwacht dat ook van zijn zakenpartners. Wij
gaan ervan uit dat de dienstverleners een topkwaliteit leveren.
Hans van Leeuwen: “Met de Waard Transport hebben we een langduRECHTE KOERS
rige relatie die gebaseerd is op eerlijkheid en openheid. Kriskras door
“De Waard vaart een rechte Europa wordt geladen en gelost, vaak op het platteland bij boeren aan
koers en blijft doen waar hij huis. Ons product is bij De Waard Transport in goede handen, evenals
goed in is. Ik heb grote bij onze vervoerspartners Kors, Flevotrans en Van Wieren die het binbewondering voor dit soort nenlands vervoer voor hun rekening nemen. Ons succes is voor een
ondernemerschap.”
belangrijk deel afhankelijk van de prestaties van deze bedrijven.”
RESPECT EN WAARDERING
De chauffeurs van De Waard Transport kennen de kleine weggetjes. De specialisatie en de
service van De Waard is dat er aan huis wordt afgeleverd dus ook bij afgelegen boerderijen.
Ted Klaver, chauffeur bij De Waard: “Plantgoed brengen bij boeren vind ik mooi werk. Die
mensen kennen mij en zijn blij als je komt. Bij grote bedrijven kennen ze je niet meer. Een
portier spreekt je zelfs op een degenererende toon aan met chauffeurtje!”
37
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Bestuurszaken
In de jaren ’60 werkte Mart dag en nacht om het
bedrijf van zijn vader, fa. C. de Waard, uit te bouwen. In 1959, na het behalen van zijn Handelsschooldiploma, ging hij direct bij zijn vader aan de
slag. In 1960 werd hij medefirmant, samen met zijn
ome Jan Goudsblom. In tien jaar tijd groeide het
bedrijf als kool. De tijd zat mee, kansen werden
gegrepen, de Alpen konden steeds beter bedwongen
worden door de technische vooruitgang van de
vrachtauto’s en chauffeurs wilden graag voor
De Waard rijden.

BESTUREN ZIT OOK IN DE GENEN
Ook Cees de Waard maakt zich sterk voor
de belangenbehartiging van de transportsector zoals zijn opa deed en zijn vader nog
steeds doet. Hij is lid van de Ledenraad, het
hoogste orgaan van TLN, en van het Internationaal Advies Orgaan. Cees: “We willen
de ontwikkelingen op de voet kunnen volgen zodat we de meningsvorming met
informatie uit het werkveld op tijd kunnen
beïnvloeden. Het vak moet een duidelijke
stem hebben.”

Mart zijn broer Arjan komt na zijn studie HTS in
1972 bij het familiebedrijf in dienst en richt zich helemaal op de planning. Medio jaren ’70
wordt Arjan mededirectielid. Langzaamaan gaat bij Mart de druk van de ketel als het gaat om
de dagelijkse gang van zaken binnen het bedrijf. Hij kan tijd vrijmaken voor bestuurszaken,
iets wat hem schijnbaar altijd heeft getrokken. Een collega transporteur introduceerde hem
medio jaren 70 bij NOB Wegtransport. Mart nam zitting in het provinciaal bestuur.
Mart is begin jaren ‘90 als bestuurder betrokken geweest bij de fusie van NOB Wegtransport
en CVO Wegvervoer die samen opgingen in de organisatie Transport en Logistiek (TLN).
Aangezien De Waard Transport zich ontwikkeld had als Italië specialist, werd hij eerst lid van
het regionaal bestuur voor internationale zaken en daarna voorzitter van het landelijk bestuur
voor internationale zaken. Vervolgens maakte hij deel uit van het Provinciaal Bestuur NoordHolland, het Hoofdbestuur en het Dagelijks Bestuur van TLN. Mart is nu nog steeds lid van
het Regiobestuur Noord-West.
Namens TLN zit Mart in de Raad van Beheer
van de NIWO (Nationale en Internationale
Wegvervoer Organisatie) en is hij lid van de
NIWO commissies financiële zaken en vervoervergunningen.

2000: Mart de Waard wordt geridderd door mevrouw
Tineke Netelenbos, minister van Verkeer en Waterstaat.
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Als deelnemer aan IDS (International Distribution Systems), een samenwerkingsverband
van transportbedrijven die een landenspecialisatie hebben, is Mart al ruim 17 jaar
bestuurslid van de overkoepelende stichting
van IDS. Het is een van de langst bestaande
samenwerkingsverbanden van transportbedrijven in Nederland.
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DICHTBIJ HUIS
Mart: “Behalve het behartigen van de
belangen van onze eigen sector, vind ik
het ook belangrijk dat we lokaal en regionaal een goed ondernemersklimaat hebben. Infrastructuur, bedrijventerreinen,
politieke opinie en de economische en
sociaal maatschappelijke ontwikkelingen dichtbij huis verdienen ook de
aandacht. Als voorzitter van de Bedrijfskring Langedijk en als algemeen
bestuurslid van de koepelorganisatie
Federatie Bedrijvenverenigingen HAL
kan ik in de regio de belangen van het
algehele bedrijfsleven behartigen.”
TRANSPORT STAAT ALTIJD ONDER DRUK
Mart: “Mensen realiseren zich niet of nauwelijks
dat vrachttransport de smeerolie is van de economie. Zonder transport staat alles stil! Als er gestaakt
wordt, weet men het weer want als winkels en bedrijven niet worden bevoorraad dan is binnen een
dag de economie ontregeld en daar heeft iedereen
last van. Toch blijft er op onze branche altijd kritiek. Vrachtauto’s stinken, maken herrie, rijden te
hard of te langzaam, zorgen voor oponthoud op de
weg, maken de binnensteden onveilig en ga zo
maar door. Het is en blijft hard nodig dat de belangen van de sector worden behartigd. Voor organisaties die dat doen, zet ik me graag in. De transportsector moet een serieuze gesprekspartner voor
de overheid zijn die zowat elke vier jaar weer wat
nieuws voor ons verzint.”
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De planning en commerciële zaken
Na tien jaar samengewerkt te hebben met zijn vader en Ome Jan, werd het hoogtijd dat Mart
de Waard versterking kreeg op de planning. Het werk, dat bestond uit het verwerken van het
vrachtaanbod, het opstellen van laadschema’s, het samenstellen van routes en het inroosteren
van chauffeurs werd te veel voor één persoon. Zijn broer Arjan kwam in 1971 van de HTS,
weliswaar met het advies van docenten om zijn hart niet te verliezen aan het familiebedrijf,
maar dat was tegen dovemansoren gezegd. Het bekende bloed kroop waar het niet gaan kon.
Arjan de Waard: “Na het behalen van mijn einddiploma HTS werktuigbouwkunde, had ik nog de
intentie door te studeren aan de TH te Delft. De
militaire dienstplicht moest echter eerst worden
vervuld. Verder uitstel van studie bleek niet
mogelijk te zijn. Het wachten was dus op een
oproep. Mijn broer wilde wel eens met de zomer
op vakantie en haalde mij op kantoor. Op 1 juni
1971 kreeg ik mijn vuurdoop op de planning met
ondersteuning van Gerda Kerner.

AMBITIE
Arjan de Waard: “Mijn grootste ambitie was
het verbeteren van de beladingsgraad en het
vergroten van de omzet. Ons perspectief was
de Italiaanse markt. De beladingsgraad verhogen, betekent meer tonnen en volume per auto
vervoeren en minder lege kilometers rijden.
Kortom, het realiseren van een efficiencyverbetering, met als uiteindelijke resultaat een
hogere opbrengst per kilometer.

Vanwege een voetbalblessure werd ik uiteindelijk afgekeurd voor de dienstplicht. Inmiddels
had ik mij behoorlijk ingewerkt en kreeg ik het aanbod om per 1 januari 1972 in vaste dienst
te komen. Weliswaar had ik een technische opleiding maar ik koos toch voor het offensief, de
planning en de commercie. De eerste vijf jaar heb ik samen met Mart op de planning gezeten.
In 1975 werd ik in de gelegenheid gesteld de aandelen van ome Jan Goudsblom over te nemen
en voerde vanaf dat moment samen met mijn broer de directie. In 1976 werden de taken
gesplitst. Mart ging zich meer bezighouden met bestuurlijke en algemene zaken en ik werd
verantwoordelijk voor de planning en de commercie.
Na bijna 30 jaar op de planning gewerkt te hebben, moest ik in 2000 om gezondheidsredenen
mijn operationele taken opgeven. Sindsdien houd ik me uitsluitend bezig met de commerciële zaken, zoals verkoop, acquisitie, relatie- en tariefbeheer.
Sinds1960 heeft De Waard zich weten te ontwikkelen als een ware Italië specialist, met een
grote naamsbekendheid in de markt. We hebben een goede reputatie opgebouwd. Het toekomstig beleid is er op gericht om deze status te
behouden. Ik geloof nog steeds in het zelfstandige
familiebedrijf. Iedere generatie heeft zijn problemen
gekend. Er is heel veel overwonnen. Het uiteindelijke
resultaat is dat we 75 jaar bestaan waar we trots op
zijn, met het volle respect voor de eerste generaties.

ca. 1978: Arjan de Waard
op de afdeling planning.
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Voor de nieuwe, vierde generatie, weer met een Cees
en een Maarten, is er een goede basis gelegd, om het
bedrijf voort te zetten.
Het devies is : “Van vader, op zoon, op zoon…”

De ontwikkeling van De Waard Transport
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Versterking op de planning
Hans van Trigt reageerde in 1976 op de personeelsadvertentie van De Waard Transport. Hij had een
transportachtergrond, was een gediplomeerd chauffeur en wilde de uitdaging aangaan. Na een korte
inwerktijd nam hij Mart zijn plek over en werd planner
voor alle overige Europese landen. Hij was ook invaller
bij ziek en zeer van een chauffeur.

TOPJAAR
Winter 1976 - 1977 was een topseizoen
voor het transport van witte kool, met
name naar Frankrijk. Extra auto’s werden gecharterd, veelal uit het Westland.
Die chauffeurs kenden de weg niet in de
Kop van Noord-Holland. Zelfs in Anna
Paulowna lagen koolvelden. Vader Cees
wachtte de charters op en reed voor ze
uit naar de boer.

Hans van Trigt: “De sfeer bij De Waard was prima en
iedereen was collegiaal. In zo’n hectische bedrijfsomgeving is dat ook noodzakelijk. Ik werd geleefd door
de telefoon. We hadden lange werkweken, inclusief de maandagavond, de zaterdagmorgen en
eens in de twee weken weekenddienst. Op maandag werden de wagens weer geladen dus in de
weekenden hadden we het druk met de voorbereidende werkzaamheden. Op maandagavond
sprong ik bij in de loods en hielp ik mee met het vullen van de chauffeurstassen.
DE CHAUFFEURSTAS
Voor iedere chauffeur werd een tas klaargemaakt met daarin vreemd geld, autopapieren,
vrachtbrieven, grensdocumenten en een tankpasje. Het gebruik van een tankpas was een
nieuwe ontwikkeling in de transportsector. Het invullen van de formulieren en de overige
administratieve werkzaamheden die voor een reis verricht moesten worden, was veel werk.
Beide planners kregen een assistent. Jan Brandsma ging samenwerken met Hans van Trigt
en Kees Slippens met Arjan de Waard.

Op kantoor was ik druk met het zoeken van retourvrachten. In de nazomer konden we in
Frankrijk veel appels en peren laden. Ik had een boek vol met telefoonnummers. De computer
bestond nog niet.
De Waard Transport heeft drie jaar lang ladingen eieren naar de haven van Marseille vervoerd die daar werden overgeladen op een boot naar Algerije. In Marseille hadden we nogal
eens te maken met havenstakingen. Heel vervelend want we vervoerden wel een bederfelijke
lading. Het ging om minimaal 15 vrachten per week, soms waren er weken bij dat we 30 tot
40 vrachten hadden, een boot vol! Mart wilde het laadvermogen vergroten en bedacht daar
een oplossing voor. Een deel van het wagenpark werd aangepast. We huurden ook veel
VAKMANSCHAP IS MEESTERSCHAP
Arjan de Waard ontwikkelde zich als een charters in. Ineens was het gedaan met de
topplanner. Hij maakte met de hand weke- eieren, Algerije had kippen ingevoerd!
lijks 60 laadschema’s voor de heen- en terugreis van 30 auto’s, wist op de millimeter hoe- In 1991 nam ik transportbedrijf Kors over
veel restruimte een wagen nog had en waar en begon voor mezelf. Af en toe doen
de auto’s waren. Hij was de commerciële man De Waard en ik zaken met elkaar.”
bij De Waard Transport.
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Hupac en De Waard combineren weg- en railvervoer
Het heeft lang geduurd eer de combinatie weg- en railvervoer als kansrijk werd bestempeld.
Van oudsher zijn wegvervoerders spoorhaters omdat de spoorwegen zowel in binnen- als
buitenland overheidsinstanties waren en financieel overeind werden gehouden met subsidies. De transportEEN WEETJE
Oude spoortunnels zijn altijd rond bedrijven vonden terecht dat er sprake was van oneerlijke
en klein. Toen ze gegraven werden, concurrentie. Uit protectionisme had elk land ook zijn
wilde men dat de tunnels niet groter eigen spoorbreedte, stroomsterkte en tunnelbreedte en
werden dan noodzakelijk. Het uit- -hoogte. Voldoende redenen dus om het spoor links te
gangspunt was dat er geen oorlogs- laten liggen. Sinds drie jaar is het spoor geliberaliseerd en
tuig door de tunnels vervoerd kon is de staatsmonopolie weggevallen.
worden. In Frankrijk waren de tunnels kleiner dan in Oostenrijk en TRAILSTAR, DE VOORLOPER VAN HUPAC
Jan Groeneveld: “In 1964 was door een aantal wegZwitserland.
vervoerders, Van Gend en Loos en de NS een organisatie
opgericht die tot taak had om het weg- en railvervoer te combineren. In de directie zat een
hoog spoorgehalte en in die tijd waren dat
toch meer ambtenaren dan ondernemers. ONDERNEMERS ONDER ELKAAR
Ze misten de mentaliteit en de flexibiliteit De combinatie van vervoer over de weg en over het
van de transporteurs. De twee partners water was veel sneller succesvol dan die van wegspraken niet dezelfde taal! Ik ben aange- en spoorvervoer. De sleutel voor dat succes was dat
nomen als bruggenbouwer.“
de binnenvaartschippers en de wegtransporteurs
als ondernemers met elkaar in gesprek waren.
Begin jaren ’70 reed Trailstar voor het
eerst naar Italië. Hoe langer de afstand hoe aantrekkelijker het voor een transporteur is om
voor gecombineerd vervoer te kiezen. Deze keuze vereist nogal wat logistieke aanpassingen.
De aan- en afvoer van vracht bij de goederenemplacementen aan het begin en einde van de
spoorlijn, moet goed geregeld zijn. Niet elke vracht is
geschikt om per rail te vervoeren, bijvoorbeeld koelen vriesladingen en kwetsbare goederen. Vrachten met
veel volume en/of zwaarte kunnen juist prima per
spoor worden vervoerd. De Waard Transport had in
de jaren ’80 veel transport van melkpoeder en potgrond naar Italië. In 1990 meldde Mart de Waard zich
bij Trailstar voor informatie.
Trailer
Jan Groeneveld: “De Waard had de ambitie om de concurrentie voor te zijn en wilde de modernste en grootste trailer op het spoor zetten. Dat is hem gelukt.

Wissellaadbak
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De Waard Transport heeft veel geïnvesteerd in zijn
trailers en later in zijn wissellaadbakken. Een ronde
top (voor de tunnels) van de trailer zorgde voor meer
volume en de aangrijppunten, ook wel aanpakkers
De ontwikkeling van De Waard Transport
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Wissellaadbak

genoemd, maakten dat de trailer door de portaalkraan gemakkelijk en snel op te pakken was.
In het vak noemen we dat een trailer is goed te kranen!”
Ook investeerde De Waard in het opzetten van een eigen kantoor in Verona, Noord-Italië.
Een goed plan om het gecombineerd weg- en railvervoer optimaal te kunnen ontwikkelen en
een goede timing omdat De Waard ook bij het initiatief van het samenwerkingsverband
tussen landenspecialisten (IDS) was betrokken, zie pagina 52

GROEI STAGNEERT DOOR TEKORTEN
Momenteel is er in Europa een grote vraag naar
intermodaal vervoer. Met name de combinatie
weg en spoor is bij de transporteurs in trek. In de
laatste jaren realiseert Hupac een groei tussen de
20 en 30%. Het had zelfs een groei van ruim 40%
kunnen zijn als er geen tekort was geweest
aan terminalcapaciteit, machinisten en locomotieven.
Deze explosieve groei is het gevolg van de grote
hoeveelheden goederen die per schip worden aangevoerd, voornamelijk afkomstig uit China. Het
aanbod is zo groot dat het niet allemaal over de
weg kan worden getransporteerd door het gebrek
aan chauffeurs en daarmee aan vrachtwagencapaciteit. Er wordt dus uitgeweken naar andere
transportmogelijkheden en het gecombineerd
weg- en railvervoer lijkt daarbij favoriet te zijn.

26 juli 2007
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ONBEREIKBAAR
In de jaren ‘80 was een chauffeur in
het buitenland onbereikbaar. Telefoongesprekken dienden aangevraagd te worden en het kon wel
eens uren duren voordat een verbinding tot stand kwam. Als een
chauffeur gelost had dan belde hij
- meestal in een eethuis - het kantoor voor informatie over retourvrachten. Tot thuiskomst was hij
dan niet meer te bereiken.
Nu kan elk moment getelefoneerd
worden wat de flexibiliteit van het
bedrijf ten goede komt. Op het laatste moment kan nog een retourzending worden meegenomen als
er capaciteit beschikbaar is.

Jaren ’90
Eind jaren ’80 kwam eerst Jan en daarna Cees de Waard,
de zonen van Mart, op de planningsafdeling. Beiden
hadden chauffeurservaring opgedaan. Jan sprak vloeiend Italiaans, opgedaan tijdens zijn werkperiode als
monteur bij het Italiaans transportbedrijf Bolis.
De jongens De Waard zorgden voor de terugvrachten uit
Italië.
In 1990 vertrok Cees de Waard naar Verona, volgens de
Italianen het kruispunt van Europa! Noord-Scharwoude
is misschien een vreemde plek voor een Italië specialist
maar Verona is een centraal gelegen stad in Noord-Italië,
een regio met de meest bruisende economie van het
land. Cees ging op onderzoek uit om te zien of ze met
een vestiging in deze wereldstad hun doel van capaciteitvergroting van het gecombineerd weg- en railvervoer
konden realiseren. Uiteraard werd het succesvolle huis
aan huis concept niet losgelaten.

Jan de Waard werkte van BOM IN DE STRAAT
’s morgens vroeg tot Remco de Waard: “Mijn vader ging na het avondeten meestal nog
’s avonds laat. Soms kon hij een paar uur terug naar de zaak. Hij was altijd blij en vond werken
niet stoppen met werken. leuk. Soms kwam hij met een vrachtwagen thuis. Dat werkte als
Hij was in hart en ziel een een bom! Met een cabine vol buurtkinderen reden we dan een
De Waard. Tot de laatste rondje om. Geweldig!”
centimeters probeerde Jan
de laadcapaciteit te benutten. Hij liet, bij wijze van spreken, een chauffeur in Italië nog 80 km
omrijden voor een ‘lucifersdoosje’ als de inspanning maar wat opleverde.
Jan was fantasievol, een goochelaar met vrachten en bedacht voor veel problemen een oplossing. Creatieve mensen zijn vaak chaotisch, zo ook Jan. Er waren tijden dat hij niet ophield
met vrachten aannemen en dan werden alle reeds uitgewerkte laadschema’s weer overhoop
gegooid. Op zo’n moment was het chaos, ook voor zijn omgeving. Cees: “Mijn broer werkte
als een Italiaan, van chaos naar ordening!”
Het gecombineerd weg- en railvervoer is een belangrijke tak van (tran)sport geworden bij De
Waard. Iedereen werkten keihard om van
het gecombineerde weg- en railvervoer een
HOE DE PET STOND
Piet Hemke jr.: “Jan en ik hadden dezelfde succes te maken. Dit lukte en tegelijkertijd
humor. Als het goed was tussen ons dan spra- was er een groei in het koelvervoer te zien.
ken we elkaar met de voornaam aan. Zo niet, De Waard was genoodzaakt om de interne
dan noemden we elkaar alleen bij de achter- planningsorganisatie aan te passen. De
naam. Jan wilde altijd het laatste woord heb- spontaan gegroeide scheiding tussen de imen export werd geformaliseerd.
ben, vooral als het over restcapaciteit ging!”
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In 1991 kwam Maurizio Ferrioli in Nederland wonen en werken. Bij de Italië specialist
De Waard Transport konden ze een ras Italiaan wel gebruiken. Maurizio werd de directe
collega en tegenpool van Arjan de Waard. Beiden hielden zich bezig met de planning voor de
koelauto’s richting Italië.
BLOEMBOLLENSPECIALIST
Het transport van bloembollen is
een gefragmenteerde en gecompliceerde markt. Alles wordt onder
rembours geleverd en dat betekent
dat de boeren aan de chauffeur betalen zowel de kosten voor het transport als inkoopprijs van de bollen.
Maurizio was sterk in de administratieve afwikkeling van het bloembollentransport. Hij belde de boeren
op als het transport onder weg was
zodat ze bij aflevering op het erf
waren en geld beschikbaar hadden.

Maurizio Ferrioli: “Ik heb veel van Arjan geleerd en onze
samenwerking liep als een klok. Bij De Waard maakte ik
kennis met het groupage vervoer. Het schuiven met
pallets en het bedenken van nieuwe laadschema’s werd
zelfs mijn hobby! Hoe strak mijn laadschema’s ook waren
opgesteld, sommige chauffeurs waren me altijd te snel af.
Zij wisten nog een halve dag eerder leeg te zijn dan dat ik
had uitgerekend!
Relaties opbouwen met klanten vond ik belangrijk en
daar nam ik de tijd voor. Bij De Waard werden de telefoongesprekken gewoonlijk zakelijk en kort gehouden en
eindigde meestal met ‘Het komt goed’. Ik heb hier erg aan
moeten wennen en me verbaasd over het feit dat het
inderdaad goed kwam.”

ITALIË VERSUS NEDERLAND
Maurizio Ferriolo: “In Nederland heeft iedereen altijd haast en vaak lijkt het zelfs alsof er
paniek is. Respect betekent voor een Italiaan iets anders dan voor een Nederlander.
Schreeuwen doen Italianen ook met een andere intentie: een Nederlander schreeuwt uit
kwaadheid, een Italiaan uit enthousiasme!”

Nieuwe eeuw
Rond de eeuwwisseling waren zowel Arjan als Jan
de Waard ziek wat een gat sloeg in de planning. Vier collega’s verdeelden het werk: Maurizio Ferrioli, Jetze
Wiersma, Harald Junger en Dirk Schoon.
Na veertien jaar bij De Waard chauffeur geweest te zijn
en zelfs een paar jaar in combinatie met loodswerkzaamheden, is Dirk Schoon in 1998 planner geworden. In het
begin was hij de vliegende keep op de planning.

AANDENKEN
Zelfs toen Jan ernstig ziek was,
bleef hij zich bezighouden met
het bedrijf. Hij wilde zijn collega’s achterlaten in een opgeknapt
en schoon kantoor. Het is hem
gelukt en de klus was geklaard
voordat hij in 2004 overleed.”

Dirk Schoon: “Met zijn vieren hebben we alle zeilen bijgezet en de relaties van de zieke Arjan en Jan overgenomen. Rond de eeuwwisseling werd nog veel handel telefonisch binnengehaald. Nu merken we dat internet de
belangrijkste bron van opdrachten is geworden. IDS, het
samenwerkingsverband van landenspecialisten, werkt

SPECIALISTEN
Anno 2007 is iedere planner een
im- of exportspecialist met een
eigen modaliteit, auto’s en
klantaccounts.
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alleen nog maar digitaal. Een andere verandering is dat nu ook buitenlandse chauffeurs voor ons rijden. Mijn taak nu is het
wekelijks vullen van meer dan 20 koelauto’s
naar Italië. Mijn collega Joost Booij regelt de
retourvrachten.”
Harald Junger: “Toen ik in 1999 begon,
werd ik de algemene reserve op de planning.
Nu zit ik al jaren als eenling op ‘overig EU’
alle bestemmingen behalve Italië. Ik doe zowel de im- als
export voor koel- en huifwagens. De belangrijkste goederen- PARATE KENNIS
stromen zijn Nederland-Frankrijk-Spanje en Nederland-Duits- Harald Junger: “Het is jammer dat
land-Oostenrijk.
mensen hun parate kennis en hun
fantasie verliezen door het gebruik
De Waard Transport levert ook maatwerk en wil met iedere van de computer die toch zo nu en
klant meedenken. We staan zelfs bekend om ons probleem- dan foutieve informatie geeft.
oplossend vermogen. Vroeger had Heineken al ontdekt dat als Iemand die bijvoorbeeld de posthet om moeilijke bestemmingen ging, je De Waard Transport coderegio’s en de afmetingen van
moest bellen. Laatst kreeg ik een verzoek binnen om een offer- laadruimtes en pallets nog uit zijn
te te maken voor een transport naar Quernsey, een van de hoofd weet, kan zo’n fout traceren.
kanaaleilanden. Dat vergt wat onderzoek qua route en kosten. Anderen gaan ermee de mist in.”
Wij rijden voor één van onze klanten zelfs rechtstreeks van
Zuid-Frankrijk naar Engeland.”

2007: De planners v.l.n.r. Laura Peters, Dirk Schoon, Jetze
Wiersma, Maarten de Waard, Joost Booij, Harald Junger

In een paar jaar zijn er op het gebied van communicatie en navigatie belangrijke veranderingen doorgevoerd. Alle auto’s waren voorzien van een vaste telefoon maar die kon niet worden
losgekoppeld dus als een chauffeur niet in zijn cabine was dan kon hij nog niet worden gebeld.
Nu heeft iedere chauffeur een mobiele telefoon, een boordcomputer die ook de blackbox vervangt, een digitale tachograaf en apparatuur voor de tolregistratie zodat de tolheffingen aan
het bedrijf kunnen worden gefactureerd.
De boordcomputer, carrier web, maakt zelfs e-mailverkeer mogelijk. Verder registreert de
computer de uren, de kilometers, het brandstofverbruik en de temperatuur bij geconditioneerd vervoer.

TOMTOM
Bij de introductie van het navigatiesysteem
brachten de chauffeurs kratten vol wegenkaarten en plattegronden binnen. Die zouden ze niet meer nodig hebben. Nog geen
maand later werden de kratten weer geplunderd, zonder kaarten waren ze verloren!”
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TRACK & TRACE
De boordcomputer heeft ook een track &
trace functie. Sommige chauffeurs voelen
zich hierdoor bespied.
Harald Junger: “Het volgsysteem dat sommigen als bedreigend ervaren, geeft anderen juist een veilig gevoel.“
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Groeikansen

TEAMWORK
Het gecombineerd weg- en railvervoer werd in de
jaren ’90 geregeld door Arjan, Cees en Jan de
Waard. Arjan was verantwoordelijk voor het goederenvervoer van Nederland naar Italië en Jan
voor de retourladingen. Cees organiseerde vanuit
de vestiging in Verona het laden en lossen van de
trailers - en later de wissellaadbakken - in Italië.

Na het afronden van zijn studie Logistiek en
Economie en zijn studie Bedrijfskundige
Economie aan de VU, heeft ook Maarten de
Waard in september 2005 gekozen voor het
familiebedrijf. Het intermodaal vervoer was
tot die tijd geïntegreerd in de verschillende
afdelingen binnen De Waard Transport. De aanwezige groeikansen waren de aanleiding voor
Maarten om deze afdeling verder te ontwikkelen. Maarten gelooft net als zijn vader, die ooit
met intermodaal vervoer is begonnen, in de kansen van dit product.

Maarten de Waard: “Het is een specifieke markt. Intermodaal transport is bij voorkeur
geschikt voor complete vrachten, gevaarlijke stoffen en relatief zware goederen. Het
stuksvervoer is niet geschikt voor intermodaal transport.
De doorlooptijd van intermodaal transport is doorgaans één dag langer dan wegtransport.
De betrouwbaarheid van het spoorvervoer is tegenwoordig van een goed niveau. Door
gecombineerd weg- en railvervoer specifiek in de markt te zetten heeft De Waard Transport
hiermee zijn markt verbreed!”
MILIEUVRIENDELIJK EFFECT VAN INTERMODALITEIT
DE GROEI IS INGEZET
Het vervoer per spoor zorgt ervoor dat De Waard Transport jaarMaarten de Waard is nu ver- lijks over de weg ongeveer 1 miljoen kilometers minder aflegt.
antwoordelijk voor al het
gecombineerd weg- en railvervoer. De vooruitzichten voor 2008 zijn goed en dus zal er
opnieuw worden geïnvesteerd in het uitbreiden van het materieel.
De Waard Transport is zowel in Nederland als in Italië met het aan- en afvoeren van wissellaadbakken goed georganiseerd. De eigen vestiging in Sommacampagna maakt dat De Waard
een hoge mate van flexibiliteit heeft om direct in te kunnen springen op wisselende omstandigheden. Ook doet de vestiging dienst als op- en overslag station en is het de thuisbasis voor
de vrachtauto’s die vast in Italië rijden.
Maarten de Waard: “Elke werkdag leveren wij meerdere sets bakken aan in Rotterdam voor
spoorvervoer naar de terminals Brescia, Verona en Novara in Italië. Hetzelfde gebeurt in
Italië voor transport naar Rotterdam. Op deze manier houden de auto’s elkaar in balans. Het
is elke keer weer een sport dit zo optimaal mogelijk in te vullen. Dagelijks vertrekken er vijf
treinen naar Novara, een trein naar Verona en 1 trein naar Brescia. Hetzelfde gebeurt in
omgekeerde richting. De dienst naar Verona is sinds kort opgezet en is voor De Waard Transport een welkome aanvulling gezien de vele klanten die wij in die regio hebben.”
De chauffeurs die voor het intermodaal transport dagelijks in Nederland en Italië rijden, zijn
de hele week van huis. ’s Morgens vroeg halen zij bakken op van een terminal om die te lossen
en aansluitend wordt er getracht deze bakken dezelfde dag nog te laden.
Dit is noodzakelijk om de omloopsnelheid in
de bakken te houden.
Over de weg en het spoor reizen de goederen
eerste klas!
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ONTWIKKELING GECOMBINEERD WEG- EN RAILVERVOER
In 1988 is De Waard Transport begonnen met twee omgebouwde wegtrailers.
Na een testperiode van twee jaar heeft De Waard in 1990 tien nieuwe Pacton huckepacktrailers aangeschaft. Per week vervoerde De Waard Transport vijf trailers per spoor. In die
tijd reed er voor Trailstar één trein per dag naar Italië en één naar Nederland.
Nu rijden er voor Hupac dagelijks zes treinen naar en van Italië.
In Verona opende De Waard Transport in 1992 een eigen vestiging om de eindpuntorganisatie te optimaliseren.
In 1995 zijn de trailers aangevuld met wissellaadbakken die een veel groter volume- en
gewichtscapaciteit hebben. De concurrentiepositie is hierdoor versterkt.
In 1998 nam Hupac Trailstar over. Trailstar bezat 60 wagons. Hupac beschikt nu over 5.000
eigen wagons die speciaal voor het wegvervoer zijn ontwikkeld.
De Waard Transport heeft momenteel zijn volume aan wissellaadbakken verdubbeld. Elke
wissellaadbak reist ongeveer twee keer in drie weken heen en weer tussen Nederland en
Italië. Vrachten naar Italië zijn bijvoorbeeld: kalvermelkpoeder, cacao, staal en uien. Transport naar Nederland bestaat onder andere uit tuinartikelen, verpakkingsmateriaal, kasten
en meubels.

VOORDELEN VAN GECOMBINEERD WEG- EN RAILVERVOER
In de transitolanden gelden voor transport over de weg een maximale lengte van 18,75 m
per vrachtwagen en een maximum gewicht van 40 ton. Per spoor is de maximale laadlengte per wissellaadbak 8 m. Elke vrachtwagen voor het aan- en afleveren vervoert twee
wissellaadbakken met een maximaal totaalgewicht van 50 ton. In een wissellaadbak kunnen twee pallets meer dan in een aanhanger. De vervoersbetrouwbaarheid ligt tussen de 93
en 95%. Er wordt steeds minder gestaakt. Meestal worden stakingen aangekondigd zodat
transporteurs hier rekening mee kunnen houden.
De vrachten die per spoor gaan, worden bewaakt. Op de terminals is er toezicht om diefstallen en beschadigingen tegen te gaan. De beveiliging van het goederenvervoer per spoor
is momenteel beter geregeld dan die van transporten over de weg.
De treinkosten zijn concurrerend met de kosten van wegtransport omdat er geen heffing
van tolgelden in de transitolanden is. Ook de dieselkosten zijn lager. Er wordt immers
alleen in Nederland en in Italië over de weg gereden.
Het grote voordeel voor De Waard Transport is dat er geen rekening gehouden hoeft te
worden met de rijverboddagen in de transitolanden.
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De Waard autotrasporti, Italië
De directie van De Waard Transport liep al een poos rond met de gedachte om een eigen
vestiging in Noord-Italië te openen om het gecombineerd weg- en railvervoer naar Italië
mogelijk te maken en een steunpunt te hebben voor het wegtransport. Daarbij eisten de binnen IDS samenwerkende partners min of meer dat een landenspecialist ook in zijn bestemmingsland gevestigd was. Cees de Waard wilde die uitdaging wel aangaan. Hij had Italië leren
kennen als chauffeur en als planner en wilde de stap wel wagen.
STUDENT EN CHAUFFEUR
Cees de Waard heeft tijdens zijn studie
het chauffeursdiploma, groot rijbewijs
en de (inter)nationale vakdiploma’s
beroepsgoederenvervoer gehaald zodat
hij tijdens de vakanties voor De Waard
naar Italië kon rijden. In 1980 maakte
hij zijn eerste rit alleen, geladen met
eieren voor de eierfabriek Pollo Arena
in Verona. Buiten de vakanties reed hij
‘s maandags met een volgeladen vrachtauto naar de HEAO in Haarlem en parkeerde de wagen voor de school. Chauffeur Cor van Stralen haalde de auto op
en begon in Haarlem aan zijn rit naar
Italië!

Na de zomer in 1990 vertrok
Cees naar Italië om zich ter
plekke te oriënteren. Hij ging
een samenwerkingsverband
aan met Tiziano Guerra die
loodsen, heftrucks en chauffeurs had. In Nederland werd
vanuit Noord-Scharwoude het
gecombineerd weg- en railvervoer voorzichtig opgestart.
Aan beide zijden van het
spoortraject werden dus voorbereidingen getroffen om de
Italiaanse markt nog beter
te kunnen bewerken en te
bedienen.

Van start
In die eerste maanden had Cees een woonhuis met kantoor gevonden. In december tijdens de
borrel op het bedrijfsfeest, heeft hij aan chauffeur Ben Goudsblom gevraagd om mee te gaan
naar Italië. Ben heeft een jaar in Italië gewoond en gewerkt. Cees en Ben
bouwden een zakelijk en een sociaal netwerk op. Ze bezochten klanten,
hielpen de chauffeurs uit Nederland met overladen en hergroepeerden
de goederen. De Italiaanse chauffeurs haalden en brachten de trailers
van en naar de treinterminal en zorgden voor het lossen en laden van die
trailers.
Na een maand kwam Margaret, Cees
DE DOOS
zijn vrouw, definitief naar Italië. Het
Mart de Waard vulde elke zaterdag huis in San Martino, vlakbij Verona,
een doos voor Cees en Margaret. werd de zoete inval voor de chaufRookworsten, zuurkool, een krant, feurs.
tijdschriften en nog veel meer dingen Een jaar later verhuisden Cees en Margaret en een nieuw
werden in die doos gestopt. Chauffeur kantoor werd geopend. Ben verliet Italië en ging weer als
Bertus Zoon leverde op maandag de internationaal chauffeur op de vrachtauto. Daarna zijn er
doos bij Margaret af. Met de doos altijd Nederlandse chauffeurs in Italië gestationeerd
begon de week pas goed!
geweest.
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Tot 1996 had De Waard autotrasporti drie trekkers rijden en elf huckepack-trailers ter
beschikking voor het gecombineerd weg- en railvervoer. Na 1996 werden de trailers vervangen door afzetbakken, de zogenaamde wissellaadbakken, en de trekkers door motorwagens
op Nederlands kenteken. Vier jaar later zou De Waard autotrasporti 40 afzetbakken hebben
en acht chassis.

Voet aan de grond
Eind jaren ‘90 is een, in Italië wonende, Nederlandse vrouw aangenomen voor kantoorwerk.
Annelies Koese werkt nog steeds voor De Waard autotrasporti en staat haar mannetje tussen
al die chauffeurs. Niemand
kan zo goed de heftruck
bedienen als zij! Ze vindt
het heerlijk om Nederlandse collega’s te hebben,
hun humor te horen en de
Nederlandse taal te spreken. Van begin af aan heeft
Annelies zich beziggehouden met de administratie,
facturatie, boekhouding
en incasso’s.
1993: Margaret en Marius voor het pand in Sona Verona, Italië.

AANMANINGEN
Annelies Koese: “Toen ik begon met het
innen van het geld, realiseerden een aantal
Italiaanse klanten zich pas goed dat De
Waard een kantoor in Italië had. Ik spreek
vloeiend Italiaans en dat hadden ze niet verwacht, denk ik. In ieder geval was het opvallend dat het betalingsverkeer ineens veel
vlotter ging dan voorheen.”

DOTTORE DE WAARD
Cees de Waard is na het afronden van de
HEAO, als bedrijfseconoom afgestudeerd
aan de Erasmus universiteit in Rotterdam.
Annelies Koese: “Als we zaken niet snel of
goed geregeld kregen dan zette ik Cees zijn
titel in. Dat werkte maar de mensen gingen
Cees ook aanspreken als dottore. Dat was
wel even wennen voor hem!”

AVONDWERK
De koelwagens met fruit en groenten werden ’s avonds overgeladen
en opnieuw gegroepeerd omdat
die ’s nachts op de markten gelost
moesten worden.
1995: Kantoor in Italië, Chauffeur Marcel Souverein en
Cees de Waard aan de telefoon.
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In 2002 ging Cees met zijn gezin dat
inmiddels drie kinderen telde, terug naar
Nederland om de directietaken van zijn
vader over te nemen en zijn zieke broer
Jan te vervangen. Het kantoor van
De Waard autotrasporti werd ondergebracht bij koerier Radio Merci die de fijnmazige distributie verzorgde en dat ook
nog steeds doet.
Annelies zwaait nu de scepter bij
De Waard autotrasporti, gevestigd in
Sommacampagna (Vr) sinds eind 2007.
ZIEKENBEZOEK
Annelies Koese had een zieke chauffeur naar het ziekenhuis gebracht
waar hij werd opgenomen. Een paar
dagen later ging zij op ziekenbezoek
en het verraste haar dat iedereen wist
waar die Nederlander lag. Toen ze
hem zag, begreep ze het. Hij lag in
een kleurrijk Hawaï shirt en zijn
klompen gebruikte hij als pantoffels!

2007: Annelies Koese

ENGELSMAN IN ITALIË
In Nederland had een Engelse chauffeur bij
De Waard gesolliciteerd, Michael McCoy. Hij
wilde graag op het continent werken want hij
had angst voor varen. Die veerdiensten van en
naar Engeland vond hij niets. In Italië kon hij
aan de slag en nam zijn intrek bij Cees en Margaret. Na twee jaar verliet hij Italië. Hij trouwde een Chinese in Engeland!
ITALIAANS AVONTUUR
Jan Dirk van Dijk: “Na mijn wereldreis ben ik
gevraagd om een jaartje in Italië te gaan werken. Ik woonde in het appartement boven het
kantoor aan de provinciale weg. Elk weekend
was er minstens één collega chauffeur uit
Nederland die vanwege het rijverbod niet verder kon. We gingen uit, organiseerden BBQ’s
op het binnenplein, bezochten bezienswaardigheden en in de winter gingen we skiën. Eens
in de maand ging ik voor een weekend naar
Nederland.”

2006: De Waard Transport presenteert zich
op de transportbeurs in Verona.

CHAUFFEURS DIE IN ITALIË GESTATIONEERD ZIJN (GEWEEST)
Ben Goudsblom, Marco Baritello, Michael McCoy, Mark van Rijn
Hil Jaspers, Jan Dirk van Dijk, Marcel Soeverein, Richard Kalverla
Remco Jongbloed, Ben Jungnitz, Serge de Graeve, Francesco Crotone.
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IDS, een wegbereider voor speciale markten
I.D.S. International Distribution Systems B.V., kortweg IDS, is na een voorbereiding van twee
jaar officieel opgericht in 1988. De Waard Transport is er van het allereerste begin bij betrokken. IDS is een samenwerkingsverband van familietransportbedrijven die van oorsprong een
landenspecialisatie hebben en in het bestemmingsland veelal een eigen kantoor met op- en
overslagmogelijkheden bezitten.
IDS heeft zich ontwikkeld als een specialist in Europese distributie. Deze verkooporganisatie
brengt bij IDS aangesloten vervoerders, vooral hoogwaardige zendingen met specifieke eisen
onder voor transport door geheel Europa. De IDS vervoerders samen beschikken over meer
dan 2.000 vrachtwagens. Via IDS worden meer dan 35.000 zendingen per jaar afgewikkeld.
Op het kantoor in Woerden werken in totaal 15 medewerkers die zich bezighouden met automatisering en relatiebeheer. De meesten hebben een transportachtergrond. De aangesloten
transportbedrijven, zoals De Waard Transport, bieden ook nog stagemogelijkheden op hun
planningsafdeling als daar behoefte aan is.
De communicatie tussen de klant en IDS en tussen IDS en de transporteur loopt voornamelijk via een ingenieus automatiseringssysteem dat binnenshuis ontwikkeld is door zusterbedrijf Infodis. De klantopdracht wordt direct gekoppeld aan de landenspecialist, de vracht
kan door alle partijen dus ook de klant, gevolgd worden (track & trace) en de centrale facturering rondt de opdracht af. IDS controleert het gehele traject en houdt periodiek met de klant
contact over de prestaties, klachten en mogelijke knelpunten in de transportketen. De klant
heeft hier via een webapplicatie inzicht in.
RISICOVOLLE LADINGEN
Via IDS worden veel elektronica en chemische middelen vervoerd. Elektronica trekt diefstal
aan en eist van het transport een hoge mate van beveiliging. Het vervoer van chemische producten, met name van gevaarlijke stoffen, de zogenaamde
ADR of IMO goederen, moet voldoen aan wet- en regelgeving
ten aanzien van de chauffeur, het voertuig, de route keuze en
nog veel meer zaken.
Het vervoer van temperatuurgevoelige lading en van medicijnen zijn voorbeelden van markten die voor IDS interessant
zijn om verder te ontwikkelen. Ook deze goederen hebben
hun specifieke vervoerseisen. Een van de randvoorwaarden
om op deze markten succesvol te zijn, is het leveren van een
absolute kwaliteit.
Niet alleen de soorten vrachten veranderen maar ook de vervoersstromen. Eind jaren ’90 kwam bijvoorbeeld de elektronica uit Japan met bestemming Moskou, aan in Rotterdam.
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De vrachten gingen over de weg naar Moskou.
Nu worden de containers in Rotterdam overgeladen op kleinere zeeschepen, de zogenaamde
feeder schepen, die naar Finland varen. Pas daar
gaan de producten op een vrachtwagen voor
transport naar Rusland.

NICHE MARKTEN
Paul van der Burg: “Onze klanten die hoogwaardige producten verzenden, kunnen het zich niet
veroorloven om in de marge te werken. Voor
extra service, veiligheid en betrouwbaarheid
willen zij betalen. Zij verwachten dan wel dat
hun goederen worden vervoerd door de eigen
auto’s en de vaste, ervaren chauffeurs van de
transporteur die de opdracht uitvoert. Het
bedienen van speciale markten is dan ook rendabel maar het vraagt ook een meerwaarde van
onze partners waarin zij nadrukkelijk moeten
investeren.”

DE MARKT REGEERT
Op deze ontwikkelingen en andere, zoals de
veranderingen in verpakkingsmateriaal en de
nieuwe inzichten bij zowel de klant als de vervoerder, probeert IDS snel en deskundig in te
springen. De vervoersmarkt verandert razendsnel, bijvoorbeeld door ladingstromen die zich verplaatsen, klantentrouw die minder is dan
vroeger, overnames in de sector en de technologische ontwikkelingen.
De IT-technologie maakt de transparantie van tarieven steeds groter en het aannemen van
vrachten via internet is relatief eenvoudig. De transporttarieven, exclusief de tolheffingen,
zijn dan ook tussen 1990 en 2007
VERVOER OVER DE WEG BLIJKT ONVERVANGBAAR nauwelijks gestegen. Natuurlijk
Paul van der Burg: “De goederenstromen blijven groeien. Het zijn de binnengrenzen weggevalis onvoorstelbaar wat en in welke hoeveelheden, goederen uit len, zijn de douaneformaliteiten
Azië en met name uit China, Europa binnenkomt. De giga verdwenen en is de productie van
containerschepen kunnen een beperkt aantal havens aan- de trucks verhoogd, maar onderdoen, bijvoorbeeld Rotterdam. Een groot deel van de vracht tussen zijn de brandstof- en loongaat via de weg verder Europa in. Er is nu al een capaciteits- kosten wel degelijk gestegen!
gebrek. Een vrachtwagen is, ondanks de levertijden zo gekocht In al deze hectiek op de vervoersmaar een internationaal chauffeur vinden, is tegenwoordig markt profileert IDS zich als een
erg moeilijk. Ook wettelijke ontwikkelingen ten aanzien van probleemoplossende organisatie
rijtijden, maken het noodzakelijk dat de beschikbare capaci- binnen de transportsector. IDS
kent de markt!
teit optimaal wordt benut.”

NIEUWS
Per 2 juli 2007 heeft IDS samen met een Amerikaanse en een
Japanse partner de BV Tandem Global Logistics Netherlands
opgericht. Dit geeft IDS de mogelijkheid om ook zee- en
luchtvracht in het bedrijfsconcept op te nemen. Het Tandem
netwerk zorgt voor andere ladingstromen naar Europa. Nieuwe markten, nieuwe kansen voor IDS en haar vervoerders!
Een aantal opleggers van De Waard Transport zijn in het
jubileumjaar in IDS kleuren beplakt.
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De directie
Op directieniveau was 2001 een zwaar jaar. Mart de Waard had al jaren naar een overdracht
van zijn functie toegewerkt toen alles door familieomstandigheden anders werd. Cees de
Waard vloog dat jaar heen en weer tussen de vestiging in Italië en het kantoor in Nederland.
Drastische maatregelen moesten worden genomen.
In 2001 kwam Piet Hogenhout als algemeen directeur bij De Waard Transport.
Cees de Waard kwam in 2002 met zijn gezin terug naar Nederland om samen met Piet de
directie te voeren over De Waard Transport. Arjan ging verkoop en acquisitie doen en Mart
kon eindelijk gaan afbouwen.
Piet Hogenhout, verantwoordelijk voor de algemene bedrijfsvoering, en Cees de Waard als
verantwoordelijke voor de planning, hadden geen andere keus dan het bedrijf te reorganiseren. De ingezette economische recessie eiste zijn tol.

Reorganisatie
De reorganisatie bij De Waard Transport liep zelfs uit op een sanering.
Cees de Waard: “Alles kwam tegelijk. Er moest geïnvesteerd worden in de automatisering van
de planning, de boordcomputer deed zijn intrede, de ontwikkeling van de EURO motoren
verplichtte ons om vrachtwagens te vernieuwen en de chauffeurs moesten omschakelen naar
een andere manier van werken toen in 2000 de grenzen werden opengesteld. Buitenlandse
vrachtrijders kwamen steeds meer op ons pad, de concurrentie nam toe en de klant werd
veeleisender. Het just in time principe werd aangescherpt wat betekende dat de klant frequenter maar bij voorkeur ook in minder tijd zijn goederen vervoerd wilde hebben.”
Het gevolg van deze nog steeds voortdurende marktverandering is dat de ladingen per keer
kleiner van omvang zijn. Dit houdt in dat het verkrijgen van vervoersopdrachten voor lange
afstanden meer aandacht en tijd vergt dan voorheen want alleen (bijna) volle vrachtwagens
renderen. Zogenaamde lege kilometers maken het transport veel te duur want de dieselkosten, tolheffingen en loonkosten worden niet minder.
Een andere consequentie is dat de klant een dwingende invloed heeft op de planning. Vroeger
gaf De Waard aan wanneer de klant een vrachtwagen voor de deur kon verwachten, nu geeft
de klant de datum en soms zelfs de tijd door waarop geladen of gelost kan worden. De Waard
heeft hierop ingespeeld en zijn planningsafdeling aangepast.
Al deze veranderingen vinden plaats in een tijd dat het wegennet dichtslibt, er in Nederland
achterstallig grootonderhoud aan wegen en bruggen plaatsvindt, steeds meer inhaalverboden
worden ingesteld, tranOR
sitolanden onafhankelijk
In 1999 werd de contactgroep opgericht, als voorloper van de OR. van elkaar bepalen op
Gerrit Breij, Leo van der Bijl, Dolf Geertzema, Frans Hand en Dirk welke dagen en tijden rijSchoon vormden de eerste OR. Zij vertegenwoordigden het perso- verboden gelden en de rijneel en waren in gesprek met Mart de Waard. Nu heeft Piet Hogen- en werktijden bij wetgehout het contact met de OR.
ving worden verminderd.
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Piet Hogenhout: “Een bijkomend probleem is het gebrek aan chauffeurs. Mannen - vrouwen
ambiëren dit beroep niet - met jonge gezinnen willen vaak geen hele week van huis zijn. De
sociaal maatschappelijke ontwikkelingen hebben hier invloed op. Vroeger zorgden de chauffeursvrouwen voor hun gezin. Nu werken veel vrouwen en willen de opvoeding en zorg met
hun man delen. Laatst sprak ik een sollicitant die zei last te hebben van heimwee. Ja, dan
houdt het op!”

Marktpositie
Cees de Waard: “ Het is een uitdaging om in je bedrijfsvoering alle ontwikkelingen bij te houden. Soms kun je
ergens vroegtijdig op inspringen, soms moet je achteraf bijstellen. De markt biedt voor ons bedrijf ook kansen. Mijn
voorgangers hebben een stevige basis gelegd en een krachtig
bedrijf opgebouwd waardoor De Waard Transport nu op
allerlei gebied expert op Italië is, zoals de hoge kwaliteit van
het groupage vervoer, specialistische chauffeurs met kennis
van land en taal, de grote omvang van het transport, expertise op de planning en het aanbod van drie modaliteiten.
Deze toppositie maakt ons sterk!

EEN GRENZELOOS EUROPA
De transitolanden hebben een
alternatief gevonden voor de
landsgrenzen. Het instellen van
rijverboden die niet in overeenstemming zijn met die in de
buurlanden, geeft een land de
kans zich af te sluiten van de rest
van Europa. Funest voor het goederenvervoer over de weg.

De jeugd
De jongste jongens De Waard lopen ook al in het bedrijf rond. Op zaterdagen en in de schoolvakanties doen ze kantoorwerk, ruimen het archief op en voeren data in. Ze vinden het prettig om in een vertrouwde omgeving te zijn en hebben het gevoel dat ze erbij horen.
Cees zijn zoon Marius en Jan zijn zoon Remco zijn halverwege de middelbare school en spelen waterpolo. De
een voetbalt en de ander speelt gitaar. De jongens hebben
het voorlopig druk genoeg.
Over hun toekomst denken ze nog niet veel na hoewel
beiden denken dat het managen van een bedrijf wel leuk
is. Een studie bedrijfseconomie heeft hun inte- EERSTE WERKWEEK
resse. Ooit willen ze wel Remco de Waard: “Mijn eerste
iets doen wat met vervoer werkweek bij De Waard tijdens de
te maken heeft maar dat voorjaarsvakantie in 2007, heeft
hoeven geen vrachtwagens indruk op me gemaakt want ik
te zijn. De luchtvaart en voelde me gewoon thuiskomen.
In die week hebben we veel over
Jaguars zijn ook gaaf!
Ze staan niet te trappelen mijn vader Jan de Waard gespromaar ze sluiten niets uit ken. Ik schijn veel op hem te lijwant ze zijn tenslotte een ken. Dat is toch fantastisch!”
De Waard.
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De mannen van de ggarage
g en loods

BOOTSMA Hans
DEKKER Cees
DIJK v Jan Dirk
GROENIA Ruud
GROOTJES Bas
HAND Frans
JONG de Robin
KAANDORP Roy
KLANT Rolf
KOOMEN Peter
MEER vd Nick
OLIJ Marcel
PAARLBERG Willem
PANKRAS Alex
POPPE vd Gerald
RUYTER de Wil
STET Ed
STOFBERG Cees
STOOP Siem*
TELLEGEN Hans
VELTSTRA Ronald
WALGIEN Erwin
WIJN Erik
ZUIDEWIND Dirk

Functie

Dienstverband
langer dan 1 jaar

monteur
wagenparkbeheerder
loodsbeheerder
monteur
loodsmedewerker
loodsbeheerder
monteur
monteur
loodsmedewerker
wagenparkbeheerder
monteur
monteur
monteur
monteur en chauffeur
wagenparkbeheerder
wagenparkbeheerder
monteur
chef monteur
chef monteur
loodsmedewerker
monteur
monteur
monteur
loodsmedewerker

1987 - 1989
1994 - 1995
2006 - heden
1987 - 1990
2007 - heden
1990 - 2001
1986 - 1988
2007 - heden
1986 - 1987
2002 - 2005
2002 - heden
1979 - 1983
1992 - 1997
1985 - heden
2002 - 2003
1989 - 1990
1992 - 1995
1969 - 1981
1974 - 1993
2001 - 2003
1993 - 1997
1983 - 1987
1989 - 1992
1981 - 1984

* met onderbreking

De medewerkers kantoor

BEN vd Mieke
BERKHOUT Harry
BLOM Edwin
BOER de Carolina
BOOIJ Joost
BRANDSMA Jan*
BRUIN Patrick
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Functie

Dienstverband
langer dan 1 jaar

medew. administratie
administrateur
planner
ass. administratie
planner
ass. administratie / planner
ass. planner

1998 - 2000
1976 - 2006
2005 - 2007
1984 - heden
2006 - heden
1979 - 2003
1995 - 1998
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Functie

BIJLSMA Auke
DEKKER Renate
ENG vd Narda
FERRIOLI Maurizio
GEERTZEMA Dolf
GOOS Roderick*
HENDRIKS Michel
HOGENHOUT Piet
JUNGER Harald
KERNER Gerda †
KERSSENS Jos
KIEBERT Lex
KOESE Annelies
KOS Patricia
LIEVENDAG Francis
MAGIELSEN Karin
MUL Petra
NIMWEGEN van Yvonne
PAARLBERG Helen
PETERS Laura
PLOEG Herman
PROSEE Truus
SCHOON Dirk
SLIPPENS Cees
SLOOTEN van Sylvia
STOOP Susan
TAMES Jan
TRIGT van Hans
WAARD de Jan †
WAARD de Cees
WAARD de Evelien
WAARD de Maarten jr.
WAARD de Remco
WAARD de Marius
WIERSMA Jetze
WIERSMA KG
WIT de Janny
WITTE Dirk
WOESENBURG Connie
ZUTT Annemiek

ass. planner
medew. administratie
telefoniste
planner
ass. planner
medew. administratie
medew. administratie
directeur
planner
telefoniste
planner
alg. assistent
ass. Italië
telefoniste
medew. administratie
telefoniste
ass. administratie
telefoniste
huishoudelijke hulp
ass. administratie
planner
huishoudelijke hulp
planner
planner
medew. administratie
adm. assistent
administrateur
planner
planner
planner / directeur
medew. administratie
chauffeur / planner
oproep
oproep
planner
oproep
ass.planner
ass.planner
medew. administratie
telefoniste

Dienstverband
langer dan 1 jaar
1994 - 1999
1989 - 1997
1971 - 1984
1991- 2006
1998 - 2001
2004 - 2007
2006 - heden
2000 - heden
1999 - heden
± 1968 - 1971
1990 - 1994
1996 - 1998
1998 - heden
1993 - 1995
1984 - 1987
1979 - 1984
1988 - 1999
1998 - 2003
1995 - 2001
2006 - heden
1990 - 1998
1976 - 1995
1998 - heden
1982 - 1994
2001 - 2004
2000 - heden
2006 - heden
1976 - 1991
1982 - 2004
1988 - heden
1978 - 1991
1998 - heden
2007 - heden
2006 - heden
1999 - heden
2004 - heden
1994 - 1996
1987 - 1988
1998 - 1999
1984 - 1992

* met onderbreking(en)
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Actief in de regio
g
De Waard Transport dankt zijn groei aan de mogelijkheden die de regio in de jaren ‘50 en ‘60
bood. Langedijk was het productiegebied van witte kool voor Nederland, de buurlanden en
voor Noord-Frankrijk. De eerste twintig jaar van De Waard Transport stonden min of meer
in het teken van het transport van kool en andere agrarische producten die in het Langedijkse tuin- en akkerbouwgebied en in de omgeving werden verbouwd en geteeld. De handelsplek Broeker Veiling was eigenlijk de bakermat van De Waard Transport.
Het familiebedrijf De Waard Transport heeft nooit de gemeente verlaten. De sociaal maatschappelijke betrokkenheid met het vestigingsgebied is groot. Vader Cees heeft daarvoor de
basis gelegd!
DE WAARD, ACTIEF IN DE GEMEENSCHAP
17 december 1981

Gratis transport van hulpgoederen naar Polen voor de Stichting
Noord-Kennemerland. De chauffeur was Auke Bijlsma.
Rob Wilmink ging mee als bijrijder.

vanaf 1997

Team De Waard zet zich al tien jaar in voor het landelijk project
Veilig op Weg, een initiatief van Transport en Logistiek Nederland (TLN) / Kring van Jonge Ondernemers. In samenwerking
met Veilig Verkeer Nederland is er een lespakket samengesteld.
Ervaren chauffeurs gaan als vrijwilliger met een Veilig op Weg
vrachtwagen en een lespakket bij basisscholen op bezoek. De kinderen mogen in de cabine klimmen en ervaren hoe moeilijk het
voor een chauffeur is om mensen die naast de auto staan of fietsen
te zien. Iedereen mag in de dode hoek spiegel kijken. De kinderen
krijgen een diploma als zij de test goed hebben gemaakt.

TEAM DE WAARD
Vijf gepensioneerde chauffeurs van De Waard Transport Tom Bruin, Rens Kooistra,
Gerard Krijgsman, Gerard Stam en Jaap Verduin zetten zich in voor het project Veilig op
Weg. Meisjes zijn serieuzer en luisteren beter dan jongens die alleen maar oog hebben voor
die indrukwekkende vrachtwagen. De boodschap is: vrachtwagens zijn groot, lang en
zwaar en de chauffeurs kunnen niet alles zien.
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Tentoonstellingen

Deelname aan de tentoonstelling Negen Eeuwen Langedijk in de
sporthal en aan de expositie Van vader op zoon, op zoon, op zoon…
van familiebedrijven in Langedijk, gehouden in Museum de
Broekerveiling.

Presentatie Negen Eeuwen Langedijk v.l.n.r. Cees en Mart de Waard,
Maarten, Arjan en Nicolette de Waard, vader Cees de Waard.

Golfen voor goed doel

De Waard Transport neemt regelmatig deel aan golftoernooien die
georganiseerd worden als fondswervingsactiviteit voor het goede
doel.

Vrienden van de
Broeker Veiling

De Broeker Veiling heeft van 1887 tot 1973 dienst gedaan
als veiling van agrarische producten die in de omgeving werden
geteeld. Het bijzondere aan deze veiling was dat de platschuiten
door de veilinghal heenvoeren en zo de oogst aan de veilingmeester
en de handelaren lieten zien.In 1979 is het seizoensmuseum Broeker
Veiling geopend. Nu bestaat het plan om het museum zodanig te
verbouwen dat het jaarrond bezoek kan ontvangen. De Waard
Transport heeft zich aangesloten bij de Vrienden van de Broeker
Veiling die willen dat het plan van 2,8 miljoen euro wordt
gerealiseerd zodat het erfgoed behouden blijft. Het historisch
monument, dat bijna een eeuwlang de economische pijler van
Langedijk was, verdient een toekomst!

Tour door Langedijk e.o.

Jaarlijkse rondrit in een vrachtwagen, door de regio met mensen
met een beperking uit Langedijk.
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TLN vecht voor de sector
Algemeen Voorzitter Mich van der Harst heeft zes jaar nauw samengewerkt met Mart de
Waard die tot 2005 lid was van het hoofdbestuur van TLN (Transport en Logistiek Nederland), een branche organisatie die de belangen van de transportsector behartigt.
Mich van der Harst: “Mart vond het maar niets dat ik bij mijn aantrede als Algemeen Voorzitter van TLN onbekend was met het werk binnen de sector. Hij was wel onder de indruk van
de functies die ik bij de overheid had bekleed. Natuurlijk wist ik theoretisch wel het een en
ander over verkeer en vervoer maar de onderwerpen die de sector hoog zaten, moest ik volgens hem maar eens ervaren. Mart als algemeen directeur van De Waard Transport, leerde ik
kennen als een man van daden. Binnen de kortste keren werd ik uitgenodigd voor een rit naar
Italië.
EEN BIJZONDERE REISERVARING
Met Ben Goudsblom, chauffeur op een
koelcombinatie, ben ik naar Verona in
Italië gereden met een lading sierteelt
uit het Westland. In die paar dagen
heb ik ontzettend veel geleerd, een
soort snelcursus transport in de praktijk. Vanaf die tijd kon ik ook vanuit
het werkveld de sector verdedigen. Het
waren drie leerzame dagen!

Je moet slim zijn om chauffeur
te kunnen zijn.

Noordhollandsch Dagblad
9 maart 1991

Beroepschauffeurs zijn goed
opgeleide en gedisciplineerde
vakmensen.
Piet Mooij achter het stuur.
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Tijdens mijn reis met Ben drong het pas goed tot me door dat een chauffeur heel veelzijdig en
vooral flexibel moet zijn. Als buitenstaander ervaar je goederentransport als iets vanzelfsprekend. Vrachtwagens kom je overal tegen en horen bij het dagelijks leven. De professionaliteit
die er achter schuilgaat zie je niet. Dat een chauffeur talenkennis heeft, documenten beheert
en over probleemoplossende vaardigheden beschikt, valt niet op. TLN voert nu een campagne om het imago van de beroepchauffeur goederenvervoer te verbeteren. Dit is hard nodig
want er dreigt een groot tekort aan chauffeurs te ontstaan. We moeten het tij keren voordat het te laat is NEDERLAND LEVERT KWALITEIT
want zonder transport staat alles stil!”
De Nederlandse rij- en chauffeursopleiding is de moeilijkste in Europa.
De sector TLN subsidieert de chauffeursopleiding.
Vroeger konden jongens tijdens hun militaire diensttijd hun groot rijbewijs halen. Tegenwoordig is het een kostbare meerjaren opleiding waar geen studiebeurs voor beschikbaar is.
Bij de minister heeft TLN het voorstel neergelegd om de chauffeursopleiding toegankelijk te
maken voor 16 jarigen zodat de jongeren na het behalen van hun rijbewijs op hun 18e direct
aan de slag kunnen. Het beroep zou ook meer vrouwen moeten kunnen aantrekken nu er
geen fysieke kracht meer nodig is bij het laden en lossen.
Mich van der Harst: “Die apekooi zit me nog steeds dwars. Ik hoor Ben nog lachen als ik denk
aan dat woord dat ik steevast verkeerd uitsprak. Het chauffeurschap is een prachtberoep en
ondanks de vele regelgeving is het ook nog steeds een vrij beroep. Jongelui kunnen als chauffeur ook snel en goed hun leven financieel op de rit krijgen. Iemand die veel wilt werken en het
niet erg vindt om een weekend van huis te zijn, kan als beroepchauffeur goed geld verdienen.”
Een vrachtwagenchauffeur is een logistiek
manager van een rijdend magazijn.
LZV / ECOCOMBI
Het ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft van maart 2004 tot november 2006 een proef
met 100 Lange en Zware Voertuigen (LZV) toegestaan. Op een aantal wegen mogen deze
voertuigcombinaties met een maximale lengte van 25,25 m rijden. De huidige wettelijke toegestane lengte van een vrachtauto is 18,75 m met een maximum gewicht van 50 ton. LZV
mogen 60 ton wegen. Deze zogenaamde roadtrains rijden in Amerika en Australië, Zweden
en nu ook in Nederland. De Duitsers zijn nog in overleg en de EU heeft interesse getoond in
het LZV vervoer.
Mich van der Harst: “Wij zijn teleurgesteld en verontwaardigd over het feit dat nu ineens blijkt
dat 60 ton te veel is voor de betonbruggen die vóór 1975 zijn gebouwd. Volgens het ministerie
van Verkeer en Waterstaat kan het wegenstelsel in Nederland deze last niet dragen terwijl bij
LZV het gewicht per as minder is dan bij de huidige vrachtwagens. We moeten hier met elkaar
een creatieve oplossing voor vinden want LZV hebben behalve een economisch voordeel voor
de transportbedrijven ook een milieutechnisch voordeel voor de samenleving. Het vreemde
is dat juist de Groene partijen in het EU parlement tegen invoering van LZV zijn.”
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EU REGELS
De sector TLN is niet erg te spreken over de EU-regels. De rij- en rusttijden zijn onwerkbaar
en er bestaat nog regelgeving die onder de verantwoordelijkheid valt van een land en niet
onder die van de EU. De tolheffing is per land afzonderlijk geregeld.
De invoering van de digitale tachograaf is wel een EU regelgeving. Alle EU lidstaten hebben
in hun eigen tempo hun licht laten schijnen over deze registratiemethode van rijtijden waardoor de ontwikkeling en invoering van de digitale tachograaf tien jaar op zich heeft laten
wachten. Technisch gezien is deze tachograaf nu al verouderd.
Mich van der Harst: “De digitale tachograaf is een onding en wordt gelukkig alleen maar in de
nieuwe auto’s geïnstalleerd, vanaf de norm EURO 4 motoren. Het bestaande wagenpark hoeft
niet voorzien te worden van deze gebrekkige tachograaf. TLN pleit voor een soepele handhaving van deze regelgeving zolang de technische mankementen niet zijn verholpen.”
In juni 2007 heeft Mich van de Harst afscheid genomen als Algemeen Voorzitter van Transport Logistiek Nederland en van een geweldig boeiende sector die enorm belangrijk is voor
de totale Nederlandse economie. Zijn opvolger is drs. A.B. Sakkers, oud burgemeester van
Eindhoven.
SUCCESSEN VAN TLN
■ Het aan de minister voorstellen om de minimumleeft ijd voor de chauffeursopleiding te
verlagen naar 16 jaar.
■

■

■

■

■

■

Het verplicht stellen van de ‘dode hoek spiegel’. TLN heeft het monteren van deze spiegel
gesubsidieerd.
Het opzetten en uitzetten van het project Veilig op Weg, een voorlichtingscampagne over
veiligheid op basisscholen die al tien jaar draait, zie ook pagina 58.
Het uitbrengen van een grijsboek, een inventarisatie van klachten over de digitale tachograaf, inclusief oplossingsvoorstellen. Het boek is aan de EU commissie gepresenteerd.
Het meewerken aan het LZV (Lange en Zware Voertuigen) project.
Het verkrijgen van uitstel van de 48-urige werkweek tot 2010, alleen geldig voor de
transportsector!
Het behalen van resultaten bij de CAO onderhandelingen: een duidelijke en uitgebreide
CAO naar tevredenheid van de werknemer en -gever.
TLN is een gerespecteerde gesprekspartner. Op het hoogste politieke niveau
wordt overleg gevoerd. De minister wordt rechtstreeks op de hoogte gebracht
van wat er in het werkveld gebeurt. De lobby in Brussel is goed georganiseerd.
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De Chauffeurs
De chauffeurs voeren al het aangenomen werk uit. Zij hebben contacten met de klant en zorgen dat de klant tevreden is. In Europa is de chauffeur in een auto van De Waard Transport
het visitekaartje van het bedrijf.

Beroepskeuze
Een groot aantal chauffeurs hebben hun jubileum bij
De Waard gevierd. De meesten zijn als jochie al gegrepen door
het vak. Sommigen hebben zelfs jaren vol ongeduld uitgekeken naar hun 18e verjaardag want dan zouden ze pas chauffeur kunnen worden. De verre bestemmingen en het avontuur
lonkten, het vrije beroep trok.

INZET
Bij De Waard krijg je alle ruimte
maar je moet niet te beroerd zijn
om te werken. Het zelforganiserend vermogen van een
chauffeur wordt altijd gewaardeerd. De Waard zegt wat hij
moet doen, de chauffeur weet
hoe hij het moet doen!

Nico Groep: “In mijn jeugd was een vrachtwagen een oude
legertruck. Machtig mooi. Ik reed op mijn tiende al mee van
Zaandam tot op het pontje…als verstekeling. Op de boot konden we ongezien van de vrachtwagen afspringen. Aan de andere kant namen we weer een ‘lift’
terug. Een keer ging het fout en sprongen we op een auto die naar Hoorn ging. Er was geen rit
terug te krijgen. Die nacht hebben we in een politiecel geslapen. De Zaandamse politie heeft
onze ouders ingelicht.”
Klaas de Ruiter: “Als jonge jongen lag
ik op mijn knieën in de prut op een
akker van De Groot en Slot en zag de
vrachtauto’s voorbijrijden. Dat was het
en dat zou het worden! Mijn eerste rit
was met Cees van der Poll naar de
markthallen in Parijs om groenten af
te leveren. Ik zit nu 44 jaar op de weg!”

Tom Bruin: “Mijn vader was tuinbouwer en hij had samen met Cornelis de
Waard (vader Cees) een stuk land
gehuurd in de Wieringermeer. Ik reed
wel eens mee met vader Cees die het
transport van en naar de Wieringermeer regelde. Een toekomst op het land
zag ik niet zitten dus toen mij jaren
later werd gevraagd als bijrijder mee te 1964: Bij Pieterpikzonen in Hoorn. Klaas de Ruiter staat op het dak.
gaan naar Italië, hoefde ik niet lang na
te denken. Ik heb 37 jaar bij De Waard gewerkt en voornamelijk op Frankrijk en Spanje gereden. Tussen al die Italië rijders was ik een vreemde eend in de bijt. Ik heb nooit een nieuwe
auto gekregen omdat Frankrijk dichtbij huis was!”
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Loek Bruin: “De liefde voor het grote transport is begonnen op de lagere tuinbouwschool.
‘s Avonds werkte ik bij een groentehandelaar waar ik vrachtwagens laadde. Ik mocht ze ook
binnenzetten. Soms reed ik een ritje mee. Ik ontmoette Jan Grootjes van De Waard Transport. Hij reed internationaal en zei me dat De Waard nog chauffeurs nodig had. Mijn eerste
rit was met Cees van der Poll naar Tombolo in Italië, de Brenner over. Ik had nog niet eerder
een berg gezien!”
Ben Bastiaanse: “Ik heb na mijn trouwen gekozen voor het internationaal transport. Een hele
week onderweg zijn was toch beter dan de lange dagen die je maakte als binnenlandchauffeur.
Weliswaar sliep je dan wel thuis in je eigen bed maar de nachten waren erg kort.“
Gerrit Breij: “Ik heb altijd op het buitenland willen rijden. Bij De Waard kon ik aan de slag en
dat klikte prima. Na bijna twintig jaar op Italië gereden te hebben, rij ik nu alweer tien jaar
voor het gecombineerd weg- en railvervoer in Nederland.”
Ted Klaver: “Tijdens mijn diensttijd werkte ik in de OMMEZWAAI
weekends bij mijn vader die een groothandel had. Op Walter Knijn kwam als schilder binnen
een keer was ik bij De Waard in de 2e Industriestraat en wilde gelijk chauffeur worden.
om zo’n zeventig pakketten af te leveren. Ik vroeg of ik
de baas even kon spreken om te vragen of ik na mijn diensttijd chauffeur bij De Waard kon
worden. In die tijd groeide De Waard als kool en internationaal rijden leek me ook wel wat. Ik
mocht bellen als ik afzwaaide maar alleen als ik langer dan een half jaar wilde blijven. Nu ben
ik al 30 jaar in dienst! Van Gerrit Brouwer heb ik de kneepjes van het vak geleerd. Een half
jaar heb ik, als tweede chauffeur, met hem samen gereden.”
Ben Goudsblom: “Ik rook gasolie en ik was verkocht. Ik had al mijn trekkerrijbewijs en werkte af en toe bij een koeienboer. Bij De Waard kon ik ’s zaterdags auto’s wassen en helpen met
het laden en lossen. Op zondag, als de wagens binnenkwamen, mocht ik omkoppelen.
De Waard gaf me de kans om mijn groot rijbewijs en mijn chauffeursdiploma te halen zoals
Bas Grootjes dat nu via het bedrijf doet. Mijn personenautorijbewijs had ik al en daarmee kon
ik in de regio vrachtwagens laden en lossen en naar de douane in Alkmaar rijden.
In mijn diensttijd in 1984 verbleef ik in een kazerne die langs de rijksweg lag. Elke keer als ik
een vrachtauto hoorde aankomen, kreeg ik de kriebels. Gelukkig mocht ik in datzelfde jaar
met kerst voor De Waard Transport een vracht eieren naar Palermo op Sicilië brengen.”
Evelien de Waard: “Onze zoon Jan kon op school niet stil blijven zitten als hij een blauwe
De Waard auto zag langskomen. Hij sprong op, zwaaide naar de chauffeur en ging niet eerder
zitten dan dat de auto uit het zicht verdwenen was. Jan kende alle chauffeurs bij naam. Ik vond
het dan ook niet vreemd dat ik van school te horen kreeg dat Jan niet goed oplette door gebrek
aan concentratie. Ik kon natuurlijk niet zeggen dat hij wel oplette, maar op andere dingen!
In de 2e Industriestraat heeft hij als kind een boomhut gebouwd zodat hij dichtbij de vrachtwagens kon zijn!”
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Joris Mulder: “Ik ben 16 jaar en wil graag bij De Waard chauffeur worden. Soms ga ik met
mijn broer mee die vrachtwagenchauffeur is. Voor mijn dertigste wil ik een eigen auto hebben, een huifwagen. Zo’n auto vind ik stoerder dan een koelwagen en je blijft meer in beweging. Als chauffeur word je gauw te dik!”
ZO VADER ZO ZOON
Jan Grootjes: “Op de Handelskade in het dorp gebeurde het allemaal. Daar was reuring. Als
jochie van 13 reed ik al mee naar Amsterdam. Nu zijn zowel mijn zoon als mijn kleinzoon
chauffeur. Bas, mijn kleinzoon, heeft met hulp van De Waard Transport in zes weken zijn
chauffeursdiploma gehaald, zo gemotiveerd is hij. Eindelijk kan hij chauffeur worden!”
Piet Hemke: “Mijn vader was chauffeur bij De Waard Transport en daar liep ik als twaalfjarige al rond in de garage. Ik mocht klusjes doen zoals de lichten nakijken en schoonmaken.
Er werd mij zelfs gevraagd om auto’s achteruit de put op te rijden. Het lukte me altijd in één
keer hoewel ik amper bij de pedalen kon! Met de heftruck rijden, was ook toegestaan.
In de vakanties ging ik met mijn vader mee totdat ik een jaar of zestien was. Vanaf die tijd was
het veel leuker om met de jongere chauffeurs zoals Joop Braak mee te rijden. Mijn vader ging
veel te vroeg slapen!
Toch wilde ik liever piloot worden dan chauffeur maar veel zin in leren had ik niet. Ik werd
dus chauffeur. Mijn vader en ik hebben jaren samen dezelfde ritten gereden, ieder in een eigen
auto. Eerst reden we naar Frankrijk en later naar Italië. We hadden onze vaste stopplaatsen en
rustplekken. ’s Morgens zei mijn vader koffie in plaats van goedemorgen. Vroeg op en vroeg
stoppen, was zijn devies en dat doe ik nog elke dag!”
Klaas de Ruiter: “Twee van mijn drie zonen zijn me achterna gegaan in het groot transport.”
Jan Bleeker: “Mijn vader reed voor een ander bedrijf maar is zijn hele leven chauffeur geweest.
Ook mijn broer is vrachtwagenchauffeur, het zit in de familie.”

1963: Vader Cees de Waard (l)
en Piet Hemke Sr.
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Loek Bruin: “Mijn zoon Peter heeft drie jaar bij De Waard gewerkt. Als het mogelijk was,
kregen we dezelfde soort rit zodat we samen op konden rijden.”
Alex Pancras: “Mijn vader was buitenlandchauffeur bij Leegwater. Hij reed naar Spanje en
Italië. Het vak heeft me altijd geboeid en na mijn dienstplicht heb ik direct mijn groot rijbewijs gehaald. Mijn tijd als chauffeur heb ik uitgebuit. Ik nam mijn fiets mee om op de dagen
met een rijverbod, de regio te verkennen. Zo heb ik het theater in Palermo bezocht tijdens de
enorme restauratie die plaatsvond en tien jaar heeft geduurd. Op een gegeven moment had ik
genoeg van alle regelgeving rondom het rijden, de drukte op de weg, de aangescherpte
rijtijdenwet en de volle parkeerterreinen onderweg. Toen ik de kans kreeg om fulltime in de
garage te werken, heb ik die direct gegrepen. Wat ik het meest mis, is het Italiaans eten!”
Stefan van de Vliet: “Het chauffeursvak ken ik van mijn vader die bij de Marine beroepchauffeur was. Met zijn collega’s mocht ik in de vakanties mee naar het buitenland. Ik vond het
geweldig en wilde per se later internationaal chauffeur worden. Voor de Marine had mijn
vader De Waard Transport ingehuurd voor vervoer naar voormalig Joegoslavië. Na mijn studie MTS werktuigbouwkunde besloot ik eerst een paar jaar buitenlandchauffeur te worden
om daarna iets met mijn studie te gaan doen. Mijn eerste rit was met Ben Goudsblom die
geladen was met verse vis en hommels voor Italië. Het werk heeft me nooit meer losgelaten, ik
werk nu al 13 jaar bij De Waard!”
RIJBEWIJS HALEN
Henk Koedijk: “In mijn tijd werd de rijproef in je eigen auto afgenomen.”
Rens Kooistra: “Ik heb afgereden in een Opel Blitzie, een kleine vrachtwagen. Op de laadbak
was een blok beton vastgeschroefd om aan de normen te voldoen. Een rondje door Oud Alkmaar en ik had mijn groot rijbewijs.”
Loek Bruin: “Vroeger kon je tijdens je dienstplicht je groot rijbewijs halen. Je ging een maand
naar school en je betaalde ƒ 5. Met een rijbewijs en motorkennis kon je na je militaire dienst
zo aan de slag.”
KOFFIETIJD
Piet Hemke jr.: “Voor De Waard reed ik op en In plaats van een koekje bij de koffie, neem
neer naar Paramelt in Heerhugowaard om iets je een bal gehakt met een dot mayonaise!
te laden of te lossen. Ik was al met rijlessen Het bleek een goede combinatie te zijn.
begonnen. Soms gebeurde het dat als ik bij de
zaak terugkwam, de rijschoolhouder op mij
stond te wachten!
In dienst heb ik mijn groot rijbewijs gehaald
maar pas na twee keer examen doen.
De examinator vond dat ik te soepel reed.”

v.l.n.r. Jan Bleeker, Auke Bijlsma en
Marianne de Waard.
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Charmes van het vak
De chauffeurs kunnen weinig aan het sociaal leven thuis deelnemen. Lid zijn van een vereniging is moeilijk. Contact met collega’s is ook beperkt. Dat was vroeger wel anders!
MANNEN ONDER ELKAAR
Toen er nog grensposten waren en het inklaren van goederen urenlang, soms zelfs dagenlang
kon duren, ontmoetten de collega’s elkaar bij de grensovergangen. Ze maakten afspraken
voor het avondeten en de over- EEN FRIES, EEN WESTFRIES, EEN FRANSMAN EN EEN TIROLER
nachtingplaatsen.
Hannes Pol was een zangtalent en zong
Trento was een
uit volle borst het Friese volkslied.
van die pleisterNa een paar slokken wijn deed Henk
plaatsen. Op deze
Koedijk zijn gebit uit en begon als een
manier bouwden
Westfriese conférencier op te treden.
zij onderweg een
Na nog meer wijn veranderde de Westsociaal leven op
fries in een Fransman. Als er een jodeen hielden ze hun
laar nodig was om de feeststemming
eigen feesten. Die
nog meer te verhogen dan was het de
collegiale gezelbeurt aan Age de Haan. Hij kon jodelen
ligheid is, bij het 1985: Optreden van Henk Koedijk.
en fluiten als de beste.
wegvallen van de
grenzen, verdwenen. Wat overgebleven is, zijn de contacten via het bakkie, zwaaien en toeteren naar een voorbijrijdende collega en elkaar als het mogelijk is, ergens treffen. Bijvoorbeeld als er vanwege een rijverbod, niet verder gereden kan worden.
ETEN, DRINKEN EN FEESTEN
Vroeger kon je beter in Frankrijk eten dan in Italië. Nu is het omgekeerde het geval. In Italië
mag je zelf het menu samenstellen, in Frankrijk zijn het vaste menu’s. In Italië krijg je verse
groenten, in Frankrijk gekookte.
Cees en Jan de Waard rilden ervan, Jan Grootjes en Nico Groep smulden ervan. Trippes! In
de kiosk aan de haven in Marseille verkocht een struise Française een stokbroodje trippes:
orgaanvlees met mosterdsaus, tomatenpuree en heel veel knoflook aangestampt door haar
grote zwarte duim!
Op de oude locatie van de Italiaanse vestiging in Verona, werden in de weekends grote BBQ’s
gehouden. Vestigingsmanager Annelies Koese kon ’s maandags ruiken of er gefeest was ja dan
nee. In de winter gingen sommige chauffeurs in de buurt van Verona skiën. De auto stond
veilig geparkeerd bij het bedrijf.
Op de avond voor een feestdag mocht
Dirk Schoon als laatste het douaneterrein van Vipiteno oprijden. Een
Oostenrijkse collega stond buiten het

ETEN IN FRANKRIJK
Eten bij de Warme Bakker in Saint cir sur Menton of
bij de Algerijn in Chalons-sud. De Algerijn was erg
populair, de tafeltjes zaten altijd vol. Aan de lange
bar kon gewacht worden!
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hek als eerste in de rij. Hij wilde thuis de feestdag vieren. Hij vroeg Dirk om op de ochtend na
de feestdag, zijn auto het terrein op te rijden zodat hij zich niet hoefde te haasten. Dirk vond dat
een goed plan dus hij kreeg de autosleutel. Na een groot feest in de tent op het douaneterrein
was Dirk die morgen niet erg helder. Tijdens het ontbijt werd keer op keer hetzelfde autonummer omgeroepen, steeds luider en strenger en uiteindelijk zelfs kwaad! Eindelijk drong het tot
Dirk door dat de oproep voor hem bestemd was. Inmiddels stond er een file van 10 km.
EEN POTJE BREKEN
Ben Goudsblom houdt van
lekker eten. Hij heeft zelfs
staan koken in de keuken van
een Italiaanse klant. De boer
zijn vrouw kookte volgens Ben
niet lekker genoeg. Ben kan bij
velen een potje breken. Hij valt
bij iedereen in de smaak.

LANDKAART VOL EETADRESSEN
Ben Goudsblom houdt op een kaart bij welke eethuisjes een herhalingsbezoek waard zijn. Marius de
Waard, zoon van Cees, reed een keer met Ben van
Verona naar Nederland. Marius: ”Onderweg hebben
we schnitzels zo groot als deurmatten gegeten!”

HEMA ROOKWORST
Gemakkelijk en snel klaar
te maken en altijd lekker.
Een favoriet tussendoortje!

HUISKAMER ALS RESTAURANT
Het dorpsplein in de boerengemeenschap Cittadella stond regelmatig vol met de
vrachtwagens van De Waard Transport. Het restaurantje op het plein leek meer een
grote huiskamer.

Klaas de Ruiter
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Risico’s van het vak
Het beroep van internationaal vrachtwagenchauffeur heeft zo zijn charme maar ook zijn risico’s. Een van de risico’s is dat je niet op de afgesproken dag of tijd thuiskomt. Redenen kunnen
onder andere zijn: te laat aangekomen om nog te kunnen laden of lossen, fi les, rijverboden in
de transitolanden en een extra spoedopdracht. Dat is lastig en vervelend voor de chauffeur
maar ook voor zijn gezin, vooral als er pivé afspraken zijn gemaakt.
DUIZENDEN GULDENS OF MEER OP ZAK
OP KREDIET
Met een tas vol vreemd geld gingen de chauffeurs op pad. De chauffeur moest heel goed
Geld dat nodig was onderweg om te tanken, te eten, tol te in de gaten houden dat een
betalen en om boetes af te kopen.
klant de cheque niet voor
De chauffeurs die buitenplanten in Boskoop hadden maanden blokkeerde door er
geladen, kregen ook twee rekeningen per lading mee: een veel latere datum op te
eentje van De Waard voor het transport en eentje van de zetten. Italianen gaven zichzelf
Boskoopse afzender voor de planten. Bij verschillende op die manier koopkrediet.
boomkwekerijen in Italië werden de planten gelost en
onder rembours afgeleverd. Zowel de planten als het vervoer moesten ter plekke worden
betaald. Dit kon per cheque of contant.
Op de terugreis hadden deze chauffeurs dan ook veel geld en cheques in de kluis liggen met
een waarde van vele duizenden guldens. Als er in Italië veel contant was betaald dan puilde
de kluis uit met lires.
Bij thuiskomst werd de chauffeurstas bij de boekhouder achtergelaten die de papieren, bonnetjes, geld en cheques natelde.
AFKOPEN VAN BOETES
Veel geld is opgegaan aan het systeem! In Frankrijk en Italië hadden de politie en de douane
het voorzien op buitenlandse auto’s. De Franse douane was voornamelijk gebrand op een
teveel aan liters gasolie. De toegestane hoeveelheid brandstof was 150 liter. Vaak had een
chauffeur in Luxemburg goedkoop getankt en reed op hoop van zegen door Frankrijk met
zo’n 400 liter in zijn tank. Als bij een aanhouding dit met een praatje en wat contanten kon
worden opgelost dan werd er gelukkig geen reusachtig protocol geschreven waar een boetebedrag van 500 Franse francs (ƒ 175) aan vastzat. Zonder bonnetje en groot oponthoud, ging
de reis verder. Tegenwoordig let de gendarme vooral op de rijtijden. De nieuwe digitale tachograaf wordt langs de weg met graagte uitgelezen. De chauffeur wordt niet geïnformeerd over
wat er mis is gegaan tijdens de rit maar er wordt wel een bon uitgeschreven die contant betaald
dient te worden. Heb je het geld niet op zak dan krijg je een lift naar een betaalautomaat waar
je onder toeziend oog van de gendarme het bedrag kunt pinnen. Het is op dat moment weliswaar een kwestie van privé voorschieten maar binnen de kortste keren stort De Waard het
bedrag terug.
In Italië was de politie gespitst op snelheid. Ook hier kon onderhandeld worden. Een boete
met een bonnetje kostte 500.000 lire, ongeveer ƒ 600. Na een beleefd optreden wat zoveel is
als uitstappen en de agent een hand schudden, kon een vriendelijk praatje de schade beperken
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tot 50.000 lire, zo’n ƒ 60. Jan Grootjes weet de bedragen nog uit zijn hoofd. In Zuid-Italië, op
weg naar Sicilië, werd hij aangehouden voor te snel rijden. Twee weken later werd hij door
dezelfde agent weer tot stoppen gedwongen. Ook
toen kostte het hem 50.000 lire. Op zijn vraag wat GOED VOORKOMEN
er zou gebeuren als hij over twee weken weer Jan Grootjes: “Ruim veertig jaar zit ik
gesnapt zou worden, antwoordde de carabinieri nu in het vak en ik kan zeggen dat het
met de hand op Jan zijn schouder: “Amico dan veel vertragingen scheelt als je er netjes
krijg je reductie!”
en geschoren uitziet, vooral als je te
maken krijgt met mannen in een uniNu hebben de Italianen voornamelijk oog voor form.”
het inhalen. Bij het overschrijden van inhaal- In Italië heeft het beroep vrachtwagenverboden wordt zonder pardon het rijbewijs voor chauffeur een slechter imago dan in
een aantal maanden ingenomen.
Nederland.
TRIANGEL
De verstelbare trekstang van de aanhanger is
een triangel. De lengte van de vrachtwagen
kan met de triangel handmatig worden verkort wat gemakkelijk is als de politie, met
name in Zwitserland, op lengte controleert.
Meestal accepteert de politie het dat de triangel ter plekke wordt ingekort. Bij de eerste de
beste parkeermogelijkheid trekt de chauffeur
de triangel weer uit want anders kan hij geen
(scherpe) bochten nemen.

Het afkopen van boetes is tegenwoordig in elk
West-Europees land verboden en dus strafbaar.
ALPENLANDEN
In Zwitserland en Oostenrijk wordt behalve de
lengte en de breedte ook het gewicht gecontroleerd. Is een auto te lang, te breed of te zwaar
dan wordt die niet doorgelaten. De chauffeur
wordt onherroepelijk teruggestuurd en moet
dus opnieuw de douane passeren.

OOSTENRIJKSE COULANCE
Oostenrijk ligt vol met weeglussen die een op een
grove manier wegen. Als het gewicht van een
vrachtauto binnen een bepaalde marge valt dan
sommeert de politie de chauffeur om zijn vrachtwagen op een weegbrug te zetten die nauwkeuriger
meet. Te zwaar betekent lossen en een boete
incasseren. Met het juiste gewicht mag worden
doorgereden.
BELGISCHE STRENGHEID
Onze zuiderburen hebben na een aantal zware
ongelukken waarbij vrachtauto’s waren betrokken,
op drukke trajecten grote waarschuwingsborden
geplaatst. Rijden op de cruise control schijnt daar
gevaarlijk te zijn. In België zijn de bekeuringen
torenhoog, voor zowel te zwaar beladen zijn als
andere overtredingen.
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HYPOCRISIE
Zwitserland is een paar jaar geleden door de
EU tot de orde geroepen omdat er vastgehouden werd aan een maximaal gewicht
van 28 ton voor een vrachtwagen terwijl in
de omringende landen een gewicht van 40
ton was toegestaan. In Pratteln, een paar
kilometer voorbij Basel, konden de buitenlandse chauffeurs een deel van de lading op
laten slaan of overladen. Andersom kon
ook: Zwitserse wagens konden in Pratteln
bijladen en als 40 tonner de Duitse grens
passeren. De dreiging van de EU landen dat
ze Zwitserse vrachtwagens met een gewicht
van 40 ton niet meer zouden toelaten, deed
de Zwitserse regering zwichten.
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PIONIEREN MET BUITENLANDSE COLLEGA’S
Dirk Schoon: “Wij zijn, als een van de eerste transportbedrijven in Noord-Holland, gestart
met het inhuren van Poolse chauffeurs maar die jongens spreken alleen hun eigen taal.
Tsjechen en Litouwers spreken meerdere talen, zijn prettig in de omgang en - niet onbelangrijk - ze zijn schoon en werken netjes.”
DUITS BEGRIP
In Duitsland is de politie voor rede vatbaar en kan over het algemeen begrip opbrengen voor
de omstandigheden. Dat was vroeger zo en nu nog. Toen de vrachtwagens nog geen begrenzers hadden, reden de chauffeurs met een hoge snelheid naar huis. Vaak reden een aantal
auto’s van De Waard Transport achter elkaar, als een blauw lint door Duitsland heen. Als een
Duitse politieagent een wagen aanhield dan werd er meestal alleen een waarschuwing gegeven. Bij de Duitse douane aan de Nederlandse grens hielden ze op zaterdagnacht ook rekening met de wagens van De Waard. Aan een passerende De Waard chauffeur werd gevraagd
of hij de laatste was en zo niet hoeveel collega’s er nog achter hem reden. Als het niet te lang
duurde, sloten ze de grenspost niet eerder dan dat de laatste wagen was gepasseerd. Zo konden de laatste chauffeurs ook op zondag thuis zijn.
OMKOPERIJ
Bij Vipiteno, Italiaanse grensplaats onderaan de Brennerpas, werden alle ladingen met boter,
kaas, melk en eieren gecontroleerd door de veterinaire dienst, de zogenaamde dokter. Bloemen en planten werden door de plantenziektekundige dienst gecheckt. Deze mannen maakten misbruik van hun positie door altijd iets van de lading op te eisen.
Jan Grootjes: “Als je niet gaf wat ze wilden dan kreeg jij je stempel niet en kon je uren wachten.
Een van die dokters handelde in eieren want die vroeg bij elke vrachtwagen een paar treden
eieren. Aan het eind van de dag had hij zo’n 360 eieren verzameld, gelijk aan een doos vol!
De ander deed in bloembollen, hij pakte altijd de duurste soorten uit de lading. De Italianen
accepteerden dit. Nooit heeft een klant geklaagd over een aangebroken doos of een eenheid
minder. Ze waren allang blij dat je er op tijd was!”
VERDWENEN LADINGEN
Diefstal is van alle tijden, de methoden verschillen. Nu wordt een chauffeur tijdens het slapen
door een goedje bedwelmd. De dieven halen uit de vrachtwagen wat van hun gading is want
soms kunnen ze heel selectief zijn!
Tijdens een rit naar Spanje is op een nacht bij Tom Bruin het achterzeil van zijn aanhanger
opengesneden. Alleen één doos met chocoladecups was gestolen. Veel trammelant voor weinig. Tom heeft niets van de diefstal gemerkt.
Ook hele ladingen worden gestolen, zelfs opleggers, aanhangers of een hele vrachtwagen. Een
chauffeur hield tijdens het eten zijn trekker constant in de gaten. Toen hij buiten kwam was
zijn trailer vol met rutilzand, dat gebruikt wordt voor de productie van laselektrodes, verdwenen. De dieven wisten blijkbaar wat hij aan boord had!
In Milaan is een auto teruggevonden waaruit de lading boter was gestolen. Alle 25 kg klonten
boter waren los meegenomen; de verpakdozen lagen in en rond de wagen.
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VEILIG DE NACHT DOOR
Chauffeurs zorgen tegenwoordig dat ze ’s nachts op een veilige en verlichte parkeerplaats
staan bij een pompstation of bij een wegrestaurant. Dit betekent dat ze voor negen uur
’s avonds een stek gevonden moeten hebben anders zijn ze te laat en kunnen ze geen parkeerplek meer vinden. Zoeken kost tijd en de tachograaf blijft de rijtijd registreren. Als door het
zoeken naar een overnachtingplaats de chauffeur te lang onderweg is en hij de pech heeft dat
zijn tachograaf de volgende dag wordt gecontroleerd, dan is hij in Frankrijk de klos. In Duitsland bestaat de kans dat zijn verhaal wordt geloofd want de tachograaf laat zien dat er hier en
daar langzaam is gereden.

Het thuisfront
De vrouwen van de mannen De Waard hebben hun steentje bijgedragen bij het opbouwen van
De Waard Transport. Co Goudsblom, de vrouw van Cees De Waard Sr., had achter de schermen de touwtjes in handen. Zij had een ijzeren geheugen voor telefoonnummers. Bij haar was
het ook de zoete inval. In het huis aan de Mauritsstraat stond altijd de koffie klaar. Fotografie
was de hobby van moeder Co. Voor De Waard Transport heeft zij een fotoarchief aangelegd.
Evelien en Wil, de vrouwen van Mart en Arjan de Waard, wilden
de vrouwen van de chauffeurs het gevoel geven dat ze ook bij De
Waard hoorden. Kraambezoeken werden afgelegd en bij ziek en
zeer staken ze een helpende hand uit. Als een gezin een auto nodig
had voor een bezoek aan een dokter of ziekenhuis, dan maakte
altijd een van de vrouwen van De Waard daar tijd voor vrij.

IETS OP WIELEN!
Mart de Waard vond de
kraambezoeken een goed
idee. Hij stelde voor om de
baby iets op wielen te geven.

In december stelden ze de kerstpakketten eigenhandig samen. Evelien was begin jaren ’70
hiermee begonnen, samen met haar schoonouders Cees en Co de Waard. Wil nam het stokje
van haar schoonouders over. Nu zorgt Margaret, de schoondochter van Evelien, voor de
kerstpakketten. Ook heeft Margaret de organisatie van de kerstworkshops van Evelien en Wil
overgenomen.
Met een aantal vrouwen van De Waard medewerkers hebben Evelien en Wil in 1976 een volleybalteam opgericht, gesponsord door De Waard Transport. Tot 2003 heeft op shirts de
naam De Waard gestaan. Op het laatst zat alleen
Tiny Mooij nog als een ‘De Waard’ in het team.
HERENTEAM
Er was ook een De Waard heren volleybalteam
maar de mannen namen het niet zo nauw met het
trainen. Bij een te kleine opkomst, gingen de mannen biljarten! Teamleden: Cees Stofberg, Hans van
Trigt, Kees Slippens, Jan Brandsma, Jan Kooij en
Peter Semeins.
Boven v.l.n.r. Truus Bijlsma, Paulien Semeins,
Afra van Trigt, Beneden v.l.n.r. Tiny Mooij,
Evelien de Waard, Trudy Berkhout en Wil de Waard
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Carolien, de dochter van Evelien, heeft als tienermeisje jarenlang op zaterdag de thuiskomende chauffeurs van verse koffie voorzien. Voor twee koffierondes, eentje ’s morgens en
eentje ’s middags, verdiende zij ƒ 2,50 dat ze moest delen met haar vriendinnetje Ellis die haar
elke week hielp.
DE VROUWEN ACHTER DE CHAUFFEURS
Veel mannen waren al chauffeur voordat ze verkering kregen dus de vrouwen wisten waarvoor ze kozen. De meeste vrouwen hebben dan ook geen probleem met het beroep van hun
man en het feit dat ze doordeweeks alleen zijn. Ze zorgen voor hun (klein)kinderen en hebben
een eigen baan, vrijwilligerswerk, hobby’s
en/of hebben een druk verenigingsleven.
Wat de vrouwen wel vervelend vinden, is
dat zij er niet altijd op kunnen vertrouwen
wanneer hun mannen thuiskomen. Ook
voor de weekends worden afspraken onder
voorbehoud gemaakt. Er kan zoveel gebeuren tussen Italië en Nederland dat voor
oponthoud kan zorgen!
De kinderen van de chauffeurs weten niet beter. Ze zijn er aan gewend dat hun vader een week
van huis is maar in het weekend horen ze thuis te zijn. Het is voor hen dan ook een grote
teleurstelling als er een kink in de kabel komt.
Gelukkig is er nu de mobiele telefoon. De mannen kunnen contact hebben met het thuisfront
en ze op de hoogte houden over de voortgang van hun reis. De vrouwen kunnen hun mannen
beter en gemakkelijker betrekken bij het dagelijks leven thuis, telefonisch overleg is altijd
mogelijk. Ze staan er nu niet meer helemaal alleen voor!

THUISKOMEN
Rens Kooistra: “Ik kwam altijd zaterdagochtend thuis. ’s Middags ging ik met mijn twee jongens de natuur in, grote wandelingen maken in de bossen van Schoorl bijvoorbeeld. We keken
daar alledrie naar uit.”
Gerrit Breij: “Ze vonden het altijd feest als ik thuis was. Een van
mijn dochters raakte door het dolle heen als ik thuiskwam. Ze
begon direct alle werkjes van school en haar speelgoed te laten
zien. Die overgang tussen een week alleen zijn en de drukte
thuis, was te groot. Ik vluchtte dan weg en ging een poosje op
het toilet een tijdschrift lezen.”

WOORD IS WOORD
Dirk Schoon: “In de jaren dat
ik op de weg zat, heb ik het
ook zo ervaren. Je bent thuis
als je thuis moet zijn. Nu ik
zelf op de planning zit, is het
ook mijn verantwoordelijkheid om me te houden aan het
credo van De Waard: beloofd
is beloofd en woord is woord.”
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Koen Peters: “Een weekend weg zijn, vinden mijn vrouw en
ik geen probleem maar het moet wel bekend zijn. Zolang
wij weten waar we aan toe zijn dan valt er veel te regelen.
Van een verrassing houden we niet, tenminste als het om
een weekend doorwerken gaat.
Als ik zaterdagmiddag thuiskom, heb ik last van een ‘jetleg’. Ik heb drie kinderen die me bespringen, op me kruipen, lachen, gieren en brullen. Vaak slaap ik zaterdagmorgen een beetje uit. Ik kom dan weliswaar een uurtje later
thuis maar dan heb ik wel de energie om me volop in het
gezinsleven te storten.”

ZAKELIJK EN EERLIJK
Arjan de Waard was een keiharde zakenman en een
superplanner. Als hij zei dat
een chauffeur op tijd thuis
zou zijn dan was hij dat ook!
Hans van Trigt hield ook
altijd rekening met de wensen
van de chauffeurs.

BRIEF VAN SINTERKLAAS
Gerrit Breij: “Ik had vertraging opgelopen en kon niet op Sinterklaasavond
thuis zijn. Mijn vrouw Carla heeft toen
uit naam van de Goed Heiligman, een
brief aan de kinderen geschreven om te
vertellen dat Sinterklaas het te druk had
om op tijd langs te komen. Zij zouden
een dag later hun cadeautjes krijgen.
Carla vond het belangrijk dat we als
gezin Sinterklaas zouden vieren.”
Laura Peters met haar kinderen.

PRIVÉLEVEN
Chauffeurs kunnen vrije dagen of weken aanvragen voor
afspraken, feesten en verjaardagen. Er zijn mannen die
hun vrije dagen voor een heel jaar aangeven. De planners
van De Waard houden daar dan rekening mee. De meesten rijden drie weken en zijn in de weekenden thuis. Na
zo’n periode, waarin de chauffeur ongeveer 10.000 km
erop heeft zitten, is hij een week vrij.

STAND IN
Een chauffeursvrouw die zo af
en toe graag naar het theater
gaat, vraagt altijd een vriendin
of zij de avond van de voorstelling ook tijd heeft. Als haar man
niet op tijd thuis is, gaat zij
samen met zijn stand in.

FAMILIEREISJES
De Waard Transport is meer dan alleen een werkgever. De totale organisatie ademt een familiaire sfeer uit. De familie De Waard heeft altijd geprobeerd de werknemers en hun gezinnen
het wij-gevoel te geven. Het was en is dan ook geen probleem om gezinsleden op een reis mee
te nemen. Als het bij de planning op tijd bekend is, wordt er zelfs geprobeerd een aantrekkelijke rit samen te stellen.
Daan Hellenberg: “Mijn verkering Elly ging met me mee naar de Middellandse Zee. We gingen proviand lossen voor een Noors schip dat voor de kust van de Italiaanse Bloemenrivièra
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Daan Hellenberg
aan de Italiaanse kust
met de Volvo UB-70-03

lag. De vrachtpapieren durfde ik aan niemand af te geven
dus met een parlevinker zijn we naar het schip gevaren.
We werden uitgenodigd om aan boord te komen. De parlevinker vaarde weg en niet veel later het schip ook!
De kapitein kon nog een terugtocht voor ons regelen en
op volle zee lieten we ons langs de touwladder zakken en
sprongen aan boord van de boot die ons weer naar de
haven bracht.”
Jan Grootjes: “Mijn vrouw Gré ging graag met me mee.
Onze oudste maakte zijn eerste buitenlandse reis toen hij
nog geen half jaar was, tevreden liggend in zijn wiegje.”

Piet Mooij: “In de vakanties mochten wij altijd vrouw en kinderen meenemen. Tiny wilde niet
maar onze drie kinderen zijn meerdere keren met me mee geweest, altijd eentje tegelijk. Mijn
middelste zoon had toen blond haar en knalblauwe ogen. Italianen zijn hier helemaal gek van.
Ik hoefde dan ook nooit zijn eten en drinken te betalen. Mijn dochtertje had ik een keer aan
de bar gezet om daar op mij te wachten terwijl ik in het kantoor de papieren in orde ging
maken. Toen ik terugkwam zat ze achter een heel grote ijscoupe verstopt.
Niet alleen de Italianen verwennen de kinderen die mee op reis zijn. Mijn collega’s deden er
even hard aan mee.”
Klaas de Ruiter: “In 1975 heb ik mijn
vrouw en schoonmoeder meegenomen
op een reis naar Rome. Op mijn losplek
bood een Italiaan aan de dames naar het
Vaticaan te brengen. Zo hadden ze
onverwachts een mooie vakantiedag.
Ook heb ik een zomer mijn hele gezin
aan boord gehad. Het was ’s avonds even
passen en meten want hoe delen we twee
bedden met zijn vijven!”
Loek Bruin: “Mijn vrouw Ineke ging
elk jaar mee. Zij genoot van die reisjes
en ik vond het gezellig. Haar mooiste
reis was naar Sicilië.”

Familie De Ruiter op pad met de Volvo BK-50-KS

Gerrit Breij: “Vroeger gingen mijn kinderen elke jaar een keertje mee. Mijn vrouw Carla heeft
jarenlang elke zomer een reis meegemaakt. De langste reis was lossen op Sicilië, terugladen
voor Kopenhagen en met zakjes waterijs terug naar Nederland. Deze rit duurde twee weken.
Tijdens een andere reis samen met Carla, stonden de remmen in brand. Ernaast hing de tank
die vol diesel zat. Carla zag de vonken het eerst. Toen we stilstonden greep ze haar tas en
kroop als water zo snel, over me heen naar buiten. Met een emmertje water heb ik het brandje geblust. Ik geloof niet dat Carla daarna nog ontspannen naast me heeft gezeten.”
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Koen Peters: “Mijn dochter Renee en mijn zoon Chiel zijn ieder een keer mee geweest naar
Italië. Ik moest bij een koekjesfabriek laden. Vier doosjes koek werden in de cabine gezet.
Renee en ik gingen koeketend op weg. Kinderen vinden het geweldig om in het bovenbed te
slapen. De Italiaanse wc’s onderweg vinden ze stom en vies! Elke dag met mama bellen, doe
je ook niet als je thuis bent. Ze vinden het één groot avontuur om met me mee te gaan en ik
vind het hartstikke leuk. Het is ook vermoeiend want heel de dag ben je extra alert, vooral bij
de laad- en de losplaatsen.”

De Waard, één grote familie
In de jaren ’60 hadden bijna alle chauffeurs dezelfde achtergrond, zonen van tuinders uit
Langedijk en omgeving. De meesten hadden jonge gezinnen. Hun vrouwen waren thuis en
zorgden voor de kinderen. Toentertijd stopten vrouwen met werken buitenshuis als er kinderen kwamen. Het klikte goed tussen de gezinnen en dat zorgde ervoor dat de chauffeurs in
hun vrije tijd ook veel met elkaar omgingen. Met Pinksteren zijn fietspuzzelritten en autosterritten gereden.
PERSONEELSVERENIGING
In 1973 is de personeelsvereniging opgericht
door Cees Stofberg (chef monteur), Jan Grootjes (chauffeur) en Narda van der Eng (kantoor).
De personeelsvereniging organiseert nog
steeds een Sinterklaasfeest. Tegenwoordig
vindt er ook op 2e Paasdag een activiteit plaats
zoals karten, darten, jeu de boules en lasergame. De dag wordt met een diner afgesloten.
Wie is de Kerstman bij de DAF VD-68-GY?

JAARFEEST IN ’T BREUGELHUIS
Sinds de opening van het bedrijf in de 2e Industriestraat in Noord-Scharwoude organiseert
De Waard een eindejaarfeest tussen Kerst en Oud & Nieuw. Alle chauffeurs zijn dan thuis en
kunnen meefeesten. Het eerste feest was in Concordia in het dorp.
Het jaarfeest in 1981, ter ere van het 50 jarig bestaan van De Waard Transport, was een verrassingstocht. Met de bus naar Scheveningen voor een theaterlunch met cabaretière Heddy
Lester, een rondvaarttocht in Amsterdam en daarna een diner in ’t Breugelhuis. Bij deze locatie hoorde ook een hotel. Daar barstte het feest los. Een van de hotelgasten kwam op het
lawaai af en bij het openen van de deur
kwam hij Jan Grootjes tegen. Jan hoorde een
bekende stem zijn naam zeggen, keek om en
stond oog in oog met de ‘dokter’ van de
Brenner. Puur toeval dat de inspecteur van
de veterinaire dienst in Vipiteno in Amsterdam verbleef. Hij heeft het feest niet meer
verlaten. Het feest was een daverend succes
waar nog steeds over gesproken wordt.
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FEEST IN AKERSLOOT
De Waard had ooit een feest in Akersloot georganiseerd. ‘s Avond ging het ijzelen en de weg
was spekglad. Hans van Trigt zou de buschauffeur wel even een handje helpen en liep voor de
bus uit naar de grote weg. Hier was gestrooid en Hans kon met een gerust hart instappen.
OPENING VAN DE MOSSEL
De Waard Transport was het eerste bedrijf dat op het
nieuwe bedrijventerrein De Mossel ging bouwen. In 1986
werd het bedrijf geopend met een groot congres, een
receptie en een feest. De loods was omgebouwd tot feestzaal waar een aantal beelden van Nic Jonk stonden. Ooit
had De Waard voor Nic Jonk het transport van zijn
levensgrote beelden verzorgd. Nic Jonk exposeerde toen
in Toscane.
De officiële opening werd gedaan door burgemeester
Bulte. Hoofdspreker tijdens het congres was econoom
professor Geelhoed die de ontwikkelingen in de transportsector belichtte. ’s Avonds zorgde Imca Marina voor
de sfeer tijdens het feest.
Veel vrouwen van De Waard medewerkers hebben aan de
organisatie van deze bijzondere dag meegewerkt. Iedere
bezoeker kreeg een De Waard kalender als aandenken.

De broers Arjan en Mart de Waard
met hun echtgenotes Wil en Evelien

1986: Vervoerscongres, professor Geelhoed (r)
en Wiel Hartmans directeur TLN (zittend).

De Andrew Sisters: Marianne, Caroline en Margaret de Waard

Optreden van Cees (l) en Jan de Waard

Familie De Waard v.l.n.r. Evelien, moeder Co, Arjan, Wil, Mart en vader Cees.
Op de achtergrond v.l.n.r. Narda van der Eng, Auke Bijlsma en Piet Cornelissen.
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Tentego, producent van kalvermelkpoeder
De mannen van Tentego waar De Waard al ruim 40
jaar mee te maken heeft, zijn Gerrit Treur en Maarten
Smit. Gerrit Treur is in 1961 administratief medewerker geworden bij veevoederhandelaar firma Verlaan.
De heer Blankestijn was eigenaar van deze firma.
Maarten Smit kwam een paar jaar later in dienst.
De heer Blankestijn wilde zich toeleggen op de productie van en handel in kunstmelkvoeders voor kalveren. Hij had als veevoederhandelaar in mengvoeders
voor pluimvee, runderen en varkens, ontdekt dat er in
de sector kalvermesterij flink geld viel te verdienen.
Thuis in zijn keuken heeft hij in een wasteil staan
experimenteren met diverse soorten vetten. Het was
een probeersel en het is uiteindelijk gelukt om een
goed product op de markt te krijgen.
Nadat hij het recept had ontwikkeld, werd er elke
maandag kalvermelkpoeder gemaakt. Later heeft hij
Gerrit Treur met chauffeur Michel Butter.
zich hierin gespecialiseerd. Hij noemde zijn bedrijf
Tentego dat betekent ‘ik heb het zelf gedaan’. Het is een samenvoeging van tentara dat zelf
doen betekent en van ego dat Latijs is voor ik. Het product kreeg de naam Tentomel.
Kalfsvlees is met name in Italië een populair vleesproduct. Tentego exporteert circa 90% van de productie kunstmelkpoeders naar Italië.
In de jaren ’60 begon Tentego te leveren aan het Italiaanse bedrijf Andretta dat niet veel later zijn
grootste klant was. In die tijd verzorgde het transportbedrijf Zeilemaker uit Purmerend het vervoer
voor Tentego. Toen Zeilemaker op avontuur ging in
Koeweit, heeft de directie zijn collega transporteur
De Waard aanbevolen als een goede Italië rijder.
Andretta stopte eind jaren ’70. Nederlander Van
Heugten uit Rivolta Del Garda nam de handel in
kalvermelkpoeder over. Deze handelaar wilde dat
de zakken poeder direct bij de boeren werden afgeleverd. De Waard had zich al gespecialiseerd in het
transport van deelladingen en kon dus direct aan
de wensen van de klant voldoen. Twee keer heeft
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RIJDENDE RECLAME
In de periode 1966 - 1970 heeft Tentego op
verzoek van hun Italiaanse klant Andretta
reclameborden voor het product Tentomel
gemaakt. De borden werden na het laden
van Tentomel bovenop de cabine bevestigd.
Na het lossen in Italië verdween de naam
Tentomel van de wagen.

Klaas de Ruiter

De chauffeurs

18-02-2008 12:36:51

EEN GEELTJE VOOR HET SJOUWEN
Piet Hemkes Sr. stond ooit bij Tentego te wachten toen een Duitse
vrachtwagen met een lading magere melkpoeder, werd gelost. De
Duitse chauffeur stond erbij en keek ernaar. Piet ontplofte bijna
want van De Waard chauffeurs werd verwacht dat ze meehielpen.
Bij Gerrit Treur heeft hij zijn beklag gedaan. Vanaf die tijd kreeg
iedere chauffeur die meehielp, een geeltje als dank voor de hulp.

FRIS OP REIS
Niet alleen bij Tentego moest gesjouwd worden, ook bij de boeren tijdens het afleveren.
De chauffeur droeg de zakken een voor een de
auto uit, de boer zorgde ervoor dat de kalvermelkpoeder op zijn plek kwam. In sommige
regio’s in Italië en op Sicilië waren er geen of
geen schone douches. Nico Groep had hier
een oplossing voor: als hij zich in het zweet
had gewerkt, waste hij zich bij de waterpomp.
De mensen kregen de stuipen op het lijf van
zo’n grote, witte, naakte man. Dit heeft Nico
gauw afgeleerd want bij Tentego stroomden de
klachten binnen! Nico had ook een speciale
manier om te bepalen of hij aan een wasbeurt
toe was ja dan nee.

Gerrit Treur: “Het gecombineerde weg- en
railvervoer is een prima systeem. We hebben
in Nederland met zo’n zeven chauffeurs te
maken en die weten allemaal de weg!”
OP VAKANTIE NAAR ITALIË
Gerrit Treur heeft goede herinneringen aan
zijn reizen naar Italië met de chauffeurs van
De Waard. “Mijn eerste reis was met Jan Grootjes en mijn tweede met Bren Boeree. Het buitenland was me onbekend. Bergen had ik nog
nooit gezien en vreemd eten niet geproefd. Ik
ben een boerenzoon en wat een boer niet kent
dat eet hij niet. Bij moeder Maria, waar we ook
mochten douchen, kreeg ik gelukkig iets anders
te eten. Spaghetti lust ik nog steeds niet.”

Ven Heugten geprobeerd in
zee te gaan met andere
Nederlandse transporteurs
maar dat waren geen succesvolle pogingen. Ook het Italiaanse transportbedrijf Perrani heeft de diensten van
De Waard Transport niet
kunnen evenaren.

In drukke tijden kwamen de broers Cees
en Jan de Waard en Cees Slipper vaak op
zaterdagen alvast de kalvermelkdpoeder
laden zodat de chauffeurs ’s maandags op
tijd aan hun rit konden beginnen.
Nu gaan de ladingen kalvermelkpoeder per
trein naar Italië. De Waard laadt van maandag tot vrijdag dagelijks zijn wisselbakken
bij Tentego. Deze speciale bakken zijn
geschikt voor het gecombineerd vervoer.
De Waard Transport rijdt ze naar het
spooremplacement in Rotterdam waar de
bakken op de trein gaan.
Een dag later komt de trein in Italië aan en
worden de bakken weer van de trein op een
wagen van De Waard gezet. Het uitventen
kan beginnen.

SPOKEN OP DE N201
Vóór 1970, toen Tentego nog in Vinkeveen was
gevestigd, was het voor vrachtwagens niet mogelijk om vanuit de richting Utrecht de afslag Vinkeveen te nemen. Onderaan de afslag moest men
namelijk linksaf de N201 onderdoor maar het viaduct was te laag. Niet iedereen had tijd en zin om
door te rijden tot de volgende afslag om daar weer
de N201 op te rijden, terug te rijden en zodoende
aan de ‘goede’ kant van de weg de afrit Vinkeveen
te nemen. Durfals staken dan ook bij Vinkeveen
de weg over om aan de andere kant de weg af te
rijden; ze gebruikten de oprit als afrit. Er schijnt
nooit iemand gesnapt te zijn.

79

4025_De Waard.indd 79

18-02-2008 12:36:52

Jan had net een nieuwe auto, de Volvo
BB-42-50. Dat wil zeggen, een nieuw
chassis met neus. Een oude cabine, laadbak en aanhanger maakten er een complete vrachtwagen van. Tijdens een regenbui zei Jan terloops tegen me dat ik met
een spons het gedrup uit het luchtgaatje
wel kon opvangen!
Het passeren van de grens en de douane,
het bezoek van de ‘dokter’ voor een veterinaire controle en de steekproefcontrole op
smokkelwaar vond ik een hele ervaring.
Zelfs met dit oponthoud waren we nog op tijd om in Tombolo te lossen. Hier ontmoetten we
mijn collega die ook met een De Waard chauffeur was meegereden.

SERVICE VAN DE WAARD
In zijn studententijd heeft Arjan de Waard een keer
meegeholpen met het produceren van kalvermelkpoeder. Tentego had van zijn klant Andretta
gehoord dat de Italiaanse autoriteiten de invoer
van kalvermelkpoeder gingen blokkeren. Met man
en macht probeerden ze bij Tentego in Vinkeveen
om nog voor het importverbod een of meerdere
ladingen over de grens te krijgen. Nadat er veel
werk was verzet, kwam het bericht dat de grensafsluiting niet door zou gaan.

Bij de papierfabriek in Maastricht moesten wij op de terugweg lossen.
Dit kon op vrijdagmiddag niet meer gebeuren. We lieten de BB-42-50
achter en gingen met de trein naar huis. Het ritje naar Italië zat er op. Ik
had een prima tijd gehad.”
WAT HEEFT VOORRANG, DE VERZEGELING OF VEILIGHEID?
Op de terugreis hadden we een spannend moment bij de grensovergang
in Vaals. Jan had de verzegeling van de vracht moeten verbreken om een
schuivende lading papierrollen te kunnen herschikken. Mijnheer
De Graaf, de declarant en een bekende van Jan, heeft het loodje vervangen en ervoor gezorgd dat we de douane probleemloos konden passeren.

Herinneringen uit de jaren ‘60

FILERIJDEN
In de file bij de
Brenner vroeg Jan
de chauffeur van
de vrachtwagen die
voor ons stond, om
onze auto te laten
aansluiten terwijl
hij alvast naar
voren ging lopen
om de papieren bij
de declarant af te
geven. Ik kon niet
rijden. Er zal wel
miscommunicatie
geweest zijn maar
de voorganger liet
me staan en er ontstond een groot
gat in de rij. Er
werd veel en hard
getoeterd.

HET BILJART IN CAFÉ HOOGENBOOM
Vroeger werd er in Vinkeveen alleen op maandag geladen. Een aantal
De Waard auto’s stonden dan in de rij op hun beurt te wachten. Als de
wagen was volgeladen, werd er geparkeerd langs de Heerenweg. Bij de
slager werd er metworst ingeslagen en in café Hoogenboom wachtten de
chauffeurs op elkaar. In
ONTMOETING IN ITALIË
een stoet verlieten de
Meeuwis Blankestijn, directeur/eigenaar van auto’s van De Waard VinTentego, had met Jan Grootjes afgesproken keveen op weg naar Italië.
om elkaar in Italië te ontmoeten om samen
carnaval te vieren. De heer Blankesteijn kon INKOPEN VOOR ONDERWEG
het carnaval combineren met een zakenbe- Kees Overtoom leende de fiets van Blankestijn
zoek aan zijn klant Andretta. Middenin het zijn dochter. Hij kwam altijd terug met het
feestgedruis ontmoetten ze ook nog repara- fietsmandje vol balen zware shag, zijn voorraad
teur Louis Stoffner en zijn vrouw.
voor één week!
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CONFLICTHANTERING
In Vinkeveen lag de fabriek aan het eind van een klein, smal straatje. Voorin de straat was een
dameskapsalon gevestigd. De kapper had volgens de heer Blankestijn een te breed trottoir
laten aanleggen.
De stoep vormde een probleem. Op een keer was de maat vol en Blankestijn vroeg een willekeurige De Waard chauffeur om over die stoep te rijden. Age de Haan was de klos. Hij is
eenmaal met een volle truck ‘per ongeluk’ over het trottoir gereden. De stoeptegels lagen
schots en scheef.
DE BROEKEN VAN NICO
Nico Groep was een flexibele chauffeur die zo zijn wielen andersom zette. Na een reis Italië
ging hij alvast op zaterdagmorgen laden voor maandag. De Waard liet hem weten dat hij
direct terug moest naar Italië. Een weekend thuis zat er niet in. Hij ging douchen en - draaide
niet alleen zijn wielen - maar ook zijn onderbroek om. Klaar voor nog een weekje Italië.
Dit bleek stoere praat te zijn want collega’s hebben Nico onderweg ontmoet nadat hij een
handwas had gedaan. Zijn onderbroeken hingen te drogen aan de ruitenwissers!
Zo gauw het in het voorjaar mooi weer was, trok Nico een korte broek aan. Voor hem was dan
de zomer begonnen. Weer of geen weer, Nico liep ‘op datum’ in een korte broek.
VERKEERD GEPARKEERD
Voor het kantoor van Tentego in Vinkeveen was genoeg ruimte om een vrachtwagen te parkeren maar dan moest er niet een personenauto in de weg staan. Een paar oude dametjes
hadden juist daar hun auto geparkeerd. Gerrit heeft de auto toen verplaatst en middenin een
plas soyalecithine gezet. Niet veel eerder was namelijk tijdens het lossen, een vat met 200 kg
van deze kleverige, bruine derrie op de grond kapot gevallen.
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Belevenissen op en langs de weg
DE BIETENBRUG OP
In de bietentijd zat Daan Hellenberg zijn auto onder de modder en klei. Een Belgische politieagent hield hem aan en verdacht hem van het veroorzaken van een ongeluk. Daan werd meegenomen naar het politiebureau om een verklaring te tekenen wat hij uiteraard niet deed. Het
kostte hem wel een middag. Toen de dienst van politieman De Wit erop zat en er geen andere
uitweg was dan de ontkenning te accepteren, liet hij Daan gaan. Jaren later ontmoetten de
mannen elkaar als vakantiegangers op een camping!
OP SLEEPTOUW
Jan Grootjes en Nico Groep reden in de eerste jaren vaak samen. Daarna zijn ze elkaar niet
meer uit het oog verloren. Soms waren ze ook elkaars reddende engel!
Jan kwam Nico tegen in een staalfabriek in Creil in Frankrijk. Nico stond bovenop zijn bak
en vroeg aan Jan om zijn auto iets naar voren te rijden om de aanhangwagen te laden. De
VB-25-48 had geen handrem en stond dus in zijn versnelling. Jan had dit te laat in de gaten en
reed bij het wegrijden de steekas kapot. Een plan werd gesmeed en Jan zou Nico naar de DAF
importeur in Survillers slepen. Het plan mislukte. De auto’s van toen hadden niet zoveel trekkracht dus Jan gaf volgas om beweging in de volgeladen auto van Nico te krijgen. Het was iets
teveel. Nico kon niet remmen en de trekstang knikte dubbel en brak. Gelukkig was er nog een
scheepstros voorhanden maar ook het touw brak! Een knoop erin en opnieuw proberen. Dit
gebeurde niet één maar meerdere keren. Uiteindelijk zat er één grote knoop tussen de aanhanger van Jan en de motorwagen van Nico. De DAF werd aan de kant gezet en Jan ging hulp
halen. Een monteur uit Survillers kwam de VB-25-48 wegslepen.
REVANCHE
Jan Grootjes had Nico Groep ooit eens op sleeptouw genomen in de bergen. Met of zonder
sleep rijden, leek voor Jan geen verschil te maken.
Jaren later stond Jan Grootjes met zijn maat Loek Bruin met pech ‘net achter Innsbruck’ aan
de voet van een berggebied. Nico, in zijn DAF Tendermaster BS-04-26, kwam Jan in zijn Scania BB-61-80 te hulp. Beiden hadden dit keer een trekstang aan boord. In formatie gingen ze
op weg; de DAF trok in zijn eerste versnelling 80 ton omhoog! Dat ging natuurlijk stapvoets
maar dat veranderden al snel toen het drie kilometer bergafwaarts ging. Hierna kropen de
auto’s weer bergopwaarts, een goed moment voor Jan om een bleke Loek erop uit te sturen en
Nico te vragen bij afdalingen langzamer te rijden. Nico antwoordde: “Zeg maar tegen Jan dat
hij deze nog van me tegoed had!”
MISLUKTE GRAP
De mannen Grootjes en Groep hadden een ludieke manier gevonden om hun bazen, de mannen De Waard en ome Jan Goudsblom, te laten weten dat de DAF VB-25-48 een gebrek aan
trekkracht had. In Alkmaar hebben ze een tak op de cabine vastgebonden zodat die van voren
een stukje overstak. Aan het eind van de tak hingen ze een worst. Met die worst voor het raam
reden ze naar Noord-Scharwoude. De hint werd niet gewaardeerd!
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OPVECHTEN TEGEN DE
OUDE BRENNER
De chauffeurs van het eerste
uur hebben de Europabrug
bij de Brennerpas zien bouwen. Sommigen hielden hun
hart vast toen ze in 1965 voor
de eerste keer over de brug
reden, bang dat de brug het
niet zou houden!

Klaas de Ruiter

De Europabrug was al eerder
voor het personenvervoer
opengesteld. Cees van de Poll
en Jan Grootjes wilden de
eersten zijn. Ongeladen zijn
ze er ’s nachts overheen gereden. De brug bleek spekglad
te zijn!

Met 198 PK de Brenner over, betekende een lange en zware rit. De motor raakte gloeiend heet
en om oververhitting te voorkomen werd de kachel volop aangezet om het koelcircuit groter
te maken. Nico Groep: “Ik heb wel eens op een koplamp gezeten om de motorkap open te
houden voor nog meer afkoeling.”
Uit De Telegraaf

Chauffeur Cor van Stralen van De Waard Transport (links)
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ca. 1960: Weg vrijmaken na een lawine.

In het steilste stuk van de Brenner aan de Italiaanse kant, lag
een bocht die op eigen kracht
moeilijk te nemen was. Zeker
niet als de wagen zwaar beladen
was. De transportonderneming
Egartner, die ook voor de
wegenbouw werkte, trok het
zware transport in 20 minuten
de bocht door.
Egartner zorgde dat er altijd
werk was. Bij vriezend weer
spoten ze de weg nat. Op een
ijzige weg hadden alle vrachtauto’s immers hulp nodig!

EEN NEDERLANDSE LZV IN ITALIË
Age de Haan en Nico Groep waren in de jaren ’70 samen in Tombolo aan het lossen. Age
kreeg de opdracht om alles vol te laden in Trento. Nico kreeg twee laadadressen. In Ravenna
kon zijn motorwagen volgeladen worden en zijn aanhanger in Trento. Uit efficiency overwegingen vroeg Nico aan Age zijn lege aanhanger mee te nemen naar Trento zodat die alvast
geladen kon worden. Age verliet met twee aanhangers Tombolo om 130 km over binnenweggetjes naar Trento te rijden. Alles liep op rolletjes en ’s avonds kon Nico volgeladen aan zijn
terugreis beginnen.
Nico Groep zijn hand kwam tijdens het opruimen in de garagehal aan de 2e Industriestraat,
bekneld te zitten. Na het uitdoen van zijn handschoen zag hij dat één vinger bloedde als een
rund en geen topje meer had. Dokter Bruinsma stuurde hem direct door naar het ziekenhuis.
De specialist stelde voor, om hem een paar dagen op te nemen zodat zijn vinger in zijn buikhuid kon aangroeien. Alleen op die manier zou de vinger zijn lengte terugkrijgen. Daar kwam
niets van in want Nico zijn nieuwe DAF BS-04-26 stond klaar. Hij sprak daar de legendarische woorden: “Laat die top er maar af want mijn nieuwe auto staat op me te wachten.”
Niet veel later schudde Jan Grootjes een pikzwart vingertopje uit Nico zijn handschoen.
LIFTER
Boer Tony in Treviso, Italië, kreeg leveringen van 10 ton kalvermelkpoeder vanaf Andretta,
een klant van Tentego. De schoenmaker uit Tombolo ging dan mee om te helpen lossen want
die kon een bijverdienste goed gebruiken. Met zijn drieën in de cabine van de Scania LBS 76,
de BB-61-80, reed Jan Grootjes scheurend over de smalle weggetjes naar boer Tony. Als er te
dicht langs een boom werd gereden riep de schoenmaker met angst in zijn lijf: “Jan, Ostia!”
GRAPPA
Boer Tony had een wijngaard en stookte zijn eigen grappa. Een tandarts had hij nooit nodig
want met dat troebele goedje met 70% alcohol, hield hij zijn gebit wel ontsmet. Na één keer
proberen, sloegen de chauffeurs zijn aanbod in het vervolg altijd af. Het was niet te drinken.
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GEESTELIJK GESTOORD
Jan Grootjes had grote problemen met de Scania BB-61-80. De gloednieuwe auto had altijd
wat. Vanaf het begin liet de motor het afweten als die op volle toeren draaide. Garages in binnen- en buitenland konden het niet vinden. In Heerhugowaard is er een keer openlijk getwijfeld aan Jan zijn geestelijke gesteldheid. Na lang zoeken en volhouden is uiteindelijk in de
aanzuigleiding van de turbo een nieuwe claxon gevonden die bij volle toeren ging zweven en
de leiding afsloot. Wat er al niet in de fabriek mis kan gaan.
Met die auto is het trouwens nooit goed gekomen, zelfs de versnellingsbak is een keer tijdens
het rijden spontaan in de vernieling geraakt!
REPAREREN IN DE VRIESKOU
Vlak voor München kreeg Jan Grootjes pech met de DAF
VB-25-48. Het cardan was kapot. Dit zou een dure reparatie
worden. Vader Cees stelde Jan voor om zelf het cardan los te
maken zodat de volgende morgen de monteur van de DAF dealer uit München niet zo lang werk had. Langs de weg, middenin
de nacht en bij -15° C lag Jan onder zijn wagen. Hij krijgt er nog
koude rillingen van.

IJSKOUD
Ted Klaver: “Het is geen
pretje om bij -20° C
sneeuwkettingen om je
wielen te leggen. ”

LASSEN LANGS DE WEG
Gerrit Breij kreeg in Duitsland autopech. Onder toeziend oog van de DAF service heeft hij op
de vluchtstrook de aandrijfas staan lassen. De DAF verleende wel service maar in dit geval
geen garantie! Tegenwoordig kan dit niet meer want de politie haalt een auto met pech direct
van de weg.
Bij De Waard gebeurt altijd wat!
CONDOM
Bij een fruitboer in Condom, aan de voet van de Pyreneeën, moesten Jan Grootjes en Nico
Groep op hun lading wachten. De wachttijd konden ze nuttig besteden en bij een tankstation
gingen ze de auto wassen. Jan zou spuiten en Nico wassen met als resultaat dat Jan nog schoon
en droog was en Nico niet. Hoewel Nico altijd vies werd, wat hij ook deed, was hij wel een
schone vent en dus moest hij nu ook zichzelf wassen. Terug op het erf ging Nico naakt in de
bak van de motorwagen staan terwijl Jan de waterslang bediende. Nico had bedacht dat als
Jan tegen het dakzeil zou spuiten er een soort douche zou ontstaan. Het werd een vieze
douche van zwart koud water!
ZONNEN OP HET DAK
Jan Grootjes had uitgevonden dat je op het dak van de topsleeper goed kon liggen zonnen en
dat het zeildak van de motorwagen ook als hangmat dienst kon doen. Niet alleen zonnen
maar ook slapen deed Jan op het dak. Op snikhete nachten was het een goed plekje want
bovenlangs was er altijd wat wind die ook de muggen en vliegen van hem vandaan hield.

Als je vaak bij dezelfde boeren komt, bouw je ook een relatie op.
Bij de fabrieken ben je een nummer.
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GEDENKWAARDIGE RIT
Tom Bruin heeft tijdens een rit, die ruim twee weken duurde, vijftien keer een grens gepasseerd. De reis begon met een lading bier voor het toenmalige Joegoslavië. Met een lading
glasplaten voor landbouwkassen in Zuid-Frankrijk, reed hij van Joegoslavië via Duitsland,
Oostenrijk en Italië naar Frankrijk. Met een vracht uien voor Zweden reed hij terug naar
Nederland waar de uien werden overgeladen op een Zweedse vrachtwagen.
DE DRIE VAN TRENTO
Na een avondje met zijn drieën stappen in Trento, rukte een van de drie onderweg een Italiaans gevelvlaggetje van de muur. Helaas werd dat door een voorbijganger opgemerkt die de
politie belde. Niets vermoedend wachtten de mannen rustig de komst van de politie af. Vriendelijk en beleefd maar ook een beetje balorig werd de carabinieri te woord gestaan. Het pakte
heel verkeerd uit want ze hadden zich schuldig gemaakt aan een schennisdelict!
De drie moesten mee naar het politiebureau waar ze in een cel onder een paardendeken de
nacht konden doorbrengen. De situatie was niet leuk maar nog wel te overzien, tot de volgende dag. De Nederlanders werden naar de gevangenis overgebracht waar ze hun eigendommen en bedrijfsportemonnee moesten inleveren. Elke geldeenheid werd apart op een lijst
gezet!
De Waard werd op de hoogte gesteld op het moment dat een Italiaanse klant uit Trento in
Noord-Scharwoude op bezoek was. De Italiaan begon onbedaarlijk te lachen. De Waard zag
echter de lol er niet van in. Chauffeurs moesten geregeld worden om de vrachtwagens op te
halen. De Italiaan maakte zich verdienstelijk door een advocaat in te schakelen. Na twee
dagen cel konden de drie van Trento de gevangenis verlaten. Ze zijn naar München gelift en
vandaar naar huis gevlogen.
OLIECRISIS
WAKKER BLIJVEN
Tijdens de oliecrisis in 1973 gingen de
In het tachograafloze tijdperk werd er soms dag en nacht chauffeurs met een voorraad van 1.300
gereden. De planning zat dan zo strak in elkaar dat er liter dieselolie op pad.
geen ruimte voor oponthoud was. Soms kon er niet op tijd
geladen worden en stond de chauffeur op het laadadres uren te wachten. Het laden van bloemkolen in Bretagne voor een klant in Groningen bijvoorbeeld, liep
altijd vertraging op omdat de Fransen op de veiling de beste prijs
wilden. Als de ochtendveiling niet een goede prijs opleverde dan
werd er rustig op de middagveiling gewacht. De chauffeurs
moesten die wachturen inhalen om de bloemkool op tijd in Groningen te krijgen. Dat betekende doorrijden en het beroemde
‘nachtje van Hans’ inlassen. Hans van Trigt was in de jaren ’70
en ’80 de planner voor alle bestemmingen, exclusief Italië.
Chauffeurs hielden zich op verschillende manieren wakker. De
een drukte een brandende peuk in zijn handpalm uit, de ander
hing in de vrieskou zijn arm uit het raampje.
Daan Hellenberg is een keer 24 uur zoek geweest. Hij was bij Düsseldorf Süd in slaap gevallen
en had het klokje rond geslapen. Zijn collega Cees van der Poll viel op de Twuyverweg, één
kilometer van huis, in slaap. Hij kon de eindstreep net niet halen.

1981: De F12 met een lading bloemkool,
van Frankrijk naar Groningen.
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OVERAL ARMEN EN BENEN
Het tegemoetkomend verkeer stond in de file. De
chauffeur van een bestelbus merkte de file te laat op
en week uit naar de andere weghelft. Ted Klaver kon
hem, met een wagen vol houtskool, niet meer ontwijken. Ted vloog de berm in en kwam onder zijn
stuur vast te zitten. Nadat hij van de schrik bekomen
was, keek hij naar buiten en zag dat de weg bezaaid
lag met armen en benen… de bestelbus was geladen
met protheses.
Per ambulance werd Ted naar het ziekenhuis in Recklinghausen gebracht waar Mart de Waard hem de
volgende dag kwam ophalen.

MET DANK AAN PATER HOFER
In 1981 lag chauffeur Ted Klaver met
een gebroken been in het ziekenhuis
van Vipiteno, Italië. Pater Hofer heeft
Cees de Waard jr. geholpen met Ted uit
het ziekenhuis te krijgen om hem mee
te nemen naar Nederland.

BIDPRENTJE
In Turijn vloog een Italiaan uit de bocht en reed recht
op de vrachtauto van Dirk Schoon af. Dirk had geprobeerd uit te wijken. Zijn wagen versperde voor de rest van de dag de gehele weg. ’s Middags
kwam een stel Italianen de situatie bekijken. Het bleken de ouders van de verongelukte man
te zijn. Maanden later werd bij De Waard Transport post uit Italië bezorgd. Het bleek een
bidprentje met foto te zijn.
FLACONS CITROENSAP
De citroensapfabriek staat bovenop een steile berg. Het is soms niet eenvoudig om hier te
komen. Gerrit Breij kon niet tegen de berg op en liet zich door twee shovels naar boven trekken. Hij had een lading plastic korreltjes aan boord voor de productie van flacons. Als retourvracht laadde hij zijn auto vol met de bekende gele flesjes citroensap.
STAKING IN ITALIË
Half Europa stond stil toen er in Italië gestaakt werd. Alle wegen in Italië stonden vol en dus
werden de grenzen gesloten. Hierdoor stond het verkeer op de 110 km snelweg in Oostenrijk
in een mum van tijd ook vast. In Kiefersfelden in Duitsland werden de auto’s al tegengehouden. Jan Grootjes stond in Duitsland, Gerrit Breij in Oostenrijk. Acht dagen duurde de
staking. Het Rode Kruis bracht eten en drinken rond, DAF deelde onderbroeken en shag uit
en de Duitse vakbond bracht met kleine busjes mensen gratis naar een sauna, bioscoop of
restaurant! Op de snelweg werd gevoetbald.
De Waard betaalde het loon gewoon door en bood de gestrande chauffeurs aan om op kosten
van de zaak in het weekend in een hotel te overnachten. De chauffeurs van De Waard waren
een uitzondering.
VERLIEFDHEID
Een chauffeur kon geen weerstand bieden aan zijn verliefdheid. Hij reed naar het vliegveld
van Milaan, parkeerde zijn volgeladen vrachtwagen en kocht een enkele reis naar Israël.
De Waard kwam uiteindelijk de vrachtwagen op het spoor en handelde de vracht af.
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BRANDWEERKAZERNES ALS GARAGE
In de buurt van München vroor het 25 graden toen een stuk of zeven huifauto’s van De Waard
Transport een overnachtingplaats zochten. De auto’s waren geladen met aardappelen. Bij stilstand zou de vracht bevriezen en dat moest voorkomen worden. Mart de Waard bedacht een
creatieve oplossing en regelde voor elke auto een parkeerplek in een brandweerkazerne.
HUMOR
Italianen hadden moeite met de invoering van het dragen van de veiligheidsgordel dat in 1975
verplicht werd gesteld voor personenauto’s. In Zuid-Italië hadden ze daar wat op gevonden.
Er waren T-shirts te koop met een zwarte digitale band als opdruk!
ITALIAANS RIJGEDRAG
Italianen hebben een agressief rijgedrag maar
nemen wel hun verlies. Als je op de weg ‘wint’
dan wordt dat geaccepteerd. Een agressieve reactie in woord of gebaar is er niet bij.
VASTLOPEN
Koen Peters vindt het uitventen van deelladingen en het contact met de (wijn)boeren en andere klanten een leuk onderdeel van zijn werk maar het betekent wel dat hij naar de binnenlanden van Italië wordt gestuurd. De kans op verkeerd rijden is groot. Koen kan hierover meepraten. Hij liep vast op een klein bergweggetje en moest 2½ km achteruit de berg afrijden.
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Seizoenstransport voor Pop Vriend
In Andijk staat de derde generatie aan het roer van zaadveredelingsbedrijf Pop Vriend. Van
oudsher is dit bedrijf gespecialiseerd in sperziebonenzaad en heeft nu een variatie van ruim
150 soorten sperziebonen. Het assortiment is in de loop van de jaren uitgebreid met suikermaïs, zomerwortels, zilverui en spinazie.
De zaden worden naar 120 landen geëxporteerd waaronder Italië en Frankrijk, bestemmingen waar De Waard Transport op rijdt. Sinds medio jaren ’70 doet Pop Vriend zaken met
De Waard.
Algemeen directeur Arnold Vriend: “De Waard kon een concurrerende prijs aanbieden omdat
de terugvracht min of meer was gegarandeerd. De auto’s reden nooit leeg terug omdat ze in
die tijd veel Italiaans natuursteen in de vorm van marmeren platen, naar Nederland vervoerden. Onze vrachten maakten de rit compleet.”
In de piektijden rijden wekelijks zo’n 20 vrachtauto’s volgeladen met zakken zaad naar het
zuiden. Het voorseizoen loopt van april tot en met juni, het naseizoen van oktober tot en met
december.
Arnold Vriend: “De wagens komen leeg naar Andijk omdat wij graag van begin tot het eind
het heft in handen willen hebben als het gaat om de kwaliteit van ons product. We stellen zelf
de totaalvracht samen die bestaat uit deelladingen en we helpen de chauffeur met laden. Onze
klanten zijn groothandels en conservenfabrieken. Het grote voordeel van de Nederlandse
De Waard chauffeurs is dat ze Italiaans en Frans spreken. Ze weten waar onze klanten zitten
en wat die van hen verwachten. Wij vinden het prettig dat de chauffeurs onze klanten kennen.
Zij vormen de schakel tussen hier en daar. Het is een belangrijke meerwaarde die we helaas
missen als een buitenlandse chauffeur op de auto zit.”
89

4025_De Waard.indd 89

18-02-2008 12:37:01

Noemenswaardige vrachten
FRANSE SLAG
Vader Cees kon goed kool stapelen. Dat was een hele kunst en precisiewerk. Als de stapel
stevig was opgebouwd kon er meer vervoerd worden en kwamen de kolen onbeschadigd aan.
Maar… bij het lossen in Straatsburg of de Elzas prikten de Fransen ze aan een vork en gooiden ze op een hoop!

CEES DE WAARD HAD HET ALTIJD DRUK
Vader Cees was bedreven in laden en lossen. Op zaterdag werden de plakken rubber in Alkmaar gelost. Samen met zijn kleinzoon Cees kwam hij altijd een kijkje nemen. Hij deed dan de
kneepjes van het vak nog even voor en bleef een paar minuten staan om te zien of de chauffeur
het lossen onder de knie had. Hij was van mening dat ook aan deze klus veel aandacht besteed
moest worden. De chauffeur dacht hier anders over want hij had de Fransen de rubber zien
laden: nonchalant en via een transportband, er kwam geen handarbeid en extra zorg aan te pas!
Zo ging het vaak bij vader Cees: de zaak bekijken, instructies geven over het laden of lossen,
de techniek voordoen en snel weer weg want er waren andere belangrijke afspraken. Hij was
er altijd maar even! Kleine Cees liet hij dan blij achter bij de chauffeur. In de vrachtwagen
werd hij naar huis gebracht.
OPKOMST BOLLENTEELT
Veel grasland werd omgezet naar geschikte grond voor de bloembollenteelt. Dat betekende
dat de bovenste graslaag werd verwijderd. Het scheuren van grasland leverde graszoden op
die gebruikt werden voor voetbalvelden. De Waard transporteerden graszoden naar de
stadions in Hamburg, Bremen en Essen.
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BEVROREN GRASZODEN
Chauffeur Jan Bleeker is altijd in voor een onbekende bestemming. Hij vindt zijn weg wel, ook
in corrupte landen waar je bij elke politiepost een stempel moet kopen. Dit overkwam hem in
Turkije toen hij bevroren graszoden geladen had voor een bungalowpark in Istanbul. In Urk,
bij de visafslag, had hij bakken ijs opgehaald om de graszoden in te vriezen. Hij rolde de graszoden op met de ijsblokken ertussen en legde ze daarna op een pallet. Volgens afspraak met
de klant vervoerde Jan de pallets bij een temperatuur van -18°C. Dat de rollen graszoden ook
aan elkaar vastvroren was volgens Jan geen probleem. Hij ging ervan uit dat de pallets met
een heftruck gelost zouden worden waarna de rollen in de hete zon snel zouden ontdooien.
Helaas liep het anders. Er was geen heftruck aanwezig en de bevroren rollen graszoden moesten handmatig worden gelost. Het losscheuren beschadigde de rollen. Jammer, want er was
juist zoveel zorg aan deze lading besteed.
TURKS AVONTUUR
Na de rest van de dag bezig te zijn geweest met het lossen van de graszoden, nodigde de Turk
Jan Bleeker uit om bij hem thuis koffie te komen drinken. De woning was in een kelder. De
wanden hingen vol met messen. Jan voelde zich niet op zijn gemak, dronk snel zijn koffie op
en verliet deze vreemde omgeving.
NEDERLANDS STAMBOEKKOE
Stamboekvee uit Nederland en met name uit Friesland, is wereldwijd bekend en gewild. Voor
de vleesproductie worden veel kalveren naar Italië geëxporteerd. De kwaliteit van het vee
wordt gewaarborgd door de kalveren Nederlands voer te geven. Sinds de jaren ’60 rijdt
De Waard Transport voor verschillende klanten met kalvermelkpoeder naar Italië.
LEGE KOEIEN
In Friesland en Brabant werden lange tijd koeienhuiden geladen, bestemd voor de Italiaanse
meubel-, schoen- en kledingindustrie. De vellen zaten bij vertrek nog vol huidsappen waaruit
bij warm weer de maden liepen. De stank was niet te harden. De wagen moest tijdens de rust,
van de wind afgehouden worden anders stonk de chauffeur zijn cabine uit.
Aan sommige huiden zaten ook oren. Af en toe bleef een oor bij het lossen achter de laadklep
haken en scheurde dan af. Zelfs na een grote schoonmaakbeurt kon er nog wel eens een oor verstopt zitten die er dan
uitviel bij de volgende klant. Snel moest dan het onsmakelijke
stuk vlees onder de wagen geschopt worden, uit het zicht van
de opdrachtgever van de terugvracht.
In het begin spoten de chauffeurs de wagens uit met een tuinslang. De indringende vieze geur bestreden ze met vanillepoeder of gemalen koffie die ze in de wagen strooiden. Later werd
gebruik gemaakt van een hoge drukspuit en zeep.
De Waard transporteert geen koeienhuiden meer. Ze komen
nu uit Oost-Europa!

De achterdeur van een koelauto wordt
als whiteboard gebruikt.
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GEZOEM IN DE KAST
De Waard Transport vervoert wekelijks duizenden hommels naar Italië. In het voor- en najaar
gaat het om tienduizenden. In Italië worden ze bij de tomatentelers aan het werk gezet in de
kassen. Gemiddeld tien weken lang bestuiven ze de tomatenplanten, dan zijn de hommels op
en sterven ze. Nieuwe kasten vol hommels worden op tijd aangeleverd om de bestuiving voort
te zetten. Het geconditioneerd vervoer is op 10°C afgesteld zodat de hommels uitgerust en vol
energie bij de teler aankomen. De temperatuur is een eis van de klant. Als het namelijk te
warm is dan beginnen de hommels te vliegen voor afkoeling. Het gezoem is dan niet van de
lucht. Koppert Biological Systems uit Berkel en Rodenrijs werkt al jaren samen met De Waard
Transport omdat ze kunnen rekenen op kwalitatief transport van een hoogwaardige en
kwetsbare vracht.
KWETSBARE LADING
Cees en Jan de Waard mochten als pubers mee met Jan Grootjes en Auke Bijlsma naar
Marseille. Hier moest een lading eieren op de boot worden gezet. De vier mannen hadden
geluncht, uiteraard met een glas wijn erbij. Jan en Cees werden na de lunch gevraagd de eieren
te lossen. In de zon deed het glas wijn zijn werk. Toen een pallet omviel, keek Jan Grootjes uit
het portiersraam en vroeg quasi verrast: ”Zijn jullie een omelet aan het maken?”
Een beschadigde vracht eieren ging retour voor verwerking in de zeepindustrie. Het struif
dreef soms door de klep heen naar buiten. De rottende en stinkende eieren zorgden altijd voor
een onaangename terugreis!
Eieren naar Marseille brengen, was vaak een ritje toe. In de hoogtijdagen van dit transport
gingen er 40 vrachten per week naar de haven van Marseille. De veerboot naar Algerije stond
dan vol met eieren!
In een van de eethuisjes in Italië stond altijd een mandje gekookte eieren op de toonbank/bar.
Chauffeurs met een lading eieren aan boord, vervingen wel eens een paar gekookte door rauwe
eieren. Waardin Olga kon hierdoor ontploffen van kwaadheid en gaf altijd haar man de schuld.
Het transport van eieren hield op toen Algerije startte met het invoeren van kippen!
INSTORTING VAN DE MARKT
In een bepaalde periode in de jaren ‘70
reden alle auto´s met kalvermeel van
Putten naar Italië. Een kwikschandaal
zorgde ervoor dat van de een op andere
dag alle auto’s stilstonden. Deze crisis
heeft De Waard een lesje geleerd.

Ben Goudsblom met een lading voor een tuincentrum.
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GESTOLEN PRALINES
Bij Rome zijn ooit zes pallets bonbons gestolen die bestemd waren voor een klant bij Napels.
Die nacht waaide het erg en de zeilen van alle huifwagens maakten een klapperend lawaai.
Chauffeur Koen Peters had door de wind niets gehoord of gevoeld. De volgende morgen bleken alle sloten kapot geknipt te zijn. De diefstal heeft een halve dag vertraging opgeleverd: de
Carabinieri ter plekke vond een aangifte overbodig en wilde niet meewerken. De staatspolitie
in Napels wilde de klus niet klaren omdat het de taak van de Carabinieri was!
APPELMOES
Voor een lading appelen moest Gerrit Breij de huif van de auto halen en kippengaas langs de
wanden spannen. De appelen konden zo los in de wagen gestort worden. Flippie van Tiel zou
er toch appelmoes van maken.
EEN KOELBAK VOL SPAGHETTI
De koelbak was te lang en te hoog maar zonder huif kon hij op de aanhanger worden vervoerd. Een lege koelbak haalde niet het maximale laadvermogen. Jan de Waard had geregeld
dat de koelbak volgeladen werd met dozen spaghetti. Van dit soort uitzonderlijke ladingen
kon Jan erg genieten. Chauffeur Loek Bruin kon de humor er ook wel van inzien.
HEINEKEN’S AFZETGEBIED
Simon de Wilde en Jan Bleeker waren de chauffeurs die voor Heineken op Moskou reden. Het
waren mooie reizen totdat Jan in het kantoor op het losadres betrokken raakte bij een roofoverval. Met een pistool op je hoofd, ziet het leven er toch heel anders uit. Het pistool werd
ook nog tegen een muur afgevuurd om te laten zien en horen dat het echt menens was. Jan
heeft dagen met pijn in zijn oren gelopen. Hij werd bestolen van zijn portefeuille met daarin
geld, zijn paspoort en rijbewijs. Na vier dagen kon Jan het land opgelucht verlaten. De Waard
Transport heeft daarna nooit meer op Moskou gereden.
Voor Heineken reed De Waard ook naar Belgrado, Boekarest en Malta.
SPAANSE PEPERS
In 2007 bestaat ook Conimex (Conserven import export) 75 jaar, een oude klant van
De Waard Transport. Voor Conimex werden in de buurt van Napels, losse Spaanse pepers
geladen. De auto’s waren topzwaar en reden druipend het terrein af. Bij de tijd dat ze in Baarn,
de oude locatie van Conimex, gelost werden, was het vocht eruit, de lading geslonken en de
pepers geperst.
HOGE NOOD
De chauffeur die met een lading toiletpotten naar huis reed, voelde zich niet fit. Hij had veel
buikkrampen. Eén WC pot heeft hij toen in gebruik genomen. Hij zette die bij elke stop in de
berm neer. Leeg maar vies heeft hij hem thuis afgeleverd. Zijn vrouw mocht hem houden als
ze dat wilde!
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EEN KOSTBARE REIS
Bram Vroegop en Dirk Kamp vertrokken met een lading marmerplaten uit Carrara. De bokken waren niet goed vastgebonden en begonnen tijdens het rijden te schuiven. Op de Brenner
probeerde Bram de lading met een trekstang recht te duwen maar die ging dwars door de
bokken heen. Alle platen braken doormidden. Nog steeds lag de zware vracht aan één kant in
de aanhangwagen maar meer oponthoud konden de mannen zich niet veroorloven. Net over
de grens in Duitsland tijdens het passeren van een kleine VW met twee oude mannetjes erin,
viel de aanhanger om. De twee oude heertjes kropen opgelucht onder het puin vandaan.
Zonder kleerscheuren hebben ze het ongeval overleefd.
EEN LACHER
De drie-assige aanhanger was verkeerd geladen en ergens op een binnenweggetje in Zwitserland gebeurde het: de aanhanger kantelde. De weg lag bezaaid met strijkplanken. De chauffeur had tijdens deze reis zijn zwager mee. Jarenlang zorgde dit voorval voor een sterk verhaal
op verjaardagen!
DOE-HET-ZELF
De verkoop van kwasten door de gebroeders Spijker in Beverwijk nam in de jaren ’70 een
vlucht door de groei van de Doe-hetZelf markt. In de jaren ’40 was Spijker
met de verkoop begonnen vanuit een
oude Chevrolet. Spijker Kwasten is
verschillende keren kris kras door
Beverwijk verplaatst. Het bedrijf is nu
in Velsen-Noord gevestigd.
Ted Klaver: “Mijn eerste ladingen
kwasten leverde ik af in een smal
straatje in Beverwijk dat net iets breder was dan mijn auto! Ik blokkeerde
de straat en zorgde dus altijd voor een
opstopping bij het afleveren van
dozen vol kwasten.”
VERBODEN VOOR VRACHTVERKEER
Als de opdracht luidt dat in het centrum van Rome 35 doosjes droogbloemen gelost moeten
worden, dan doe je dat. Ted Klaver zat er dan ook niet mee, zelfs niet toen bleek dat het winkeltje in een autobreed straatje was gevestigd.
Droogbloemen afleveren bij het Vaticaan? Geen probleem, ondanks de verkeersvrije zone
parkeerde Ted vlakbij de deur.
ZWAAR ONGEVAL
Tom Bruin raakte betrokken bij een kettingbotsing in dichte mist in Noord-Frankrijk. Er
vielen 11 doden. Het bizarre van dit dramatische ongeluk was dat zijn auto volgeladen was
met doodkistenhout.
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LUXE CADEAU
Het allerbeste, sterkste en zachtste toiletpapier dat de papierfabriek maakte, hoorde niet bij de
lading. De chauffeurs kregen regelmatig bij het laden een pak toiletpapier van deze super
kwaliteit cadeau. Thuis konden ze er goede sier mee maken! Menige bezoeker maakte de
gastvrouw een compliment over het luxe toiletpapier.
BIJZONDERE LADINGEN
Beeldhouwer Nic Jonk had een expositie in Italië. Zijn bronzen beelden zijn heen en terug met
De Waard Transport vervoerd.
Voetballer Seedorf heeft door De Waard zijn trimtoestel aan huis laten bezorgen.
Arabische oliesjeiks zaten verlegen om gouden sanitaire accessoires.
MYSTERIEUZE LADING
Ted Klaver reed als 2e chauffeur mee met Bertus Zoon. De opdracht was om bij ECT in Rotterdam een container met hoogwaardig metaal te laden. In Rotterdam bleken er ook drie
trekkers en opleggers van Steef van Loon op eenzelfde lading te wachten. In colonne reden de
vier vrachtauto’s achter een bewakingsauto naar de Zwitserse grens waar ze vreemd genoeg
de file passeerden en zonder controle konden doorrijden. De eindbestemming was een smelterij in Chiasso, bij de grens tussen Zwitserland en Italië. De lading bleek 130 miljoen dollar
aan muntgeld te bevatten!
HOBBY
Jan de Waard was gek van Fiat autootjes die hij door zijn collega’s per vrachtwagen liet ophalen. Lekker toeren in de eigen omgeving was toch heel anders dan een lange trip maken van
Italië naar Nederland.
HOEZO NOEMENSWAARDIG?
Stefan van de Vliet: “Als je als klein jochie bij de Marine een helikopter op een dieplader hebt
zien staan, dan sta je later van geen enkele lading meer te kijken!”
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Wie is...

Jan van de spaghetti
De broer van Piet de Munnik

Gerrit de Prater

De neus
Ben Hap

Wie zei...
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De planner van Tentego

Jan van de vrachttaxi
Grote mensen baby

De vakman
Zwarte Piet

De krullendraaier
Dottore

De sik
Wonderboy

Giovanni

Kuif
Ronald Mc Donald

Mooie Cor
Benjamino

Jaap Zeven
De conférencier van de Brenner
Jan Darm

Ik kan niet werken deze week,
want ik moet op de poes
van mijn zuster passen.
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CHAUFFEURS

Dienstverband langer dan 1 jaar

ADRIAANSE Jan
ALFERINK Klamer
MARITELLO Marco
BASTIAANS Ben
BENTHUM Mart
BERG vd Gerrit
BERG vd Henk
BERG vd Herman
BERGEN Arie
BERKHOUT Frank
BIJL vd Leo
BIJLSMA Auke
BLANKESPOOR Jan*
BLEEKER Jaap
BLEEKER Jan
BLOM Cees*
BOER de Dirk
BOERSEN Cor
BOON Aart
BOORDER de John
BRAAK Joop
BREY Gerrit
BROEKMAN Henk*
BROUWER Gerrit*
BROUWER Feike
BRUIN Loek*
BRUIN Peter*
BRUIN Tom*
BRUIN Th.
BUCKENS Rob
BUTTER Michel*
CORNELISSE Piet*
DAM Pieter*
DEKKER Jan*
DIJK van Jan Dirk*
DIJKSTRA Andre
DIJKSTRA Dirk
DOORN vd Joop
EIKELBOOM Willem
FEELEUS Piet
FOKKER Erik Jan
FRANKFURT Arie
FRIETEMA Andre
FRIETEMA Obbe
GERRITS Hans
GOESINNE Ton*
GOOTJES Cornelis*
GORSELINK Erik

2006 - heden
2001 - 2005
1994 - 1996
1984 - 2000
1991 - 2007
1991 - heden
1981 - 1984
1973 - 1985
1994 - heden
1994 - 1998
1991 - heden
1976 - 1994
1992 - 1997
1990 - 1993
1982 - heden
1995 - 1999
1967 - 1981
1978 - 1980
1992 - 1998
1977 - 1979
1986 - 1999
1980 - heden
1974 - 2000
1968 - 2001
1981 - 1992
1965 - 2003
1987 - 1994
1965 - 2002
1970 - 1973
1993 - 1995
1990 - heden
1975 - 2000
1968 - 1979
1987 - heden
1995 - 2006
2003 - heden
2000 - heden
1992 - 2001
1961 - 1965
1980 - 2004
1991 - 2005
1971 - 1973
1995 - heden
1992 - 2006
1983 - 2003
1981 - 2000
1963 - 1966
1992 - 1999
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GOUDSBLOM Ben
GRABOVICKIC Benco
GREEUW Jan
GROEN Hans
GROEP Nico*
GROOT Cees*
GROOT Wesly
GROOTJES Jan*
GROOTJES Bas
GROOTJES Jan jr
HAAN Hendrik de
HAAN de Age
HAAS de Rik
HAND Frans
HARDER Johan Willem Pieter
HARTOGH Jacob
HEERIK vd Jan
HEERINGA Dirk
HEINIS Wim
HELLENBERG Daan
HEMKE Piet jr
HEMKE Piet Sr. †
HIDDINGA Hugo*
HINK Gerardus
HOF Andre
JASPERS Hil*
JIMMINK Pim
JONG de Tjitze
JONG de Rene
JONGBLOED Remco
KAANDORP Willem
KAAY Dennis
KALVERLA Richard*
KAMP Dirk
KENTER Gerrit
KIKKERT Robert
KLAVER Cees †
KLAVER Ted
KLEEF van Cok
KNIJN Walter
KOEDIJK Henk*
KOENE Jacob Lambertus
KOOISTRA Rens
KOOL Piet
KOOMEN Jordy
KRAAIJ Richard
KRAMER Coen
KRANENBURG C

1984 - heden
1998 - heden
1999 - heden
1991 - 1998
1967 - 1995
1986 - 1998
2007 - heden
1963 - heden
2007 - heden
1991 - 1992
1980 - 1981
1967 - 1975
1988 - 1989
1984 - 1990
1971 - 1979
1969 - 1970
1984 - heden
1981 - 1989
1978 - 1979
1959 - 1965
1979 - heden
1962 - 1986
1996 - heden
1957 - 1961
2002 - 2005
1992 - 2000
1979 - 1981
1994 - 2001
2007 - heden
1998 - heden
1989 - 2000
2002 - 2003
1998 - heden
1967 - 1968
1987 - 1993
1989 - 1999
1966 - 1991
1977 - heden
1990 - 1994
1989 - heden
1960 - 1998
1976 - 1978
1987 - 2003
1966 - 1968
2003 - 2007
2001 - heden
1990 - heden
1991 - 2000
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KRIJGSMAN Gerard
LEE vd Willem*
LEEGWATER Cees
LEMMERS Jan*
LIGHTHART Rein
LOUWES Rene*
MAMMEN Jan
MARTINONI Iwan
McCOY Michael
McCURRY Phil
MICHEL Arno
MOLENAAR Jan*
MONNEE Ron
MOOY Piet
MUNNIK de Piet
OLIJ Pieter
OVERTOOM Cees
PANKRAS Alex
PAUW Jan
PEETERS Peter
PETERS Koen*
PLAS vd Evert Jan*
PLOEG Herman
POL Hannes*
POL Kees Johannes
POLL vd Cees*
POST Ton
PRINS Cor
PRINS Roel
QUAST Arie
RENSES Piet*
RIETKERK Cor
RIJN Mark
RUITER de Klaas
ROOS Dirk*
ROZENGA Dirk †
SAASE van Theo
SALIHOVIC Munjo
SCHEFFER Pieter Willem
SCHIE van Hans
SCHOLTEN Gerardus
SCHOLTEN Henk*
SCHOON Dirk
SCHREUDER Willem
SCHRODER John
SCHROODER Nicolaas Aris
SEVINGA Frerik
SIEBEN Jaap
SIP Jan
SLIKKER Sjon
SLIPPENS Hans

1993 - 2001
1978 - 1980
1988 - 1991
1987 - 1995
1986 - 1990
1978 - 1999
1961 - 1963
2001 - 2002
1989 - 1996
1990 - 1993
2001 - 2003
1967 - 1987
2001 - heden
1976 - heden
1989 - heden
1973 - 1976
1965 - 1971
1988 - 2005
1965 - 1969
1985 - 1989
1997 - heden
1962 - heden
1979 - 1990
1969 - 1993
1968 - 1971
1956 - 1966
1991 - heden
2007 - heden
2001 - heden
1971 - ±1974
1966 - 1986
1962 - 1963
1989 - 1996
1963 - heden
1978 - 1981
1978 - 1979
1985 - 1987
1999 - heden
1973 - 1974
1990 - 1994
1978 - 1979
1990 - heden
1984 - 1998
1966 - 1967
1984 - 1985
1967 - 1969
2004 - 2006
1981 - heden
1994 - 1997
1979 - 1981
1985 - 2000

SMIT Jan
SMIT Peter
SOUVEREIN Marcel
STAM Gerard*
STAM Maarten
STEKELENBURG Iwan
STENDERT Cees*
STENDERT Werner
STER vd Adrie
STET Ed
STOOP Marcel
STOUTEN Eric
STRALEN van Cor
STRIEPER Tinus
TEULINGEN van Jasper*
TIMMEREN van Ronald
TIMMERMAN Helmuth
TON Theo
TUIN Piet
VARENKAMP Fred*
VEEN vd Harry
VELDE vd Sietse
VERDUIN Jaap
VERHAGEN Jaap †
VERNOUT Frank
VLIET vd Stefan
VROEGOP Bram
WAARD de Cees*
WAARD de Jan †
WERTHEIM Hein
WILDE de Simon
WIT de Hans*
WONDEREN van Rene
WONING van Jan †
ZEILEMAKER G
ZOON Bertus
ZUIDEWIND Jan
ZUTT Jan
ZWAAN Cornelis
ZWAAN Willem

1971 - 1973
1982 - heden
1996 - 2003
1970 - 2001
2000 - 2001
1994 - heden
1974 - heden
2002 - 2003
1987 - 1988
1995 - heden
1995 - 1996
1995 - 1996
1969 - 1980
1991 - 1999
1976 - 1981
1990 - heden
1994 - 2005
1987 - 2007
1958 - 1965
1987 - 1990
1985 - 1998
1981 - heden
1983 - 1997
1973 - 1975
1981 - 1983
1994 - heden
1963 - 1975
1981 - 1984
1982 - 1983
2006 - heden
1977 - 2001
1990 - heden
1996 - heden
1986 - 1990
2001 - 2002
1972 - heden
2001 - heden
1984 - 1990
1962 - 1970
1982 - 2005

* met onderbreking(en)
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Duizenden Heineken vrachten
In 1984 had Henk van Wijk, de logistieke man bij Heineken, een probleem bij het vervoer van
vaten bier naar Italië. Bij zijn vorige werkgevers, expeditiebedrijf Damco en Van Swieten in
Rotterdam en het transportbedrijf Swanenburg in Vlaardingen, had hij De Waard Transport
leren kennen als een onderneming die oplossingen kon bedenken. Hij wist dat De Waard al
tientallen jaren op Italië reed en in alle uithoeken was geweest. Na een uitgebreid gesprek met
algemeen directeur Mart de Waard werden er afspraken gemaakt en zaken gedaan. Per vracht
was De Waard niet goedkoper dan andere vervoerders, integendeel. De Waard was duurder,
maar kon per vracht wel 24 pallets vervoeren in plaats van 21 wat standaard was. Uiteindelijk,
bij een groot aantal vrachten, was de prijs per pallet wel goedkoper! Heineken ging in zee met
De Waard Transport en paste een deel van zijn productieproces aan om de ladingen voor 24
pallets geschikt te maken. De planning van die duizenden vrachten bier en fris was in handen
van Arjan de Waard.

Henk van Wijk: “De jongens van De Waard deden altijd wat ze
beloofden. Eind 2006 heb ik weer contact opgenomen met
De Waard Transport voor een transport van auto onderdelen
naar het Italiaanse Bologna. Ik werk nu namelijk bij Rotterdam
Car Center van de Broekmangroep.”

Toen de brouwerij in Italië de ondersteunende leveringen vanuit Nederland niet meer nodig
had, verschoof de export naar Zwitserland. De Waard Transport heeft tot eind jaren ’90 bier
naar Zwitserland gereden.
In de tijd dat er chaos heerste op de Balkan en Joegoslavië uit elkaar was gevallen, stationeerden de blauwhelmen zich in het gebied. Heineken ging het leger bevoorraden met frisdrank
en bier. De chauffeurs van De Waard Transport hebben een aantal jaar naar Slovenië, Kroatië,
Bosnië en Servië gereden. Het inklaren kon soms wel vier of vijf dagen duren. In het begin
was alleen de kustweg vrijgegeven. Later konden er ook routes door het kapotgeschoten, verlaten en mistroostig binnenland worden gevolgd. De chauffeurs van De Waard Transport
hebben het resultaat van de Balkanoorlog met eigen ogen gezien. Het is niet vreemd dat sommige chauffeurs niet langer op het voormalige Joegoslavië wilden rijden.

BIER HEEN EN OLIJFOLIE TERUG
Ooit heeft Ted Klaver een rit naar Faro aan de zuidkust van Portugal gemaakt. Zijn wagen
was volgeladen met biervaten van Heineken. Voor de terugreis werd een vracht olijfolie
van Carbonell in Cordoba aangenomen maar hier moest ter plekke drie dagen op worden
gewacht. Er was internationaal een rel over de kwaliteit van olijfolie ontstaan en de olie
moest eerst worden getest voordat het product kon worden getransporteerd. Het werd
een lange, exotische rit!
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Het wagenpark
Vergroten van de efficiëncy, de kern van de zaak
Het wegtransport is relatief gezien altijd een goedkope vorm van transport gebleven. Transporteurs waren en zijn gericht op het vergroten van de efficiëncy. Mart de Waard had hier,
zeker in de jaren ’60, een dagtaak aan. Hij was altijd bezig met het terugdringen van lege kilometers, het maximaal volladen van de auto’s, het laadvermogen te optimaliseren, het zoeken
naar samenwerkingsverbanden en het opbouwen van een eigen markt zodat de naam op de
auto zichzelf verkocht.
Mart de Waard: “Als je regelmatig in een stad of
regio komt dan weten mensen je te vinden. Het
vervoeren van kalvermeel bood vast werk en
dus kansen om ons als landenspecialist te ontwikkelen. Ook heb ik veel energie gestopt in het
opzetten van samenwerkingsverbanden voor
bestemmingen in andere landen. Als wij vrachtaanbod hadden en het was niet in te plannen in
ons rooster of het lag niet op onze route dan
huurde ik een wagen van een concurrent in. Het
charteren van auto’s, dat tegenwoordig de
gewoonste zaak is, deed ik in mijn beginjaren
ook al volop.”

ITALIË ALS VASTE BESTEMMING
Het seizoenswerk en met name de kooltransporten, bracht De Waard op verschillende plekken in de buurlanden en in
Frankrijk maar de regelmaat ontbrak.
Een naamsbekendheid in het buitenland
opbouwen was hierdoor niet mogelijk
waardoor de kans op retourvrachten
minimaal was. Toen op 3 juni 1961 de
eerste rit met kalvermeel van Sloten naar
het Italiaanse Bareggio werd gereden, was
een vast bestemmingsland gevonden. Niet
veel later werden in Napels aardappels
geladen voor de terugreis.

PRIJS PER RIT
Vroeger werd de hele rit door de klant betaald
want van een gegarandeerde terugvracht was
geen sprake. Toen de handel op gang kwam en
de economie in Europa opbloeide, kregen
transporteurs retourvrachten aangeboden. De
ritprijs kon nu door meerdere klanten worden
opgebracht. De concurrentie zorgde voor een
verdere prijsregulering. Vanaf die tijd waren
lege kilometers voor rekening van de transporteur. Het zoeken naar retourvrachten werd een
van de kerntaken van de vervoerder.

ONTWIKKELINGEN IN DE AUTO INDUSTRIE
De oorlog had de autoproductie stilgelegd. Nieuwe
vrachtauto’s van Europese makelij kwamen pas in de
jaren ’50 op de markt.
Het Zweedse merk Volvo introduceerde het type
Viking. De vrachtauto produceerde veel geluid en
enorme rookwolken. In die tijd sprak dat het publiek
aan. Er werd gezegd: “Een Volvo die niet rookt, trekt
ook niet.” Dit was ook de realiteit.
De Viking had een motorvermogen van 115 pk en
10 versnellingen. Een aanhangwagen kon hij moeizaam trekken maar daar was hij dan ook niet op
gebouwd. Toch hing De Waard er een aanhanger
achter want dat scheelde een rit. Het gas op de plank
houden en het dubbele aan gewicht trekken, verkorte
de levensduur van de motor aanzienlijk.
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De opvolger van de Viking was
de Titan die nog meer geluid
maakte en dus een stuk stoerder was want met zoveel lawaai
had hij vast en zeker een gigantisch trekvermogen. Hiermee
reed De Waard naar Italië.
Helaas liet de Titan het in de
bergen afweten. Een koudstart
Volvo Titan,
de eerste turbo!
wilde nog wel eens helpen. De
extra brandstoftoevoer leverde
een adembenemende rookontwikkeling op waardoor het achteropkomende verkeer geen
zicht meer had.
De Titan, oorspronkelijk een torpedofront-truck, werd al
jaren door importeur NEBIM omgebouwd naar een frontstuurtruck. Een externe carrosseriebouwer leverde een
cabine naar keuze van de klant. Het stoterige veergedrag
van de Titan werd voor lief genomen. Het zou tot 1974 duren
eer dat probleem werd opgelost. In 1961 kocht De Waard
zijn eerste koelauto.

COMFORT VAN DE TITAN
De Titan had stuurbekrachtiging en
een accessoire om in de cabine een
ligplaats te maken. Met een plank
tussen de zittingen kon van de stoelen een bed worden gemaakt.

In de nieuwe vrachtauto’s uit de serie F88 liet De Waard thermostatische ventilatoren installeren. Het motorgeluid, dat door de verbeterde isolatie al opmerkelijk minder was dan bij de
Titan, werd hiermee met 60% teruggedrongen. Deze auto’s hadden vanaf fabriek een frontstuur, een hoge en ruime kantelcabine en warmte isolatie. De Volvo F88 is tien jaar lang een
voorloper en de modernste auto geweest met een hoogte van vier meter.
Binnen vijf jaar vielen er echter roestgaten in de cabine van de F88. Als die auto dan ook nog
eens 600.000 km had gereden en de zuigers en bussen al bij de 300.000 km waren vervangen,
dan was de auto aan alle kanten helemaal op. De roestduivel is pas bedwongen in 1982 toen
op de staalplaten een dun laagje zink werd aangebracht.
De cabine van de F10 serie was nog ruimer en moderner dan die van de F88 en had zelfs standaard ingebouwde airco. De trucks werden zonder bogielift (aslift) geleverd zodat er meer
laadgewicht overbleef, een zogenaamde transportoptimalisatie. Bij slechte wegomstandigheden voelde de chauffeur het gemis van de bogielift. De auto kreeg al snel de bijnaam
bobslee.
GETYPTE ORDERS
In 1974 kwam Dirk Rijper bij de Volvo dealer werken. Tijdens zijn kennismakingsbezoek
bij De Waard Transport kon hij direct de orderbevestiging op de typemachine van
De Waard uitwerken. De Waard was zijn eerste klant met getypte orderbevestigingen.
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TOPSLEEPERS
DAF bracht eerder dan Volvo een cabine met een topsleeper op de markt. Mart de Waard
heeft Dirk Rijper uitgedaagd om een Volvo te voorzien van een topsleeper. Dat is gelukt met
de Volvo F12. De chauffeurs konden door een luik de slaapcabine inkruipen. Met deze serie
topsleepers heeft De Waard ook een start gemaakt met het aanbrengen van een in- en uitschuifbaar koppelsysteem. Met een korte cabine en een kleine ruimte tussen de motorwagen
en de aanhanger werd de laadlengte vergroot. De opvolger van de topsleeper was de eurotrotter. Daarna kwam de globetrotter.

DE WAARD ALS DUIZENDPOOT
Dat elke auto van alles moest kunnen vervoeren is decennialang het uitgangspunt van de
directie van De Waard Transport geweest. Flexibiliteit was de drijfveer en de kracht van
De Waard. Alle huifauto’s en chauffeurs konden op alle soorten ladingen ingezet worden. De
huifwagens maakten het mogelijk om van alle kanten te laden en te lossen. Op zware ladingen
zoals marmeren platen, konden nog tientallen dozen droogbloemen worden gezet. Tegenwoordig is dat niet meer mogelijk omdat alles op pallets wordt aangeboden zodat met een
heftruck de auto in- en uitgeladen kan worden.
De moderne dockboards geven voor huifwagens ook beperkingen. De auto’s kunnen alleen
maar aan de achterkant worden geladen of gelost. Het grote voordeel van de zeilwagens komt
hiermee te vervallen.
100e VOLVO
In 1990 is de voltallige
Nederlandse
Volvo
directie naar NoordScharwoude gekomen
om bij de aflevering van
de 100e Volvo VJ-79-YZ
aanwezig te zijn. In
2007 staat de teller bij
De Waard Transport
op 160 Volvo’s.
v.l.n.r. vader Cees, Arjan, Cees, Jan en in de cabine Mart de Waard.
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VERMOGEN EN AFMETINGEN
In die 75 jaar op de weg zijn het vermogen en de afmetingen van de vrachtauto’s ‘meegegroeid’ met de ontwik
kelingen in de transportsector.
Volvo F88 BS-27-57
Vermogen:
was 115 pk en is nu 440 pk
Hoogte:
was 3,8 en is nu 4 meter.
Lengte:
trekker en oplegger was 15 meter en is nu 16,5 meter.
motorwagen en aanhanger was 18 meter en is nu 18,75 meter.
Breedte:
was 2,5 meter en is nu 2,55 meter.
Laadvermogen:
een motorwagen met aanhanger had eerst een vermogen van 18 ton,
daarna kon die combinatie 21 ton vervoeren en nu is het laadvermogen 25
ton.
Treingewicht:
door heel Europa ligt de grens van het totaalgewicht van een vrachtwagen
bij 40 ton behalve in Nederland waar een maximum van 50 ton is
toegestaan.
Emissie:
De EU stelt eisen aan de hoeveelheid uitstoot van uitlaatgassen. De
motoren van vrachtwagens zijn op basis van hun uitstoot, NOX norm,
gecategoriseerd. In de beginjaren ’90 werd gesteld dat alle vrachtauto’s in
de EURO 0 categorie vielen met een uitstoot NOX 16. De ontwikkeling
van schonere motoren kreeg hierdoor een impuls want hoe schoner je
rijdt hoe minder de auto financieel belast wordt door allerlei soorten
belastingen en transitoheffingen zoals bijvoorbeeld de MAUT.
1988 - 1992: EURO 0 motor (NOX 16)
1992 - 1995: EURO 1 motor (NOX 9)
1995 - 1999: EURO 2 motor (NOX 7)
1999 - 2005: EURO 3 motor (NOX 5)
EFFICIËNCYSLAG
2005 - 2008: EURO 4 motor (NOX 3,5)
De houten opbouw van een
2008 - 2012: EURO 5 motor (NOX 2)
huifwagen en de zeilbevesvanaf 2012: EURO 6 motor (NOX 0,5)
tiging aan het frame zijn
vervangen door zeildoeken
met spanners waardoor het
Koelwagens in de kleurstelling die sinds 2001 wordt gevoerd.
gewicht van de auto af- en
het laadvermogen toenam.
De ontwikkeling in materialen heeft sowieso een grote
bijdrage geleverd aan het
vergroten van het laadvermogen.
VIER CENTIMETER WINST
Jarenlang heeft De Waard wagens vol met eieren naar Marseille gereden. De breedte van
het binnenwerk van de vrachtauto’s was helaas vier centimeter te smal voor het plaatsen
van twee pallets naast elkaar. Carosseriebouwer Kees Mulder uit Rijnsburg heeft op een
onopvallende manier het binnenwerk met vier centimeter kunnen verbreden. Op lange
afstanden betekende dit soort minimale aanpassingen winst!
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2007: Volvo BR-FZ-07
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Alle wagens vanaf 1946
Motorwagens 6 x 2 huif
G-94660
PB-03-37
NV-21-38
PV-10-72
SB-99-57
SB-98-32
UB-63-80
VB-25-45
VB-25-48
XB-00-32
XB-30-23
BS-42-50
BB-59-41
BB-61-80
ZV-05-89
ZV-96-67
BS-27-57
BS-04-26
BS-54-82
DB-65-93
21-69-FB
32-38-FB
16-37-GB
03-13-RB
49-47-VB
43-EB-34
52-EB-15
84-GB-03
94-GB-94
82-RB-16
78-SB-22
BF-19-NT
BF-47-RS
BF-78-VK
BF-44-YG
BG-56-PF
BH-27-BL
BH-53-LZ
BJ-40-FR
BK-50-KS
BK-77-LS
BK-94-PH
BL-70-BH
BL-96-BT
BL-61-TH
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Ford
Ford
Volvo
Volvo
Volvo
Volvo
Volvo
Volvo
DAF
Volvo
DAF
Volvo
Volvo
Scania
Volvo
Volvo
Volvo
DAF
Volvo
Volvo
Volvo
Volvo
DAF
Volvo
DAF
Volvo
Volvo
Volvo
Volvo
Volvo
Volvo
Volvo
Volvo
Volvo
Volvo
DAF
Volvo
DAF
Volvo
Volvo
Volvo
Volvo
Volvo
Volvo
Volvo

1946
1946
1954
1956
1958
1958
1961
1962
1962
1963
1963
1967
1967
1967
1968
1970
1971
1971
1972
1974
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1978
1979
1979
1979
1980
1982
1982
1982
1982
1983
1983
1983
1984
1984
1984
1984
1985
1985
1985

Thornton
Thornton
Viking
Viking
Titan
Titan
495
495
2000DO
495
1900DS
N88
F88
LBS
F88
F88
F88
2600
F88
F88
F88
F88
2600
F88
2600
F10
F10
F10
F10
F10
F10
F12
F12
F12
F12
2800
F12
2800
F12
F12
F12
F12
F12
F12
F12

Ford Thornton G-94660

G-94660 / NV-21-38 / PV-10-72

UB-63-80

XB-00-32 / BB-61-80 / BB-59-41
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BL-60-ZB
BR-63-VL
BY-49-HD
BZ-39-GK
BZ-98-JH
BZ-92-KT
VB-21-PN
VD-11-GX
VD-68-GY
VD-84-PN
VG-20-KT
VH-74-BZ
VH-46-LH
VJ-60-XD
VL-43-GB
VL-78-HP
VL-66-TV
VL-60-XT
VT-22-XG
VD-29-XG
BB-JP-92
BB-JF-50
BB-TG-11
BD-ZS-11
BD-ZS-14
BF-DT-37
BF-FL-64
BF-XT-68
BF-SR-79
BF-SR-80
BF-VL-76
BF-VL-77
BF-VP-15
BF-VP-16
BH-ZJ-38
BJ-TV-75
BJ-VH-01
BL-PX-25
BL-PX-78
BL-RP-41
BL-RT-27
BN-RT-60
BS-DT-39
BS-JN-67
BS-LS-78
BS-NZ-81
BS-PS-04
BS-PS-05
BS-PS-06

Volvo
Volvo
Volvo
Volvo
Volvo
Volvo
Volvo
DAF
DAF
Volvo
Volvo
DAF
DAF
Volvo
Volvo
Volvo
Volvo
Volvo
Volvo
Volvo
Volvo
Volvo
Volvo
Volvo
Volvo
Volvo
Volvo
Volvo
Volvo
Volvo
Volvo
Volvo
Volvo
Volvo
Renault
DAF
DAF
DAF
DAF
DAF
DAF
DAF
Volvo
Volvo
Volvo
DAF
DAF
DAF
DAF

1985
1986
1987
1987
1988
1988
1988
1988
1988
1989
1989
1990
1990
1990
1991
1991
1991
1991
1992
1989
1994
1994
1995
1996
1996
1996
1996
1997
1997
1997
1998
1998
1998
1998
2000
2001
2001
2001
2001
2002
2002
2003
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006

F12
F12
F12
F12
F12
F12
F12
95.380
95.380
FH12
FH12
95.380
95.380
F12
F12
F12
F12
F12
F12 / ES
F12
F12 / ES
F12 / ES
F12 / ES
FH12
FH12
FH12
FH12
FH12
FH12
FH12
FH12
FH12
FH12
FH12
AE
95XF
95XF
95XF
95XF
95XF
95XF
95XF
FH440
FH440
FH440
XF105
XF105
XF105
XF105

UB-70-03

BB-69-21

ZV-87-50

BB-61-80
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BS-TN-08
BS-TT-97
BT-BH-37

Volvo
Volvo
DAF

2007
2007
2007

FH480
FH480
XF105

Motorwagens 4 x 2 huif
XB-09-74
DAF
ZV-13-84
DAF
ZV-34-60
Volvo
ZV-44-84
Volvo
ZV-55-00
DAF
ZV-72-95
DAF
BS-46-68
DAF
BS-92-50
Volvo
DN-47-26
Volvo
DB-28-61
Volvo
DB-15-55
Volvo
DB-49-29
Volvo
38-64-FB
Volvo
69-89-HB
Volvo
67-65-JB
Volvo
80-31-MB
Volvo
73-27-SB
DAF
75-97-TB
DAF
01-46-VB
DAF
21-AB-23
DAF
36-UB-29
Volvo
65-VB-09/BD-22-RJ Volvo
BP-72-XH/BB-88-ZD Volvo
BD-40-BT/BD-15-RJ Volvo
BD-94-DF
Volvo
BR-93-DJ
Volvo
BT-21-BT
Volvo
BT-32-GJ
Volvo
BV-19-JF
Volvo
BB-XH-66
Volvo
BD-BX-29
Volvo
BD-BX-41
Volvo

1963
1968
1969
1969
1970
1970
1971
1972
1972
1973
1973
1973
1974
1975
1975
1976
1977
1977
1977
1977
1980
1980
1981
1981
1981
1986
1986
1986
1987
1995
1995
1995

1900DS
2600
F88
F88
2600
2600
2600
F88
F88
F88
F88
F88
F88
F88
F88
F88
2600
2600
2600
2600
F88
F88
F88
F88
F88
F12
F12
F12
F12
F12ES
F12ES
F12ES

1961
1966
1968
1968
1970
1970
1971
1971
1972
1973

162PK
2000DO
162PK
2000DO
2600
2600
F88
F88
2600
2600

ZV-13-84

ZV-44-84

Trekkers
UB-70-03
ZB-17-33
UB-26-07
DB-33-64
BB-69-21
ZV-87-50
BS-26-94
59-00-TB
BS-61-07
DB-26-28
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Volvo
DAF
Volvo
DAF
DAF
DAF
Volvo
Volvo
DAF
DAF

43-EB-34

Het vervoer zit ons in de genen
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DB-71-14
DB-88-74
16-26-FB
14-38-GB
92-28-GB
10-86-JB
26-67-RB
57-88-VB
73-17-XB
06-AB-94
37-AB-74
61-BB-69
28-GB-12
EB-37-09
81-PB-51
92-PB-01
26-VB-05
47-XB-59
85-15-FB
BB-99-GP
BD-69-HD
BF-78-LL
BD-44-JY
DB-14-YY
BF-83-GB
BF-74-RF
BF-61-ZT
BH-12-LZ
BH-78-PK
BJ-05-VD
BL-11-ZT
BN-85-HP
BR-31-DF
BT-89-BX
BX-39-TY
BY-80-RG
BY-22-RH
BY-26-TL
BY-09-SP
BZ-32-PK
VB-44-ND
VD-91-BV
VD-04-BZ
VD-61-GT
VD-91-XV
VK-79-BH
VK-67-JX
VK-74-YN
VN-20-RX

DAF
DAF
Volvo
DAF
Volvo
Volvo
Volvo
DAF
DAF
DAF
Volvo
DAF
DAF
DAF
Volvo
Volvo
Volvo
DAF
Volvo
Volvo
Volvo
Volvo
Volvo
DAF
DAF
Volvo
DAF
DAF
DAF
DAF
Volvo
Volvo
DAF
Volvo
Volvo
Volvo
Volvo
Volvo
Volvo
DAF
DAF
Volvo
DAF
DAF
DAF
DAF
DAF
DAF
Volvo

1974
1974
1974
1975
1975
1975
1976
1977
1977
1977
1978
1978
1978
1973
1979
1979
1980
1980
1978
1981
1981
1981
1981
1982
1982
1982
1982
1983
1983
1984
1985
1985
1986
1986
1987
1987
1987
1987
1987
1988
1988
1988
1988
1988
1989
1990
1991
1991
1991

2600
2600
F88
2600
F88
F88
F88
2800
2800
2800
F10
2800
2800
2600
F10
F10
F10
2800
F10
F12
F12
F12
F12
3300
3300
F12
3300
3300
3300
3300
F12
F12
3605
F12
F12
F12
F12
F12
F12
FT95
FT95
F12
FT95
FT95
FT95
FT95
FT95
FT95
F12

BJ-40-FR

VD-60-DG

BD-94-DF

VN-10-VK
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VN-96-RS
VS-59-BP
VS-45-DL
VS-67-GN
VX-54-HR
VX-98-KN
VX-08-KP
VX-23-NJ
VX-68-LK
VX-23-NP
BB-BD-10
BB-NN-75
BB-NN-71
BB-NN-72
BB-NG-89
BB-NN-74
BB-ZD-81
BD-ZG-37
BH-DX-49
BH-DX-50
BH-TF-82
BJ-ZB-99
BJ-ZB-22
BJ-ZB-89
BJ-ZT-05
BL-89-BT
BL-BX-77
BL-LT-13
BL-LT-16
BL-LT-17
BL-LT-18
BL-LT-19
BP-SB-85
BP-NP-25
BN-NP-62
BP-NJ-29
BR-VR-43
BS-LH-40
BS-LH-42
BS-LH-43
BS-LH-45
BS-LH-47
BS-LH-50
BS-LJ-04
BS-LJ-10
BS-LJ-12
BS-LJ-14
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Volvo
DAF
Volvo
Volvo
Volvo
DAF
Volvo
DAF
Volvo
DAF
Volvo
Volvo
Volvo
Volvo
Volvo
Volvo
Volvo
Volvo
Renault
Renault
Renault
Renault
Renault
Renault
Renault
Renault
Renault
DAF
DAF
DAF
DAF
DAF
Volvo
Volvo
Volvo
Volvo
DAF
DAF
DAF
DAF
DAF
DAF
DAF
DAF
DAF
DAF
DAF

1991
1992
1992
1992
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1994
1994
1994
1994
1994
1995
1996
1999
1999
1999
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2004
2004
2004
2004
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006

F12
F95
F12ES
F12ES
F12ES
FT95
F12ES
FT95
F12ES
FT95
F12ES
F12ES
F12ES
F12ES
F12ES
F12ES
F12ES
FH12
Premium
Premium
Premium
Premium
Premium
Premium
Premium
Premium
Premium
FT95
FT95
FT95
FT95
FT95
FH12
FH12
FH12
FH12
XF105
XF105
XF105
XF105
XF105
XF105
XF105
XF105
XF105
XF105
XF105

BF-XT-68

UB chassis
BS-PS-04 / BS-PS05 / BJ-TV-75 / BS-DT-39

BR-FZ-07
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Koelwagens 6 x 2
BD-96-KT
BF-35-RS
BR-32-FH
BT-91-PV
BX-98-RF
BY-22-ZK
VD-60-DG
VD-91-VP
VG-08-PT
VJ-56-RT
VJ-79-YZ
VL-17-HS
VN-10-VK
VS-17-YJ
BB-BL-97
BB-BL-71
BB-BP-90
BB-HX-09
BB-RN-83
BB-TT-12
BD-VB-45
BD-VD-30
BF-GZ-70
BF-GZ-71
BF-NJ-86
BG-BH-78
BG-GX-26
BG-TH-66
BH-ZG-79
BH-ZG-72
BJ-BH-25
BJ-VB-57
BJ-VB-58
BL-RG-55
BR-FL-78
BR-FZ-07
BR-GT-08
BS-FF-91
BS-NZ-24
BT-LL-52

Volvo
Scania Vabis
Volvo
Volvo
Volvo
Volvo
Volvo
Volvo
DAF
Volvo
Volvo 100e
Volvo
Volvo
Volvo
Volvo
Volvo
Volvo
Volvo
Volvo
Volvo
Volvo
Volvo
Volvo
Volvo
Volvo
Volvo
Volvo
Volvo
Renault
Renault
Renault
DAF
DAF
DAF
Volvo
Volvo
Volvo
Volvo
DAF
DAF

1981
1983
1986
1986
1987
1987
1988
1989
1989
1990
1990
1991
1991
1992
1993
1993
1993
1994
1995
1995
1996
1996
1997
1997
1997
1998
1998
1999
2000
2000
2000
2001
2001
2002
2005
2005
2005
2006
2006
2007

F12
Valstar+142
F12F
F12F
F12F
F12F
122FS
122FS
95.380
F12
F12
F12
F12FA
F12ES
F12ES
F12ES
F12ES
F12ES
F12ES
F12ES
FH12.420
FH12.420
FH12.420
FH12.420
FH12.420
FH12.420
FH 12.420
FH12. 420
AE
AE
AE
95XF430
95XF430
95XF430
FH12
FH12
FH12
FH12.440
XF105
XF105

BR-FZ-07

BR-FZ-07
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Colofon
Oplage:

750 boeken

Uitgave:

maart 2008

Tekst en coördinatie productie:

YBosmanPRoMOTOR, Winkel

Eindredactie:

Cees de Waard
Burghout Design & Druk, Hippolytushoef

Ontwerp en druk:
Beeldmateriaal:
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familie De Waard, Noord-Scharwoude
medewerkers De Waard Transport
Evert van de Plas, Dirkshorn
Gerard Hoogland, Langedijk
Cees Overtoom, Hippolytushoef
Rob Blok, Hoorn
Dirk Rijper, Volvo Langedijk
Hupac
Thoma

18-02-2008 12:37:31

Trots zijn wij op dit jubileum van ons familiebedrijf. Met plezier bieden wij u dan ook
dit jubileumboek aan waarin ons verleden en onze visie op de toekomst is beschreven.
De familie heeft met veel motivatie, grote inzet en met respect voor elkaar, 75 jaar
lang het transportbedrijf door weer en wind zelfstandig kunnen leiden en laten
voortbestaan. Je eigen mannetje staan, zit evenals het transport, in onze genen.

DE WAARDE VAN EEN FAMILIEBEDRIJF

De Waard Transport, 75 jaar op de weg!

DE WAARDE
VAN EEN

FAMILIEBEDRIJF

75 JAAR OP DE WEG
DE WAARD TRANSPORT 75 JAAR OP DE WEG
45 JAAR ITALIË SPECIALIST
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