
Reisverslag hulptransport Sibiu, Roemenië 2010. 
 

 
 
Op maandag 26 juli was het dan zover, wij, Edwin Isselman en Roy Korenromp vertrokken met een oplegger vol 
met goederen bestemt voor roemenie. Voor Edwin de eerste keer en voor mij de 5e rit. 
De auto werd beschikbaar gesteld door onze werkgever, Vos transport uit Deventer. De goederen waren 
bestemd voor diverse scholen in Sibiu. Ik had zelf meegeholpen de oplegger te laden en wist dus dat deze tot 
aan het dak vol geladen was.  
 

 
Vertrek vanaf Vos transport in Deventer 

 
Om half twaalf vertrokken we om te beginnen aan de bijna 2000 km lange rit. Vanwege de dure tol in Oostenrijk 
rijden we meestal via Tsjechie en Slowakije. We besloten maar via Kassel  en de nieuwe A38 naar Dresden te 
rijden. Het weer zat niet echt mee en kwam met bakken uit de hemel. Op internet had ik al gezien dat het weer na 
vandaag beter zou worden. We aten onderweg wat en zetten de auto om 22 uur bij Petrovic aan de kant. We 
konden daar gelijk een Tolkastje voor Tsjechië kopen. Even een paar biertjes uit de koelkast gedronken en lekker 
naar bed. 



Dinsdag 27 juli 
 
We vertrokken om 7 uur om richting Praag te rijden. Bij Usti Nad Ladem is de snelweg nog niet helemaal klaar, 
dus daar moesten we nog een klein stukje binnendoor rijden. 

 
De wegen in het buitenland zijn niet zo goed als bij ons.. 

 
Na ruim een uur stonden we op de “rondweg”van Praag aan te sluiten in de file. Door wegwerkzaamheden en 
wat stoplichten die iets minder goed afgesteld staan als in Nederland, hebben we hier een klein uurtje vertraging 
opgelopen. We reden door het glooiende Tsjechische landschap en bij Brno hebben we even geluncht. Ik nam 
het stuur over en we reden Slowakije in. Eerst aan de grens maar even een vignet halen. Gelijk ook een vignet 
voor Hongarije gehaald, dus we hoefden daar bij de grens niet meer te stoppen. 
 

 
De rondweg van Boedapest, een knooppunt van wegen. 



Ik was bang voor wat vertraging bij Boedapest, maar dat viel erg mee en we wisselden voorbij Boedapest weer. 
Bij Kecskemet verlieten we de snelweg om binnendoor naar de grens met Roemenie, ons doel voor deze dag. 
Om 19.00 uur even een stop gedaan bij het “Flinstone” restaurant. Daar hebben we voor € 2.00 in een hele 
smerige douche gedoucht en daarna in het restaurant het Flinstone menu besteld. Een gigantische 2-persoons 
vleesschotel. Dus dat maakte de douche weer goed.  
 
Het begon al schemerig te worden, dus gauw vertrokken voor het laatste stukje naar de grens. Edwin had de 
gang er aardig in en ik zei hem, het laatste stuk maar even rustig aan te doen. En wat bleek, vlak voor de grens 
stond de Hongaarse politie en sommeerde ons aan de kant. Nadat ik hem duidelijk had gemaakt dat we met een 
humanitair transport waren mochten we direct doorrijden. Eenmaal aangekomen bij de grens wilde de 
Roemeense douane onze paspoorten en ladingsdocumenten even checken. Om 23.00 uur stonden we op de 
parking bij Varsand. Snel nog even € 400,- euro gewisseld in Roemeense Lei en toen in de cabine weer een paar 
biertjes gedronken.  
 

 
 

Even poseren op de grens. 



Woensdag 28 juli  
 
Om 07.00 uur de wekker gezet en de koffiepot aangeslingerd. Even snel ontbeten en daarna reden we Roemenië 
in. Vanwege het tijdsverschil moest de klok een uurtje vooruit gezet worden.  Het weer was slecht en de wegen 
niet minder. Vooral het eerste stuk tussen Varsand en Arad is sinds mijn laatste transport slechter geworden.  
 

 
 
Onderweg telden we weer diverse platgereden zwerfhonden, ongeveer een stuk of 12. We reden via Arad naar 
Deva waar we de auto aan de kant zetten voor een lunch. Eerst even de chauffeurs pasjes wisselen en toen het 
restaurant in. We hadden het boekje “hoe en wat in het Roemeens” in de auto laten liggen, dus het werd een gok. 
Na een Roemeense buschauffeur te hebben gevraagd om een omelet ham-kaas aan te wijzen kregen we alleen 
een omelet met kaas en een groentesoep erbij. Edwin reed het laatste stuk naar Sibiu. Hij moest wel even 
wennen aan de Roemeense rijstijl…  
 

 



 
Paard en wagen kom je nog veel tegen op de internationale doorgaande routes.. 

 
Ik had geregeld dat we de oplegger in Sibiu bij een bedrijf bewaakt konden parkeren en bij het vliegveld van Sibiu 
wachtte Gerard van den Helder in zijn Roemeense Dacia ons op om de weg te wijzen. Hij en Cristina Popa 
zouden ons de volgende dag begeleiden. Na afgekoppeld te hebben reden wij naar het huis, Casa Rontonda, 
van Henri Ossenvoort. Een bekende van mij van de stichting die al jaren in Cisnadioara woont. We konden bij 
hem 3 nachten gratis verblijven. Aangekomen bij Henri werden we verwelkomt met koffie en koekjes. En na wat 
bijgepraat te hebben, hebben wij even gegeten in een restaurantje in het dorp.  
 

 
Casa Rotonda, het zelf ontworpen huis van Henri Ossevoort, waar we gratis konden verblijven. 

 



Donderdag 29 juli 
 
We hadden afgesproken met Gerard en Cristina om 08.30 uur bij de oplegger. Ons eerste adres was de opslag 
van een kappersschool waar we de inboedel van een oude kapperszaak hebben gelost. Gerard had wat mensen 
geregeld, dus de losploeg stond ons op te wachten. Edwin stuurde de oplegger achterwaarts voor de deur en het 
eerste wat de mensen zagen toen de deur open ging was een krat Heineken. De Roemeense losploeg maakte 
duidelijk eerst een biertje te willen drinken en daarna te willen lossen maar dat ging mooi niet door.  
Twee kapsters met zeer foute watergolfpermanentjes wezen ons de plek waar de stoelen moesten staan. Na 20 
minuten waren we hier klaar en maakte Edwin nog iemand blij met een sigaar. Op naar de volgende school.  
 

 
Lossen bij de opslag van de kappersschool 
 
We moesten naar school 25 middenin een woonwijk. Edwin moest aardig sturen om alle bochten te nemen. Vlak 
voor de school stonden er toch nog een paar auto’s lelijk in de weg. Nadat we stil kwamen te staan in een bocht, 
waar een auto in de weg stond, kwam de eigenaar al snel naar buiten gerend..  
 

 
 
We zagen al wel dat bij de ingang van de school het echt niet ging lukken. Na wat flink getoeterd te hebben 
kwam er nog steeds niemand naar buiten en we besloten om met 4 man de Volkswagen Transporter maar met 
de hand een meter op te schuiven. 



   
 
Daarna konden we de bocht net halen. Ook hier hadden Gerard en Cristina een losploeg geregeld en na een 
uurtje waren de spullen er ook uit. De koffie stond inmiddels klaar en we kregen er zoals altijd een zoetigheid bij. 
 
We vertrokken naar de andere kant van de stad naar school nummer 8. Hier hebben we wat lampen en dozen 
met kleding gelost. Ook hebben we nog wat kinderen op de straat blij gemaakt met een zak “wegwerp knuffels”.  
 
En toen de grootste uitdaging van de dag; de muziekschool middenin het centrum. Gerard had een route bedacht 
waarbij we een stukje tegen het verkeer in moesten. Nadat ik de boel bekeken had zou dat wel moeten lukken. Ik 
hield samen met Gerard de auto’s tegen en Edwin hield het gas erop. Na wat gezwaai en getoeter van 
Roemenen, leken ze het te begrijpen. Het was links en rechts weer centimeterwerk maar we stonden voor de 
ingang.  
 

 
 



 
 
We hadden die dag al een Transporter verschoven, en waren dus niet onder de indruk van de Opel Corsa die in 
de weg stond. Dus weer met 4 man de auto aan de kant gezet en Edwin reed de poort in. Hier moest meer dan 
de helft van de oplegger gelost worden. Er waren gelukkig genoeg mensen aanwezig om te lossen. We hebben 
hier veel tafels , stoelen en kasten gelost. 
 

 



 
Edwin, die vroeger in de verhuizing gezeten heeft, verbaasde zich erover hoe de oplegger geladen was. Geen 
plek was onbenut en tot aan het dak toe vol. Tussendoor maar even een pauze gehad want de zon brandde op 
het dak van de oplegger. Het kopschot kwam in zicht en dat gaf een goed gevoel. Hier ook nog 7 kinderen blij 
gemaakt met een zak vol knuffels. 
 
We vertrokken naar school 22. Deze zit bij een Psychiatrisch centrum in. Vlak voor de school moesten we een 
spoor oversteken. Hier moet je echt stapvoets overheen, anders sloop je de hele auto. We stonden voor een 
poort die eerst opengemaakt moest worden. Edwin moest eerst draaien omdat hij er anders niet in kwam. 
Gerard, altijd positief, zei dat het op de binnenplaats allemaal net kon, dus ik besloot eerst maar eens te kijken. 
  

 
Het was inderdaad krap, maar niet onmogelijk. 

 
Op de binnenplaats liepen de cliënten in de pyjama`s en zelfs 1 met handboeien onder begeleiding van de politie. 
 

 
 
Edwin moest de oplegger even blind tussen de struiken voor de deur manoeuvreren, maar dat was geen 
probleem. Hier was niet veel hulp aanwezig, dus we moesten het meeste zelf doen, maar met een klein uurtje 
waren we leeg. 
 
We maakten nog wat foto`s van de klassen en maakte kennis met een cliënt, die duidelijk strak stond van de 
medicijnen. Hij kon erg goed Engels en zat hier nu 3 weken vast omdat, zoals hij het zelf zei, niet zo aardig voor 
zijn ouders was geweest. Vorige week hadden ze hem een week lang met handen en benen aan het bed 
vastgebonden…  Hij vroeg; Roy “can you get me out of here , as soon as possible?”De zorg in Nederland is  
een stuk beter geregeld.. 



 

 
 
 
Eindelijk bijna de auto leeg. 
We reden de poort weer uit en Gerard keek aan de rechterzijde of we met de uitzwaai van de oplegger niets 
raakten. In de bocht zei ik Edwin te stoppen, Gerard schreeuwde dat het makkelijk kon, en keek waarom we niet 
doorreden. Ik hing namelijk uit het raam om de pruimen van de boom te plukken, ze waren alleen nog wat zuur…  
Nog even de laatste dozen gedropt bij een adres in de stad en we waren leeg, missie geslaagd! 
 

 
 
Omdat het al bijna 18 uur was, besloten we de oplegger maar snel af te koppellen en in een dichtbij gelegen 
restaurant maar eens lekker met z`n vieren te gaan eten en te proosten op een geslaagde dag. Edwin wou graag 
rijden , dus meer dan 1 fles bier zat er voor hem niet in. 
 
Na het eten hebben we even een lege kist en wat verpakking materiaal achterop de trekker gezet om dit ook bij 
school 25 te lossen, waar ook het andere emballage materiaal staat. De oplegger moest leeg zijn, want Vos zou 
retourlading voor ons zoeken. 



 
 
We dropten de kist bij school 25 en reden snel naar Henri toe. We hadden s `avonds afgesproken bij Dick 
Zweers, de buurman van Henri. Hij heeft vroeger een carrosserie bedrijf in Terwolde gehad en woont ook al een 
aantal jaar in Roemenie. We hebben daar wat biertjes gedronken maar die kwamen goed aan na een dagje 
buffelen. 
 
 



Vrijdag 30 juli 
 
Omdat het in Roemenie vakantie was, waren er op de scholen geen kinderen aanwezig. Normaal wordt er een 
klas opgetrommeld om te lossen en wordt je na het lossen toegezongen door een klasje kinderen van 6 jaar. 
Gerard stelde voor om ons vandaag op te halen en bij hem in zijn huis een bak koffie te drinken en daarna een 
rondleiding te krijgen in de muziekschool waar we eerder hadden gelost. Gerard haalde ons om 10.30 op en hij 
trakteerde ons op een “lekkere bak”Roemeense koffie. Dus de laatste 2 cm in het kopje laten staan en niet te 
veel roeren.. Daarna kregen we van de directeur een rondleiding door de school en een bak koffie. Daarna zijn 
we het grote plein in het centrum opgelopen om wat te eten. Sibiu was in 2007 culturele hoofdstad van Europa en 
toen is de binnenstad helemaal opgeknapt. Het plein zit dan ook vol met winkels en terrasjes. Bij een grote 
Heineken parasol zijn we dan ook beland om lekker te lunchen.  
 

 

 



We zouden die avond samen met Dick en Henri en hun beide vrouwen uit eten en die zouden we in Sibiu 
opwachten, als we hier ons de hele middag zouden vermaken. Maar na het eerste flesje bier hadden we allebei 
ook wel zin om lekker bij ons huisje een “powernap” te doen. 
Om 17 uur stond Henri klaar om ons mee te nemen naar de stad. We hebben heerlijk met z`n zessen uitgebreid 
gegeten. Wij trakteerden voor het gratis verblijf de afgelopen 3 dagen. 
Hier kun je nog in een goed restaurant goedkoop uit eten. Het kostte nog geen €90,- en dat voor een hoofd- en 
nagerecht en nog 4 halve liters bier, voor 6 personen.. 
 

 
Na het eten nog even lekker op het terras gezeten en daarna thuis nog even de fles perekorn leeg gedronken. 
 



Zaterdag 31 juli 
 
We hadden met Dick afgesproken om daar even op de koffie te gaan om wat foto`s te laten zien van het vorige 
transport. We kregen koffie en om 12 uur haalde Diana en haar dochter Bibi op de markt verse meloen. Om 13 
uur vertrokken we om de oplegger op te halen en we gingen op weg naar Ocna Sibiului, waar onze collega Gerrit 
van den brink woont. Hij is daar bezig om bij zijn schoonfamilie een huis te bouwen. Na een half uur rijden reden 
we het dorpje in en Gerrit wachtte ons op. We reden achter hem aan en parkeerden de auto naast zijn huis op 
een helling van ongeveer 15 %.  
 

 

 
 
Eenmaal de poort binnen stond er een vouwcaravan voor ons klaar waar we 2 nachten in konden slapen. Gerrit 
regelde wat biertjes voor ons en direct werd de tafel vol met brood en ander lekkernijen. Ze zetten ons ook een 
bord soep neer en toen ik het zag had ik daar eerst wel even mijn bedenkingen bij. Ik besloot er maar aan te 
beginnen en het smaakte verdomd goed. 



 
 
  
 
We kregen een rondleiding in Gerrits 
huis. De luxe badkamer met een grote 
jacuzzi was nu bijna klaar. We konden 
er in ieder geval douchen, als het 
water het deed, want daar hij nog wat 
problemen mee. Ook de riolering was 
nog niet goed aangesloten dus voor 
de grote boodschap werden we naar 
het houten huisje van zijn 
schoonfamilie gewezen, een echte 
Roemeense WC. 
 
‘s Avonds had Gerrit een barbecue 
voor ons geregeld en er waren nog 
wat andere familieleden bij. Gerrit 
slingerde de auto radio aan met wat 
Roemeense muziek, maar dat vonden 
ze niet goed genoeg, dus werd er een 
hele muziekinstallatie bij een neef 
opgehaald. Om 8 uur kwamen de 
koeien van de heuvel af lopen, want 
die moesten gemolken worden. Een 
stuk of 30 liepen er om de 
vrachtwagen en elke boer zette aan 
de weg de deur open en de koeien 
wisten de weg en liepen zo de poort 
binnen. 
 
 

 



 
 
De barbecue werd aangestoken en de biertjes smaakten goed. Gerrits vader van 80 jaar, kon 3 weken geleden 
haast niet lopen , maar danste als een kieviet en had het hoogste woord. 
Toen het bier op was doken we de caravan in. 
 

 



Zondag 1 augustus 
 
Om 10 uur werden we eens een keer wakker en Gerrit regelde lekkere senseo koffie.  
Er kwamen nog wat werklui om naar het water te kijken en we konden ons weer douchen. 
 
We gingen na het ontbijt naar de zoutbaden in het dorp. Ocna Sibiului is een kuuroord, waar -als het mooi weer 
is- veel mensen vanuit de omgeving komen. We hebben daar de hele middag lekker op het terras gezeten en 
een beetje om ons heen kijken. We trakteerden een zwerver nog even op een bard soep wat overgebleven was 
en daar was ie erg blij mee. Ik vroeg hem nog of hij een biertje wilde en hij knikte hevig van JA! Ik zei; 2? En keek 
erg verbaast. Dus ik zette hem 2 halve liters bier voor en hij was ook weer blij… 
 
We besloten gelijk daar maar even te eten en hebben die avond nog wat biertjes gedronken en zijn op tijd naar 
bed gegaan. We zouden de volgende dag om 5 uur vertrekken. 
 

 
 

 



Maandag 2 augustus 
 
De wekker ging om 4 uur af en we wasten ons een beetje en gooien snel een bak koffie achterover. Edwin 
stuurde de auto van de bult af en ik keek of dat allemaal goed ging. Het was nog niet licht, maar de paard en 
wagens reden al weer in het rond. 
Edwin reed de eerste 4 uur de route ging via Cluj, een andere route als de heenweg en deze glooit mooi door de 
Karpaten. Onderweg moeten we in de klim nog wat oude auto`s een beetje opdrukken. 
 

 
 
Na 4 uur stonden we een uurtje voor de grens en hebben we alle Roemeense leien opgemaakt  voor het tanken. 
Ik nam het stuur over en vlak voor de grens maar even een vignet voor Hongarije gehaald. 
 

 



 Bij de grens was er een kleine file. We waren de tijd nog wel nodig want we moesten bij Gyor retour laden. Ik 
besloot naar voren te lopen en zei daar dat we humanitair transport waren, en mochten naar voren komen, echter 
het begon net te rijden dus bleven we maar in de rij. De douane was goed aan het controleren op de paspoorten. 
Toen we na een uur vooraan waren, vonden ze het natuurlijk wel weer interessant. Paspoorten afgegeven en 
gezegd dat we leeg waren, dit wilden ze natuurlijk controleren. We hadden nog 2 dozen mee gekregen voor 
Nederland en het kratje bier stond nog achterin. Ik maakte de deur open en ze vonden het OK. Ik kreeg de 
paspoorten weer terug en leek klaar te zijn, maar toen vroegen ze de paspoorten weer, ik moest eruit komen en 
ze wezen me op een grote ster onderaan de ruit en zeiden dat dit verboden en erg gevaarlijk in Roemenie was. Ik 
zei dat in Nederland elk jaar de auto`s gekeurd worden en dat dit geen probleem is en dat we veel gevaarlijker 
dingen hebben gezien in Roemenie. Ik kreeg de paspoorten terug en we konden gaan. 
 
Het gas kon erop en ik reed tot vlak voor Boedapest. Edwin nam het over en ik ging even lekker een tukkie 
achterop bed doen. We kwamen om 16.30 aan in Gyor en moesten even 2 uur wachten. Daarna konden we aan 
het dok en hebben we de auto snel geladen, Edwin  nam een douche en ik zette de laatste pallets erin. Daarna 
sprong ik onder de pomp, dit duurde even omdat er een Hongaar de douche even een half uur bezet hield, na 
een tijdje maar eens flink op de deur gebonkt en toen kon ik eronder. 
 
Dus even in een uurtje laden en Praag voorbij sturen zat er niet meer in. 
We reden naar de Slowaakse grens en haalden daar een vignet en stuurden de grens met Tsjechië over en 
zetten hem net na 22 uur bij Brecklav op de parking. Deze parking was goed bewaakt want hier liepen de hele 
avond hoeren. 
 
We wilden even wat eten, maar het restaurant was dicht, dus het werd een goulash en een worst uit de 
opwarmbak. Wat een vies ding… toen maar een paar biertjes in de auto en lekker naar bed. 
 
 
 
Disdag 3 augustus 
 
Om 6.15 ging de wekker en we slingerden de koffiepot  aan en ik reed het eerste stuk naar Praag. Daar natuurlijk 
weer 45 minuten in de file gestaan, maar dat viel nog wel mee in vergelijking wat er aan de andere kant stond. 
We wisselden na Praag en reden de grens over naar “ die heimat”. Onderweg weer een beetje file gehad en bij 
Eilsleben even lekker gegeten. Op naar Deventer, ik stuurde tot aan Osnabruck en Edwin het laatste stukje naar 
Deventer waar we om 22.45 de poort weer binnenreden. 
We koppelden de oplegger af en haalden de spullen uit de auto. 
 
We kunnen dus terug kijken op een geslaagd transport en we willen, ook namens de stichting Deventer-
Roemenie, Vos Transport bedanken voor het ter beschikking stellen van de vrachtwagen. 
 


