
Bus & vrachtwagen CV van Allard Elings.

Algemeen:
 Naast IT-activiteiten maak ik graag gebruik van mijn groot rijbewijs en doe dat met veel plezier.
 In het jaar 2011 ben ik opnieuw als uitzendkracht aan Chauffeurswerk begonnen. Dat was toen nog niet eenvoudig, want er was toen de krediet crisis.

Zodoende is dit groeidocument ontstaan.
 1976 - 1977 In een verloren schooljaar heb ik het groot rijbewijs gehaald op een Opel Blitz. Voor het rijden met de Opel Blitz was  double clutch echt nodig. 

Dat leverde een compliment op van de examinator.
 Met het groot rijbewijs op zak, kon ik meteen aan de slag op een DAF 1600 bakwagen. (Zie het voorbeeld op de volgende pagina.)
 Enkele weken later werd gevraagd of ik ook I-profielen uit Antwerpen wilde halen met een DAF 2600 trekker met een daarvoor omgebouwde dieplader.

(Tweede foto, nog een pagina verder.)
 In die tijd waren de Two-Speed en de voorschakelbak gangbaar. (Rode trekknop aan de versnellingspook.) Ik heb met beiden gereden.
 Ik kan goed overweg met een vorkheftruck. Ik heb wel met een Tautliner gereden maar zonder Kooi-aap of Mofett. Hiermee werken lijkt mij geen probleem.
 Op de pagina's daarna staan foto's van recenter stuurwerk met bijbehorende tachograaf scans.  
 Zoals blijkt, heb ik veel in het buitenland gereden. Vaak in Engeland.

Wetenswaardigheden bij de foto's:
 BP-HH-15 en BS-DB-63: Gebak rijden voor de HEMA. Schuim in het gebak en ook slagroom, kunnen slecht tegen trillen en schokken. Bossche bollen zijn 

topzwaar. Bij omrollen tijdens de rit, raakt het toefje bovenop beschadigd waardoor ze onverkoopbaar worden. Dus zeer voorzichtig rijden!
 BZ-DJ-96: is handgeschakeld en vanwege de lange staat van dienst, was double-clutch noodzakelijk. Even oefenen en daarna kon ik er prima mee overweg.

De trailer heeft een pneumatische rollenvloer, voor het vervoer van vliegtuigplaten. Zie de heftruckfoto's.
 BX-TP-07: Was experimenteel en volledig elektrisch. Gaat na het werk aan het stopcontact.
 BT-PF-37: Schoolkinderen, slimme pubers (havo / atheneum). Dus orde en structuur bieden vanachter het stuur. Net als de juf en de meester voor de klas :-)
 39-BBT-5: Wachten totdat ik aan de beurt ben op Victoria Coach Station te Londen. Ik heb veel op Londen gereden.
 63-BDX-8: Plaats voor precies 100 personen in deze touringcar. De Touringcar past nog net in de Eurotunneltrein (Cocquelles/Calais - Folkestone).
 BV-SB-15: De passagiers zijn een dag je stappen in Londen. En ik ben bijna in het hotel te Thurrock. (Ten N. van de Dartford Crossing.)
 64-BGN-1: Vanuit Amsterdam dubbel bemand pendelen naar München.
 BH-FF-08: Parijs  en Disneyland - Paris. Op de foto is de dubbeldekker geparkeerd bij L'église de la Madeleine te Parijs. Ook deze ritten heb ik vaak gereden.
 BH-VV-12: Oostenrijk / Slovenië / Italië. Bergpassen met hellingen van 18%. Moest weleens een stukje terug vanwege groot tegemoet komend verkeer.
 16-BDL-7: Luchtvracht van en naar Schiphol. Vaak groenten en fruit, soms een vliegtuigmotor. Ook deze trailer is voorzien van een pneumatische rollenvloer.
 10-BKR-7  Oostenrijk / Slovenië / Italië heb ik vaker gedaan.

Opleiding:
 Zeevaartschool, Scheepswerktuigkunde.
 TU delft, avondopleiding Wetenschappelijk rekenen Informaticarichting.
 Diverse trainingen, zoals: ITIL, Prince II, C, C++, Linux, Apache, MySQL, PHP, Python, Pearl, Java, HTML5, etc.   ---> En Code95. <---

Talen:
 Engels spreken en schrijven: goed. Ik heb voor Engelse en Amerikaanse IT-bedrijven gewerkt en reed ook veel op Londen.
 Duits spreken: goed . Ik moet het weer even doen, maar dan ben ik in staat om zeezeil-instructie te geven in het Duits.
 Frans spreken: bruikbaar. Voor een IT opdracht heb ik een tijd in Brussel gewoond. En ben het Wallonisch gewoon gaan proberen.








































































































