De Voertuigen van 829-832 Zware transport Compagnie

Bij de oprichting van 829 Zware Transport Cie en 832 Zware Transport Cie werden de voertuigen
overgenomen van 103 en 124 Zware Transport Compagnie.
829 ZwtCie kreeg in eerste instantie de DAF YT1527 L 32 met de DAF YTT 1004 10 tons huifopleggers

en 832ZwtCie een aantal Diamonds T 975 Brandstofwagens met DAF aanhangwagen en de Big Ford
Marmon Herrington C 900 tanker met DAF aanhangwagen. Beide wagens waren afdankertjes van het
Amerikaanse leger. Men versleet ze als broodjes. Dat maakte niet zoveel uit, er stonden er genoeg in
de MOB.

In de beginjaren van 829-832 ZwtCie was de compagniesaanduiding geen T maar een V.
Eind jaren 60 kreeg 832V de beschikking over een aantal nieuwe YT 616 trekkers. Deze 616 trekkers
zijn maar even in gebruik geweest en daarna in de MOB gegaan. Pas eind 1970 werden ze weer uit de
mottenballen gehaald en ingedeeld in het derde Peloton van 829ZwtCie.

In 1961 kreeg 832ZwtCie (inmiddels een T achter het Cienummer ipv een V) als eerste de beschikking
over de nieuwe YT514 trekker.

Deze trekker was het eerste tactische militaire voertuig van het fabricaat DAF voorzien van een
dieselmotor. ( 165 PK diesel motor voorzien van een turbo.) 829ZwtCie bleef nog even rijden met de
oude YT1527 trekker.

De nieuwe YT514 trekkers van 832 ZwtCie kregen de DAF YAF1014 10 ton brandstofoplegger.

832ZwtCie, als BOS peloton toegevoegd aan 829ZwtCie, kreeg eveneens 10 nieuwe Groenewegen
huifopleggers toegewezen. De reden om het BOS peloton huif opleggers te geven, zat ‘m in het feit
dat 829ZwtCie een probleem kreeg met de YT1527 trekkers. Teveel technische uitval. Hierdoor vielen
belangrijke transporten , zoals de broodtransporten vanuit Nederland naar de diverse kazernes in
Duitsland, te vaak uit. Met de dieseltrekkers van 832ZwtCie voorzien van de Groenewegen opleggers
waren de logistieke problemen opgelost.
Rond 1965 werden de YT1527 trekkers van 829ZwtCie uiteindelijk ook vervangen door de YT514 en
werden de Groenewegen opleggers verdeeld over de drie huifpelotons van 829ZwtCie.
832ZwtCie kreeg rond 1967 de
beschikking over een 10tal YAF 1024
Brandstofopleggers , het merendeel ter
vervanging van de oude DAF YAF 1014.
Toch reed 832ZwtCie nog jaren met
beide opleggers rond.

Eind 1970 werden de YT514 trekkers van het derde peloton van 829ZwtCie naar de MOB gebracht en
kreeg het de beschikking over de eigen YT 616 trekkers die weer uit de MOB kwamen.

Omstreeks 1972-73 is het eerste peloton van 829Zwtcie overgegaan op gesloten opleggers, geschikt
voor munitievervoer. Het tweede peloton bleef de huif houden als oplegger en bij het derde peloton
werd een proef gehouden met zgn. Jumbohuiven. In feite werd de huif verhoogd. Hierdoor werd
meer volume gecreëerd .

Vanaf 1981 werden geleidelijk de nieuwe DAF YT2300 en DAF YTV 2300 trekkers ingevoerd.

829-832 ZwtCie heeft er in totaal 64 stuks in gebruik gehad. Ook kwamen er nieuwe opleggers o.a.
de Pacton Munitietrailers; Stau trailers met Valk Kraan; van Hool T200 Brandstofopleggers en LAG
Brandstofopleggers.

De laatste DAF YT514 is op 19 maart 1986 ceremonieel afgevoerd per Takeldoos en ingeleverd in
MOB.

