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Van de Wetering is al ruim 98 jaar dé specialist op het gebied van 
jachttransporten en exceptioneel vervoer. Met speciaal ontworpen 
voertuigen en deskundige medewerkers zorgt Van de Wetering dat
uw kostbare lading veilig en op tijd op de plaats van bestemming 
aankomt.

UNIEK MATERIEEL
Van de Wetering ontwerpt al sinds jaar en dag haar eigen materieel, 
specifi ek aangepast voor het transport van boten en andere 
overmaatse goederen. Deze voertuigen maken het mogelijk om
hogere en grotere lading te vervoeren dan op het eerste gezicht 
mogelijk lijkt. Van de Wetering beschikt over een grote vloot unieke 
vrachtwagens en diepladers waarmee ieder transport met de hoogst 
mogelijk kwaliteit kan worden uitgevoerd.

BEKEND OP ALLE ROUTES IN EUROPA
Het Europese wegennet kent voor Van de Wetering geen geheimen. 
Omdat de begeleidingsauto’s continu data verzamelen over de 
routes, beschikt Van de Wetering altijd over up-to-date informatie.
Zo wordt de slimste route bepaald, zonder verrassingen onderweg. 

ERVAREN CHAUFFEURS
De chauffeurs bij Van de Wetering zijn stuk voor stuk ervaren in het 
vervoer van jachten en bijzondere objecten. Zij houden van een 
uitdaging en ze zijn bekend met de problemen die zich onderweg 
voor kunnen doen. Op basis van hun jarenlange ervaring weten zij 
exact hoe uw kostbare lading geladen en gelost moet worden. <
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VOORWOORD  

UITDAGING!
Dit is de eerste uitgave van ons 24/7 Magazine. Via het 24/7 Magazine zullen wij u 
voortaan twee keer per jaar op de hoogte houden van de ontwikkelingen binnen ons 
bedrijf. Wat kunt u in deze uitgave verwachten? We gaan met Sander ten Bosch op 
reis van Kampen naar het hart van Ierland. Sander trotseert op weg naar Ierland de 
hoge golven op de Atlantische Oceaan. Onderweg filmt hij de dolfijnen, die het schip 
begeleiden op de laatste etappe naar de haven van Dublin. Het geeft een
idee van het leven van onze chauffeurs. Je moet in ons werk aan heel veel regels 
voldoen, maar de chauffeursromantiek is nog niet verdwenen. In een ander artikel 
brengt Gerard Heus een brede blusboot van Zeebrugge naar Romanshorn, een stad 
aan de Zwitserse kant van de Bodensee. Waarom die lange omweg voor een schip 
dat eigenlijk wel zelf naar de Bodensee zou kunnen varen? Dat heeft alles te maken 
met de ingewikkelde regelgeving in Europa. Het is onze taak om een geschikte route 
te vinden. Uiteindelijk past het schip onder alle viaducten door én leveren wij het 
schip af binnen het gestelde budget.

ONDERWEG
Verder proberen we u deelgenoot te maken van onze wereld. Als ik zelf op de 
snelweg rijd, dan zie ik grote aantallen vrachtwagens op de rechter rijbaan. 
Sommige voor de bevoorrading van supermarkten, andere met betonelementen en 
tussendoor rijden nog tankwagens. Zo heeft iedereen zijn eigen specialiteit. Ons 
segment in die grote transportwereld is maar heel klein: wij vervoeren jachten. Dat is 
de activiteit waarmee we in Europa een naam hebben opgebouwd. Minder bekend is 
dat ons materieel ook geschikt is voor de meest uiteenlopende brede, hoge of lange 
ladingen. De voertuigen daarvoor hebben we vaak zelf ontwikkeld of aangepast. Ik 
hoop, dat we met dit 24/7 Magazine iets van ons enthousiasme voor uitzonderlijk 
transport op u over kunnen brengen. Bel of mail ons als u vragen hebt, want wij zien 
een moeilijk transport als een uitdaging.

Alex van de Wetering

In deze eerste uitgave van 24/7 
Magazine nemen we u mee naar 

Ierland, Frankrijk en Zwitserland.
Transportbedrijven moeten aan 

strenge regels voldoen, maar de 
romantiek van ons vak is nog

lang niet verdwenen.
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MET SANDER TEN BOSCH OP WEG NAAR IERLAND
De DAF CF vrachtwagen van Sander ten Bosch is uniek. Wereldwijd bestaan 
slechts zes trucks in deze uitvoering met een gestuurde, aangedreven 
achteras. Sander: “Met mijn vrachtwagen is het mogelijk om twee jachten 
tegelijk te vervoeren, terwijl andere transporteurs vaak maar één jacht 
kunnen laden. Het leuke van deze DAF is, dat we ook allerlei andere 
exceptionele vrachten kunnen vervoeren. Dit keer zijn het vier sluisdeuren, 
die van Kampen naar Roscommon in Ierland moeten worden gebracht.”

LANGE ZEEREIS
Sander: “Op 23 september heb ik de vier sluisdeuren geladen bij Wijma in 
Kampen. De deuren zijn ongeveer 5,5 meter breed en ze wegen bij elkaar 
24 ton. De lading werd niet op de vloer geladen, maar met vulstukken op 
ongeveer 60 centimeter boven de vloer. Op die manier hebben we minder 
last van vangrails en hekken. Vooral in Ierland is dat belangrijk, want het 
laatste gedeelte van de reis volgen we kleine weggetjes met aan weerszijden 
hekken. Het eerste deel van de reis was een nachtelijke rit van Kampen 
naar de terminal van Cobelfret in Rotterdam. Midden in de nacht werden we 
aangehouden door de politie. Alles klopte precies, maar het blijft altijd een 
probleem om een parkeerplaats te vinden voor een controle. Bij het laden in 
Rotterdam ontstond nog even een discussie over het stormachtige weer op 
de Atlantische Oceaan. Gelukkig vond de inspecteur, dat mijn lading goed 
was vastgezet en vervolgens kon ik aan boord op de gloednieuwe RoRo-
ferry ‘Laureline’. Die zeereis duurt twee dagen. De storm viel uiteindelijk wel 
mee en op een gegeven moment werd het schip begeleid door dolfijnen. 
Prachtig natuurlijk! Dat zijn de mooie momenten van ons vak. In Ierland werd 
het transport begeleid door de politie. Ze zijn vriendelijk en deskundig. Bij 
Albert Lock is het niet mogelijk om de deuren direct bij de sluis te lossen. 
Daarom ligt een paar honderd meter verderop een ponton klaar waarop 
de deuren worden overgeladen. Na het lossen van de deuren was het mijn 

taak om de combinatie achteruit 
over het smalle weggetje terug te 
manoeuvreren. Bovenaan bij de 
brug ‘even’ achteruit een haakse 
bocht maken en vervolgens een ritje 
van twee uur naar Dublin. Wachtend 
op de volgende ferry geniet ik 
nog even van Ierland en de Ierse 
gastvrijheid.”

ALBERT LOCK
De in Kampen geproduceerde 
sluisdeuren zijn bestemd voor de 
renovatie van Albert Lock, een sluis 
in het Jamestown kanaal in Ierland. 
Dit kanaal snijdt een bocht af in de 
Shannon rivier. De sluiskolk van 
Albert Lock is voor Nederlandse 
begrippen heel klein, slechts 30 
bij 3 meter. Maar bij de opening in 
1848 betekende de sluis een grote 
verbetering voor de bevaarbaarheid 
van de rivier. De Shannon is de 
langste rivier van Ierland en de 
ze kronkelt van Shannon Pot, op 
slechts enkele kilometers van grens 
met Noord-Ierland, naar Limerick. 
De rivier mondt vervolgens uit in de 
Atlantische Oceaan. Jamestown 
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Canal was in de 19e eeuw één van de vele verbeteringen, die Shannon 
River beter bevaarbaar moest maken. Tegenwoordig worden veel van de 
waterwerken beschermd als monumenten van de Industriële Revolutie. Het 
kanaal is nu populair voor de pleziervaart. 

WIJMA: SPECIALISTEN IN HARDHOUT
Wijma Kampen BV verhandelt en verwerkt tropisch hardhout. Dit hardhout 
wordt op een zeer natuurvriendelijke wijze gekapt in West Afrika. Door 
gebruik te maken van Reduced Impact Logging (RIL) wordt zo min mogelijk 
schade toegebracht aan het bos en er wordt ook rekening gehouden met 
de veiligheid bij het kappen. De producten van Wijma worden op allerlei 
plaatsen toegepast, van woningbouw, waterbouw – zoals bijvoorbeeld 
afmeerpalen, beschoeiing en sluisdeuren – tot trailerbouw en tuinhout. 
Sommige producten, zoals sluisdeuren en houten bruggen, produceert 
Wijma in de eigen werkplaatsen in Kampen, voor andere eindproducten 
wordt alleen het hout geleverd. Maarten Sluiter, planner bij Wijma: “Voor 
sluisdeuren gebruiken we veel Azobé hardhout, meestal uit Kameroen. Het 
bewerken van dit hout vergt veel kennis en kunde. Naast de sluisdeuren 
gebruiken we dit hout ook voor bruggen. Het mooiste voorbeeld daarvan is 
de ‘Botter’ fietsbrug over de A28 bij Harderwijk. De pylonen van de brug zijn 
ieder uit één stam gemaakt. Voor het transport van de deuren voor de Albert 
Lock hebben we zelf contact opgenomen met Van de Wetering. Zij hebben 
ervaring met het aanvragen van de ontheffingen en de politiebegeleiding 
in Ierland. Bovendien kunnen zij vier deuren tegelijk vervoeren, waar 
andere transporteurs twee keer transporten zouden moeten doen. Van de 
Wetering heeft al eerder sluisdeuren voor ons naar Ierland vervoerd en dat 
verliep zonder problemen.  De kosten keurig binnen ons financiële budget. 
Een reden te meer om Van de Wetering ook voor andere transporten te 
benaderen.” Een volgend groot project voor Wijma is de bouw van de 
Blauwe Loper, een 800 meter lange fiets- en voetgangersverbinding tussen 
Winschoten en Blauwestad. 
Sander: “Bij Van de Wetering is geen rit gelijk aan de vorige. Ik zal niet 
zeggen dat het transport van de sluisdeuren naar Ierland een vakantiereis 

is, want het is gewoon hard werken. 
Toch maken wij veel meer mee 
dan een chauffeur, die winkels 
bevoorraadt in Nederland. De zeer 
uiteenlopende bestemmingen 
maken ons werk zo leuk. Natuurlijk 
is het niet iedere dag feest, want 
een nukkige politie begeleider of 
een klapband kan zomaar een dag 
vertraging opleveren. Gelukkig 
verliep bij deze reis naar Ierland 
alles exact volgens de planning.” <
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VAN DE WETERING

VAN BELGIË -VIA ZWITSERLAND- NAAR DUITSLAND
De provincie Baden-Württemberg bestelde in Finland vier Kewatec 
multifunctionele schepn om de 40 jaar oude blusboten op de Bodensee 
te vervangen. De eerste twee schepen worden in 2019 geleverd en de 
volgende twee volgen in het voorjaar van 2020. Begin juli was de eerste 
boot klaar voor aflevering. Na een reisje per zeeschip vanuit Finland 
stond Gerard Heus van Van de Wetering op 5 juli klaar in Zeebrugge voor 
een rit via Frankrijk en Zwitserland naar Romanshorn aan de Bodensee. 
Voor de echte aflevering moest het schip toen nog even overvaren naar 
Friedrichshafen, aan de Duitse kant van het meer.

VAN ZEEBRUGGE NAAR ROMANSDORF
Voor de mannen van Van de Wetering is de route door Frankrijk niet 
onbekend. Gerard: “We hebben op donderdag geladen in Zeebrugge en 
in de avond konden we nog een klein stukje langs de kust naar de Franse 
grens rijden. Op vrijdag en zaterdag konden we vrij vlot richting Dijon 
rijden. Dat is in totaal een goede 600 kilometer in anderhalve dag, want 
op zaterdag begint het weekend rijverbod om 12.00 uur. Op maandag zijn 
we vertrokken richting Belfort. Door alle spertijden gaat steeds langzamer 
naarmate de Zwitserse grens in zicht komt. Als alles meezit, dan is het 
mogelijk om deze rit ruim binnen één week uit te voeren, maar in de 
zomer duurt het langer en een kleine tegenslag kost al snel een extra dag. 
Uiteindelijk hing de boot op 12 juli onder de haak van de kraan van Welti 
Furrer in Romansdorf.”  

BREED IS LASTIG, TE HOOG IS EEN PROBLEEM
Gerard: “In eerste instantie ziet het er misschien een beetje raar uit met een 
4-assige trekker en een 2-assige dieplader. Deze dieplader heeft achter 
maar twee aslijnen met ieder 13.400 kg. Boten zijn vaak aan de achterkant 
veel zwaarder dan aan de voorkant. Deze Nooteboom Euro-58-02 mag 

op papier bijna 38 ton laden, maar 
dat kan alleen als ik de maximale 
technische schoteldruk van 30 
ton gebruik. In de praktijk ligt het 
laadvermogen ergens tussen de 
31 en de 38 ton, afhankelijk van de 
gewichtsverdeling. De oplegger is 
twee maal uitschuifbaar, maar voor 
deze Kewatec was het niet nodig. 
De boot is 17,2 meter lang en 4,9 
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meter breed. Mijn hele combinatie is afgestemd op dit werk. Zo kan ik 
bijvoorbeeld de trailer rijdend laten zakken. Hoogte is altijd het grootste 
probleem. Bij een breed transport kan je vaak wel een verkeersbord 
weghalen, maar viaducten blijven altijd dezelfde maat. Gelukkig zijn de 
meeste viaducten in Frankrijk ruim meer dan 5 meter hoog.”

WAAROM NIET OVER WATER?
Gerard: “Je zou natuurlijk denken: waarom niet gewoon in Rotterdam 
lossen en dan zelf de Rijn op varen? Toch gebeurt dat meestal niet. 
Dat heeft met verschillende oorzaken te maken. De belangrijkste 
overweging is, dat de boot – en de bemanning – dan ook direct aan alle 
regels op de Rijn moet voldoen. Bovendien is er geen accommodatie 
voor langdurig verblijf aan boord én de eigenaar wil het schip natuurlijk 
zo nieuw mogelijk ontvangen. In sommige gevallen is over de weg 
vervoeren ook nog eens goedkoper.”

KEWATEC ALUBOAT
Het Finse bedrijf Kewatec bouwt lichtgewicht aluminium werkboten. De 
blusboten voor de Bodensee wegen rond de 20 ton. Ze kunnen door het 
lage gewicht en de twee 550 pk sterke Volvo D8 motoren, een snelheid 
van 27 knopen (50 km/uur) halen. De boten kunnen niet alleen blussen, 
maar zijn ook volledig uitgerust om olie op te ruimen, watersporters in 
problemen te helpen en technische assistentie te verlenen. Alle vier de 
schepen krijgen een kleine, snelle tender en een hydraulische kraan. De 
eerste schepen worden gestationeerd in Friedrichshafen en Konstanz, 
volgend jaar volgen Radolfzell en Überlingen. Goedkoop zijn deze 
schepen niet, want de totale investering is ongeveer € 7,6 miljoen. 
Mooie dag, mooi vracht en een mooie route. Wat wil een mens nog 
meer? Gerard en zijn begeleider Joey van den Berg zijn altijd in voor 
een geintje, behalve als de motor van de Volvo wordt gestart, want 
dan worden ze opeens bloedserieus. Veel zwaar transport bedrijven 
werken voor vaste opdrachtgevers en vaak met een bekende lading. 
Zo niet bij Van de Wetering. Daar is de vracht en de route iedere week 

anders. Als je van afwisseling houdt, 
dan is er niets leukers te bedenken 
dan chauffeur te worden bij Van de 
Wetering.  <

Bij de foto’s
In Frankrijk volgt het transport 

een ingewikkelde route door 
tientallen dorpen en steden.
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TERUGBLIK

BIJNA 100 JAAR HISTORIE
De huidige eigenaar en directeur Alex van de Wetering 
vertelt met enthousiasme over de historie van zijn bedrijf. 
Alex: “Mijn opa was Henk van de Wetering. Hij startte 
in 1921, op 20-jarige leeftijd, een eigen bedrijf. Van de 
vroege ochtend tot de late avond was hij in de weer. 
Hij werkte in zijn varkensstal, verhandelde varkens, had 
een taxibedrijf en een vrachtwagen. Na de oorlog begon 
zijn zoon Nico stapte als chauffeur op de vrachtwagen. 
Hij bracht in de vroege ochtend varkens naar het 
slachthuis en in de middag stapte hij op de taxi. In de 
omroepwereld was hij een goede bekende en hij kon 
prachtig vertellen over de artiesten, die hij ooit in de taxi 
had vervoerd. In de loop van de jaren ’50 vervoerde Van 
de Wetering hooi, stro, bierborstel en erwtenlof.”

DE EERSTE JACHTEN
Alex: “Jaren geleden waren rondom de Loosdrechtse 
Plassen tientallen jachtbouwers gevestigd. De werf van 
Willem Visser was onze eerste klant voor het transport 
van boten. De zaken liepen goed en we kregen steeds 
meer opdrachten voor internationale transporten. Mijn 
oudere broer Henk kwam in 1968 als chauffeur in dienst 
en in de jaren daarna nam hij steeds meer de leiding 
over het bedrijf op zich. Iedereen, of je nu ‘Van de 
Wetering’ heet of niet, begint bij ons gewoon onderaan 
de ladder. Rond 1980 vond mijn vader, dat ik in de 
werkplaats kon gaan werken. Dat was heel anders dan 
nu. Sommige vrachtwagens hadden zoveel onderhoud 
nodig, dat ze na iedere rit in de werkplaats stonden.  

We werkten vaak ’s nachts en in het weekend. Enkele 
jaren later mocht ik als begeleider mee de weg op en 
nog later had ik mijn doel bereikt: ik werd internationaal 
chauffeur.”

WISSELING VAN DE WACHT
Alex: “Net zoals mijn opa was mijn vader een 
actieve ondernemer. Toen hij zich terug trok uit het 
transportbedrijf kocht hij een oude steenfabriek. Een 
aantal ruimtes werden verhuurd aan werkloze huurders. 
Zolang ze geen winst maakten hoefden ze geen huur 
te betalen. Zo wilde hij mensen met een WW-uitkering 
weer aan het werk helpen. Mijn vader overleed in 1987. 
Mijn broer Henk had toen al 50 % van de aandelen in 
bezit en ik nam de andere 50 % over. Samen zagen 
we internationaal kansen voor onze jachttransporten. 
Tot 1998 reed deed ik ervaring op als chauffeur, maar 
daarna moest ik – soms tegen mijn zin – steeds vaker 
achter een bureau de zaken regelen.”

GELEIDELIJKE OPVOLGING
Alex: “Het leeftijdsverschil tussen mijn oudere broer 
Henk en mij is 12 jaar. Vanaf 1998 werd ik steeds meer 
bij de leiding van het bedrijf betrokken, terwijl mijn broer 
al rustig aan wilde afbouwen. In die tijd heb ik veel van 
mijn broer geleerd en in 2014 kocht ik uiteindelijk de 
resterende aandelen van mijn broer. Zo werd ik, via 
een lange weg van monteur tot chauffeur, planner en 
verkoper, eigenaar van dit prachtige bedrijf.”
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FAMILIEBEDRIJF
Alex: “We hebben veel te danken aan alle medewerkers die in de loop van de 
jaren bij ons gewerkt hebben. Mijn opa begon met één vrachtwagen in 1921 en 
– via het eerste boottransport in 1965 en de eerste zware transport rond 1990 – 
groeide ons bedrijf naar een wagenpark van ongeveer vijftig truck en zeventig 
gemotiveerde medewerkers. Naast al die enthousiaste mensen ben ik blij, 
dat ook in de familie nog steeds belangstelling is voor transport. De volgende 
generatie heeft weer een nieuwe, frisse invloed op de bedrijfsvoering. Mijn neef 
Nico is directeur operations, Alinda houdt zich bezig met personeelszaken en 
Tim zorgt voor de ontheffingen.”

GEMAKKELIJK SUCCES OF  
DOORZETTINGSVERMOGEN?
Alex: “In de 100-jarige historie hebben we lange periodes van voorspoed 
gekend en soms ook wel moeilijke jaren. De crisis van 2008 trof ons bedrijf 
in het hart. De omzet in onze belangrijkste activiteit, het jachttransport, liep 
dramatisch terug. Op dat moment komen de beste eigenschappen van een 
familiebedrijf naar voren, want wij geven niet snel op. Je moet dan terugvallen 
op waar je als bedrijf goed in bent. Voor ons was dat: ontwikkelen van unieke en 
zelf bedachte innovaties in rollend materieel. Op die manier kunnen we hoger, 
breder en langer vervoeren dan onze concurrenten. Intern gebruiken we voor al 
die ‘rare’ voertuigen wel eens de naam wereldwonderen.”

Alex besluit zijn verhaal met een dankwoord al alle medewerkers. Alex: “Bij deze 
wil ik graag al onze medewerkers in het zonnetje zetten. Ieder heeft op zijn eigen 
plaats bijgedragen aan Van de Wetering Loosdrecht BV. Ons bedrijf is eigenlijk 
traditioneel en ultramodern tegelijk. Familiesfeer wordt hier nog met hoofdletters 
geschreven. In die zin zijn we misschien zelfs een beetje ouderwets. Aan de 
andere kant ontwikkelen we zelf de meest actuele technische oplossingen. 
Kijk maar naar onze nieuwste DAF bakwagens, die we in samenwerking met 
Veldhuizen Wagenbouw hebben omgebouwd. In de hele wereld is geen tweede 
transportbedrijf te vinden met een vergelijkbaar concept voertuigen. We bestaan 
bijna 100 jaar, maar we gaan daar vol enthousiasme onze 2e eeuw in.”  <

Bij de foto’s: Pagina 8: Henk sr. En Nico sr.
Pagina 9: rechtsboven Henk, onder Alex en Nico
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75 JAAR ERVARING SAM VAN DE WETERING
In een familiebedrijf is het heel gewoon 
als er weer een volgende generatie aan 
de deur klopt. Sam van de Wetering is 
de zoon van Nico. Hij volgt nu nog een 
opleiding Motoren & Voertuigtechniek 
in Laren, maar in zijn vrije tijd is hij 
natuurlijk te vinden in de werkplaats bij 
Van de Wetering in Loosdrecht. Sam: 
“Op school leer je veel theorie, maar het 
is ook leuk als je in de praktijk kan zien 
hoe alles functioneert. Ik ben pas 16 jaar 
geworden en in de werkplaats mag ik 
steeds meer zelfstandig doen. Over een 
paar jaar kan ik mijn rijbewijs halen en 
ik hoop, dat ik dan ook een tijdje door 
heel Europa kan rijden met één van onze 
zware vrachtwagens. Toch wil ik daarna 
liever in de werkplaats gaan werken, 
want sleutelen aan een vrachtwagen of 
oplegger vind ik leuker dan rijden.”

Patrick Blom kwam per 1 november de planning bij 
Van de Wetering versterken. Patrick: “In de afgelopen 
jaren heb ik bij verschillende transportbedrijven 
als planner gewerkt. Altijd met veel plezier, maar 
ik zoek altijd wel weer een nieuwe uitdaging. Met 
exceptioneel transport heb ik nog niet zoveel ervaring 
opgedaan. Daarom ben ik blij, dat ik bij Van de 
Wetering aan de slag kan, want een brede lading 
door verschillende Europese landen vervoeren is 
iets heel anders dan 20 pallets van Rotterdam naar 
Groningen. Ook de goede sfeer op het kantoor 
in Loosdrecht was een reden voor mij om over te 
stappen naar Van de Wetering. In het begin zal 
ik wel wat hulp van mijn ervaren collega’s kunnen 
gebruiken, want ik weet nog lang niet alle details over 
speciale routes en ontheffingen.”

Veel chauffeurs bij Van de Wetering hebben een 
jarenlange ervaring in het vervoer van boten en andere 
uitzonderlijke lading. Op de foto Patrick Beun, Jan de 
Graaf en Ruud Vastenburg. Bij elkaar hebben zij 75 
jaar ervaring bij Van de Wetering. Deze mannen zijn 
voor veel klanten het gezicht van transportbedrijf Van 
de Wetering. Ieder van deze drie transportexperts 
heeft minstens 2 miljoen kilometer afgelegd. Van de 
stoffige en hete wegen in Zuid Europa, waar de banden 
in de zomer vastplakken aan het asfalt, tot aan de 
besneeuwde routes in Scandinavië, waar een aanvaring 
met een rendier je zomaar kan verrassen. Dit zijn ook 
de mannen, die – ondanks de enorme afmetingen van 
de lading – telkens weer zonder schade en op tijd hun 
lading afleveren. Daarom is dit eerste 24/7 Magazine 
een passend moment om deze drie professionals in het 
zonnetje te zetten. Professionals, die alles weten over 
Europese ontheffingen, douane formaliteiten, de techniek 
van hun voertuig en zich ook nog eens in een aantal 
talen verstaanbaar kunnen maken.

NIEUWE PLANNER 



AANGENAAM
Bij Van der Wetering werken doorgewinterde 
professionals, die in staat zijn om alles rondom 
een speciaal transport in goede banen te leiden. 
Het 24/7 magazine is een goede aanleiding 
om de afdeling sales & planning aan u voor te 
stellen. 

Het eerste klantcontact verloopt doorgaans 
met de afdeling Sales. Wilbert van Horssen 
geeft al meer dan twintig jaar leiding aan het 
sales team. Wilbert is – naast zijn kantoorwerk 
– vaak onderweg als projectleider bij complexe 
transporten. Léon van Verseveld leerde het 
vak als chauffeur, maar hij maakte enkele 
jaren geleden succesvol de overstap naar 
de verkoop afdeling. Wilbert en Léon worden 
ondersteund door Wilma van der Nooij, die alle 
administratieve zaken in goede banen leidt. 

Als een project gaat lopen, dan komen de 
mannen van de planning in actie. Henk van 
den Anker is hoofd planning & sales en hij 
wordt bijgestaan door Erik van Weenen. Erik 
heeft bijna 40 jaar ervaring en hij weet ook voor 
de meest ingewikkelde transporten een juiste 
route te vinden. Tim van de Wetering is op de 
planningsafdeling verantwoordelijk voor het 
aanvragen van ontheffingen in verschillende 
landen. Dat is een uitdaging, want bijna alle 
Europese landen stellen steeds zwaardere  
eisen aan uitzonderlijke transporten.
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WERELDWONDEREN
DAF CF YACHT
TRANSPORTER
Op basis van een jarenlange ervaring 
ontwikkelde Van de Wetering de meest 
effi ciënte truck voor het transport van 
zeil- en motorjachten. 
De gestuurde én aangedreven 
achteras maakt deze vrachtwagens 
uniek. Wereldwijd bestaan hiervan 
slechts zes exemplaren. Ze rijden 
allemaal in de ‘Van de Wetering’ 
kleuren.

Technische details
>  Sleuf in de vloer
>  Asymmetrische aandrijving tussen 

de motor en de achteras
>  Multifunctioneel door meerdere 

vloervarianten (dicht, sleuf of 
wielkuilen)

>  Aangepaste voorloopas, waardoor 
de sleuf ook boven de as doorloopt

>  Diepe V-vormige uitsparing in het 
dak van de cabine

>  Maximale belasting vooras: 10 ton

De voordelen:
>  De kiel van een zeiljacht kan tot 

10 cm boven het wegdek worden 
vervoerd

>  Geschikt voor meerdere soorten 
lading, zoals bijvoorbeeld lege 
haspels tot een diameter van 
4,40 meter.

>  Uitzonderlijk hoog laadvermogen: 
17 ton

>  Gunstige gewichtsverdeling
>  Zeer gunstige draaistraal
>  In veel gevallen kan de combinatie 

twee jachten vervoeren in plaats 
van één

>  Ondersteuning van haspels breder 
dan 2,50 meter aan de buitenkant 
van het voertuig


