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In de 35 jaar waarin Roordink Bedrijfswagens actief is 
in de transportwereld, zijn er vele sterke klantrelaties 
gesmeed. Eén van de klanten van het eerste uur is 
Ben Becker Internationaal Transportbedrijf uit Soest. 
Het bedrijf, dat actief is in de transport, opslag en 
distributie, is met zijn rood-gele vrachtwagens een 
bekend gezicht op de Europese snelwegen.

“Eigenlijk verzorgen we alle soorten vervoer, behalve 
tank- en veetransport”, lacht directeur Wim Becker. 
Hij is, samen met zijn broer, de tweede generatie in 
het familiebedrijf dat in 1970 door vader Ben Becker 
werd opgericht., en ook zijn twee zonen zijn inmiddels 
in het bedrijf gekomen. “Mijn vader begon met één 
vrachtwagen en één klant, waarvoor hij alle transport 
verzorgde. Daarna ging het eigenlijk vanzelf. Anno 2019 
hebben we een wagenpark van 120 trucks in Nederland 
en 30 in België die dagelijks zo’n 2.500 adressen 
aandoen. Volgend jaar vieren we alweer ons 50-jarig 
bestaan.”

ZUINIGHEID 

Zuinigheid met vlijt bouwt huizen als kastelen, zei mijn vader 
wel eens. Dikwijls door mijn moeder aangevuld met: ‘En wie zich 
niet op tijd verschoont krijgt luizen als kamelen’, maar dat geheel 
terzijde. Onlangs moest ik aan die uitspraak denken, doordat 
MAN een aantal nieuwe motoren presenteerde die voldoen aan 
de nieuwe Euro 6D norm. De motoren die het meest verkocht 
worden zijn de 400, 430 en 470 pk. Uiteraard roemde de fabrikant 
bij de introductie deze motoren die nóg zuiniger, lichter en  
betrouwbaarder zijn. Nu lopen wij al wat langer mee en hebben 
de nodige introducties van nieuwe motoren mee gemaakt. Wij 
hanteren veiligheidshalve het motto: ‘Eerst zien, dan geloven’.

Het gewicht is natuurlijk het makkelijkste te controleren, en 
inderdaad is de nieuwe 400 pk 9 liter heel erg licht. Ten opzichte 
van de huidige 420 pk Euro 6C motor scheelt dat netto 230 
kg. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een compactere 
motorinhoud en het feit dat er geen EGR module meer op zit 
(dus SCR only). De nieuwe 430, 470 en 510 pk motoren zijn ook  
80 kg lichter dan hun voorgangers, mede door het feit dat de 
EGR module veel compacter is geworden. Noem het maar EGR 
Light wat mij betreft.
Maar dan het brandstofverbruik. Brandstofkosten zijn naast de 
loonkosten van de chauffeur de grootste kostenpost van een 
auto, dus uitermate belangrijk. MAN is een merk dat vooral 
bekend staat om zijn betrouwbaarheid en onovertroffen 
rijeigenschappen. Binnenkort gaan we daar nog een kenmerk 
aan toevoegen en dat is het brandstofverbruik. Wij hebben 
inmiddels van zowel de 400 als de 470 pk de eerste testresultaten 
binnen en die zijn werkelijk verbluffend. Zelf hebben we 
verbeteringen geconstateerd tussen de 10 en 15 procent.  De 
genoemde resultaten hebben we bereikt met demo’s die 
ons door de importeur ter beschikking zijn gesteld. We zien 
inmiddels reikhalzend uit naar het moment dat onze eigen 
demo’s, een 400 en een 470 pk trekker,  de baan op gaan.  
Verderop in dit nummer komen we daar nog wat uitgebreider 
op terug.
En dan het laatste punt: de betrouwbaarheid. Die was al 
legendarisch. Kijk alleen maar naar het feit dat de Duitse Tüv het 
merk MAN al jarenlang uitroept tot meest betrouwbare truck van 
Europa. Op dit punt zijn we dan ook bereid om een uitzondering 
te maken op de regel en eens niet de ongelovige Thomas uit te 
hangen. Dus nemen we op voorhand aan dat dit sterke punt te 
allen tijde gehandhaafd blijft.

Jan Dunnink 
Commercieel directeur

Directeur Wim Becker.



125e MAN voor  Ben Becker

ROORDINK KLANTEN

De feestelijke levering van de 125e MAN kwam als een 
verrassing voor Becker. “Ruim een derde van ons wagenpark 
bestaat uit MAN’s, maar we waren zelf de tel al lang en breed 
kwijtgeraakt. We kochten onze eerste MAN ooit naar aanleiding 
van de vraag van een klant en zijn blijven hangen omdat het 
goed beviel. MAN is favoriet onder onze chauffeurs vanwege 
de ruime, comfortabele cabine. Zeker op de lange ritten 
een grote plus. Maar MAN kan ook qua dieselolieverbruik 
goed meekomen. Aan het eind van de dag geeft dat toch de 
doorslag.”

PURE DEGELIJKHEID
Dat Roordink eveneens een familiebedrijf is, vindt Becker een 
pré. “Voornamelijk vanwege de bedrijfscultuur. De klik met 
je vertegenwoordiger, in ons geval Richard Kramer, is erg 
belangrijk. Hij is goudeerlijk. Beiden moeten we ons brood 
verdienen, maar valt iets goedkoper uit, dan komt hij je 
tegemoet. Het is eerlijk spel. Dat werkt heel plezierig.”
De in het oog springende rood-gele laadbakken van Ben 
Becker komen grotendeels bij de carrosseriebouw van Roordink 
vandaan, vertelt Becker. “Daar in Veenendaal bouwen ze 

de beste laadbak die er is. Pure degelijkheid. Als wij door 
omstandigheden ergens anders een laadbak moeten laten 
bouwen, dan geven we een Roordink-bak als voorbeeld mee. 
En dat doen we niet omdat we die carrosseriejongens zo 
vreselijk aardig vinden, ze leveren gewoon een verschrikkelijk 
goed product.”
 
SPARRINGPARTNER
Becker heeft de transportwereld in 50 jaar enorm zien 
veranderen, maar ook de toekomst brengt nieuwe uitdagingen 
met zich mee. “De elektrische truck schijnt al over een jaar 
of twee van de lopende band te rollen. Als internationaal 
opererend transportbedrijf zijn we daarom met de provincie 
in gesprek over de infrastructuur die daarvoor nodig is. Ook 
hebben we een test gedaan met HVO biodiesel, wat een 
alternatief kan zijn. Het is ingewikkelde materie. We moeten 
anticiperen op een nog onbekende toekomst. Dan is het fijn als 
iemand met je meedenkt, er dieper induikt en samen met jou 
en de diverse gemeenten en provincies in conclaaf gaat. Onze 
relatie met Roordink is niet alleen koper-verkoper, maar ook 
sparringpartner.”

Ben Becker Int. Transportbedrijf werd onlangs door Roordink verrast tijdens de aflevering van hun 125e MAN.



De vraag naar bedrijfswageninrichtingen groeit. Daarom 
is een extra carrosseriebouwer toegevoegd aan het team 
van de carrosserieafdeling van Roordink Bedrijfswagens 
in Veenendaal. Zo kan nog beter worden voldaan aan de 
vraag van de klant.

Zoveel mensen, zoveel wensen. Dat geldt zeker ook binnen de 
bedrijfswagenwereld. Waar de ene klant de laadruimte van zijn 
MAN TGE het liefst zo ruim en leeg mogelijk wil hebben, wil de 
ander een ingenieus systeem van lades en kastjes. 

KLANTBEHOEFTE
“Elke branche en elke professional heeft weer andere 
ideeën over functionaliteit, en dat is precies waar het in 
de carrosseriebouw van Roordink om draait”, vertelt Cees 
van der Wind, vestigingsmanager in Veenendaal. “Als je 
de vervoersbehoefte van de klant begrijpt, kun je het best 
mogelijke advies geven. Niet alleen over het merk of type 
bedrijfsauto dat het best bij de klant past, maar ook over 
de inrichting daarvan. Een meubelzaak die vooral kuubs 
vervoert kan bijvoorbeeld prima uit de voeten met een 
financieel aantrekkelijke standaard opbouw die hoogstens 
is voorzien van vloer- en wandbetimmering en vastzetrails. 
Terwijl een elektromonteur die vele kleine onderdelen en 
machines onder handbereik wil hebben weer totaal andere 
eisen stelt als het gaat om de inrichting van zijn bestelauto. 
Ontdekken waar de klant behoefte aan heeft, daarin maak je als 
bedrijfswagendealer het verschil.”

Daarbij zorgt Roordink ervoor dat het bedrijf concurrerend blijft 
ten opzichte van andere bedrijfswageninrichters. Cees: 
“Achteraf een simpel schakelaartje of tweede accu laten 

inbouwen kan nog flink in de papieren lopen. Meerwaarde 
voor de klant is dan ook dat wij onze bedrijfswagens al vanaf de 
fabriek kunnen laten leveren met aanpassingen die nodig zijn 
voor de te realiseren bedrijfswageninrichting. Daar houden we 
in onze verkoopgesprekken dan ook al rekening mee, zodat we 
de klant optimaal kunnen bedienen.”

SPECIALISTISCH WERK
Zodra de bedrijfswagen in Veenendaal wordt afgeleverd 
begint voor carrosserie-chef Aart Goodschalk en zijn collega’s 
het werk. “We kunnen op vrijwel alle afwerkingswensen 
inspelen, zowel in het interieur als exterieur. Van de meer 
gangbare aanpassingen, zoals vloer- en wandbetimmering, 
imperialen en elektra tot slimme opberg- of indelingssystemen, 
beveiligingssystemen en zelfs belettering van de auto aan toe. 
Het is allemaal maatwerk, passend bij de dagelijkse behoefte 
van de klant. Voor de echt heel specialistische klussen kunnen 
we terugvallen op enkele interieurbouwers waar we al vele 
jaren mee samenwerken. Voor de klant blijven wij echter te 
allen tijde het aanspreekpunt.”

Dat de vakmensen in Veenendaal zowel aan trucks als aan 
bedrijfswagens werken, zorgt ervoor dat alle benodigde 
technische kennis in huis is. “We gaan voor dezelfde service 
en kwaliteit als we bij de trucks gewend zijn”, vult Cees aan. 
“Geen 9 mm vloertje in de laadruimte dus, maar een degelijke 
vloer van 12 mm dik. Dat betekent misschien een kleine extra 
investering bij aanschaf, maar in de tien jaar die volgen betaalt 
die kwaliteit zich dubbel en dwars terug.” Hij prijst daarbij de 
bevlogenheid van Aart en zijn team. “Het zijn echte vakmannen 
die ervan houden om met hun handen iets moois te maken. Die 
trots op het werk zie je dan ook terug in het eindresultaat.”
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Uitbreiding demovloot
Roordink Bedrijfswagens heeft twee nieuwe MAN TGX 
trekkers opgenomen in haar demovloot. Het gaat om een 
400 pk trekker voor nationaal transport en een 470 pk voor 
internationaal transport. De 400 pk motor is de gloednieuwe 
D15 Euro 6d 9 liter 6 cilinder in lijn motor met SCR-only 
uitlaatgasnabehandelingssysteem. Deze is 230 kg lichter en 
zuiniger dan zijn voorganger de D20 motor. De 470 pk motor 
is de doorontwikkelde D26 12,4 liter motor (80 kg lichter dan 
zijn voorganger) en voldoet uiteraard ook aan de nieuwste 
Euro 6d milieunorm door toepassing van het volledig nieuwe 
light EGR uitlaatgas-behandelingssysteem. Beide TGX trekkers 
hebben een ruime XLX-cabine en zijn uitgerust met vele 
opties, die het leven van de chauffeur aangenaam maken. 
Het aerodynamische exterieur zorgt bovendien voor minder 
weerstand en daarmee een lager brandstofverbruik. Wilt u 
zich ook graag positief laten verrassen door het formidabele 
rijcomfort en super laag brandstofverbruik van deze trekkers? 
Neem dan contact op met uw verkoopadviseur.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 MAN SMART SOLUTIONS 

                           

 

AUTOMATED 

ACC STOP & GO 

LGS & LRA 

COMFORT STEERING 

EFFICIENT CRUISE 

 

CONNECTED 

PLATOONING 

AUTONOOM RIJDEN 

MAN DIGITAL SERVICES 

MAN SERVICECARE  

 

EURO 6D 

eTRUCKS 

eTGE 

CLEAN 

Smart Solutions Tour
De innovaties van MAN volgen elkaar in razend tempo op. 
Daarom organiseerde Roordink de afgelopen maanden 
de Smart Solutions Tour, waar geïnteresseerden op onze 
vestigingen in Zwolle en Veenendaal werden bijgepraat over 
de vele nieuwe mogelijkheden bij MAN. Zo werd de nieuwe 
generatie krachtige MAN dieselmotoren gepresenteerd, maar 
ook ACC Stop & Go, Comfort Steering, eMobility, de nieuwste 
connectiviteitsoplossingen (MAN Digital Services) en MAN 
ServiceCare. Ook kon men de Commander serie ervaren, was 
er een MAN oldtimer truck met oldtimer landbouw tractor te 
zien en stond er de geweldige V10 die MAN in het verleden 
heeft gebouwd. De bijeenkomsten werden goed bezocht.

Gratis wintercheck!

Tijdens de winteractie nu extra 
voordelig:
Rubberen vloermatten 20% korting
Ruitenwisserbladen     25% korting
Ruitensproeiervulling   25% korting

Bij de gratis wintercheck ontvangt u een warme Roordink muts.

Uw bedrijfsauto wordt gecheckt op de volgende punten:
Banden
Check op slijtage, profieldiepte en 
bandenspanning.
Remsysteem
Controle van het remsysteem op 
werking en slijtage.

Ruitenwissersysteem
Nalopen van wisserbladen en sproeikoppen. 
Controle van ruitensproeiervloeistofniveau.

Accu
Check op accuspanning ter voorkoming 
van startproblemen in de winter.

Airconditioning
Nalopen van airconditioning zodat 
ruiten optimaal ontwasemd worden.

Koelsysteem
Controle op vorstbeveiliging, 
lekkage en koelvloeistofpeil.

Wie jarig is trakteert!

Wie jarig is trakteert!

Aktie geldig van 1 oktober 2019 t/m 29 februari 2020
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‘Hoogtepunt: de introductie 
van de MAN TGA’
Wie het hoofdkantoor van Roordink in Barneveld 
binnenloopt, kan het bijna niet ontgaan. De wachtruimte 
tegenover de receptie wordt afgescheiden door een 
glazen wand, waarin verschillende modelauto’s en MAN-
memorabilia staan uitgestald. Enkele van deze pronkstukken 
zijn van de hand van Harry van Daatselaar, eerste monteur en 
één van de medewerkers die al bijna vanaf het prille begin bij 
Roordink werkzaam is.

Het is 13 juni 1988 als een jonge Harry zijn eerste officiële 
werkdag bij Roordink Bedrijfswagens beleeft. Hij mag ‘blijven 
hangen’ na zijn stage via de LTS. “Ik kwam te werken onder 
de toenmalige chef-werkplaats Jan Goor en de inmiddels 
gepensioneerde monteurs Roel van Loo en Evert Hartkamp. 
Ouwe rotten in het vak met een ton aan ervaring.”

“Het was een andere tijd. Er zat bijvoorbeeld nog geen 
elektronica in de trucks. Pas later kwamen ontwikkelingen zoals 
luchtvering, brandstofinspuiting en ABS. Ook kwamen grote 
reparaties, zoals aan de motor, toen veel vaker voor. Anno 2019 
is de kwaliteit van de motoren van zo’n hoog niveau, dat je dat 
niet meer ziet. Wat dat betreft heb ik de truckwereld flink zien 
veranderen. Het hoogtepunt? Dat was de introductie van de 
MAN TGA. Een totaal andere truck dan we gewend waren, vol 
nieuwe techniek en een bijbehorend nieuw publiek.”

LEERMEESTER
Harry groeide met de technologische ontwikkelingen mee 
en ging op den duur ook zelf weer  jonge monteurs opleiden. 
“Sommige leermeesters vallen in de valkuil van het ‘zelf 
doen’. Zonde, want jouw manier is niet per definitie de enige 
manier. Ik laat ze liever zelf proberen en fouten maken, als 
het eindresultaat maar goed is. Ik leer net zo goed van hen 
als zij van mij. Als je ziet hoe snel en natuurlijk die jongeren 
met computers omgaan. Zij hebben online veel sneller allerlei 
documentatie gevonden dan ik.”

De dynamiek tussen de ‘oude’ mechanische en ‘nieuwe’ 
elektronische wereld houdt het vak al ruim dertig jaar 
interessant voor hem. “Innovaties dwingen ons om voortdurend 
bij te leren. Als je dat niet ligt, dan moet je iets anders gaan 
zoeken. Zelf vind ik het mechanische werk nog steeds het 
leukst om te doen en die mogelijkheid is er wel degelijk nog. 
Bovendien heb ik thuis een oude Jeep waar ik graag aan sleutel 
en de modelbouw blijft ook een leuke bezigheid.” 

BEDRIJFSCULTUUR
Wat hem vooral aan Roordink bindt, is de cultuur. “Bij een 
familiebedrijf ligt de nadruk vooral op het welzijn van de 
klant. Men is bereid om net even een stapje harder te lopen. 
Bovendien heb ik het hier altijd naar mijn zin gehad. Niet in de 
laatste plaats omdat ik hier mijn vriendin heb leren kennen, met 
wie ik een 12-jarige zoon heb. Met recht een familiebedrijf dus.”

Eerste monteur, Harry 
van Daatselaar.
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Hij stond aan de vooravond van de automatisering 
en is sindsdien verantwoordelijk geweest voor de 
doorontwikkeling daarvan. Controller Henk Erkes begon 
zijn carrière bij Roordink in 1988 en zag het bedrijf in die tijd 
groeien en bloeien.

‘Vanwege vertrek gezocht: boekhouder’, stond in de 
Barneveldse Krant te lezen. Henk Erkes, op dat moment al 
tien jaar boekhouder bij een veevoederbedrijf las de vacature 
en besloot te reageren. “Er werd een nieuw administratief 
computersysteem (IBM S/36) geïntroduceerd bij Roordink en ze 
zochten iemand die dat in goede banen wilde leiden”, vertelt 
Henk Erkes. Of Henk Boek, zoals hij sindsdien binnen Roordink 
wordt genoemd, omdat er in die beginjaren nog twee andere 
collega’s rondliepen die Henk heetten. 

VERTROUWEN
Hij denkt met veel plezier terug aan die tijd. “Het was 
kleinschalig. Eén vestiging, een kleine twintig collega’s. 
Ik mocht het nieuwe systeem helemaal naar eigen inzicht 
inrichten. Daarbij werkte ik veel samen met de andere 
zelfstandige MAN-dealers om het DMS-pakket te optimaliseren. 
Die mate van invloed en verantwoordelijkheid is natuurlijk 
geweldig als je ergens komt werken. Er was en is nog altijd veel 
vertrouwen in de medewerkers binnen Roordink. Dat bindt 
mensen. Ook waren er in die begintijd al plannen voor een 
tweede vestiging. Die groeiambitie sprak me aan.”

Van één vestiging groeide Roordink uit naar een bloeiend 
bedrijf met inmiddels 5 vestigingen. Henk merkte bij het 
implementeren en doorontwikkelen van de administratieve 
systemen dat Roordink een unieke plek heeft in de 
bedrijfswagenwereld. “Een werkplaats en magazijn hebben de 
meeste dealers, maar Roordink heeft daarnaast extra services 
zoals een wasstraat, de verhuur en een eigen tankstation. Dat 
vraagt om maatwerk als het gaat om de financiële systemen. 
Daarnaast heeft de groei van het bedrijf ook weer nieuwe 
uitdagingen met zich meegebracht. Meer vestigingen, meer 
data en meer wensen.”

TOEKOMST
De titel boekhouder heeft Henk, met uitzondering van zijn 
bijnaam, dan ook al enige tijd achter zich gelaten. Hij werkt met 
veel plezier als controller en geeft leiding aan een vierkoppig 
team. “Wat niet veranderd is, is het IBM-systeem waarvan 
we gebruik maken. Inmiddels geen S/36 meer maar een 
I-serie. Ook veel banken draaien op IBM-servers vanwege de 
betrouwbaarheid. Pc’s zijn vele malen storingsgevoeliger.”

‘Roordink’s groeiambitie 
sprak me aan’

Hoe hij de toekomst ziet voor Roordink? “De bedrijfswagen-
wereld gaat sterk veranderen. Bestelwagens zullen geheel 
of gedeeltelijk elektrisch worden en in de zware categorie 
bedrijfswagens zal diesel ook plaatsmaken voor andere 
brandstoffen. De ontwikkelingen staan nooit stil, dat houdt 
mijn werk ook zo uitdagend en leuk.”

35-JARIG JUBILEUM

Controller Henk Erkes.
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Op zoek naar een multi-inzetbare auto kwam Jansen Wijhe 
Loonbedrijf en Grondwerken bij de MAN TGS uit. Een echte 
allrounder, net zoals het Overijsselse bedrijf zelf.

Agrarisch loonwerk, grond-, weg- en waterbouw, infra en 
groenrecycling. In de loop der jaren groeide het familiebedrijf 
Jansen Wijhe uit tot een veelzijdig bedrijf met een 
indrukwekkend wagenpark. In het afgelopen jaar werden daar 
twee nieuwe paradepaardjes aan toegevoegd: een MAN TGS 
43.460 8x4 widespread en een TGS 33.460 6x4 widespread, met 
precies de veelzijdigheid die het bedrijf zocht om haar klanten 
optimaal te kunnen bedienen.

BOKASHI
Sinds anderhalf jaar is de 22-jarige Koen Jansen officieel 
toegetreden tot het familiebedrijf. Waar zijn vader Jos Jansen 
verantwoordelijk is voor het grondverzet en zijn oom voor 
het loonwerk, richt Koen zich op de groenrecycling. De tak 
waarin de MAN TGS 8x4 containerauto zal worden ingezet. 
“In combinatie met een shredder op de MAN kunnen we 
groenafval van gemeenten ter plekke verwerken tot onder 
meer Bokashi (een rijke bodemverbeteraar uit op specialistische 
manier gefermenteerd organisch afval, red.) waardoor we 
het aantal transportbewegingen flink kunnen verminderen. 
Iets wat gemeenten in het kader van circulair werken enorm 
aanspreekt.” De MAN 6x4 is voorzien van een kraan en is 
daarmee een multi-inzetbare auto geworden die met name 
wordt ingezet voor de eigen projecten.

IEDEREEN PROFITEERT
Bij een aankoop als deze kijkt Jos Jansen niet alleen naar 
prijs, maar vooral ook naar kwaliteit, vertelt hij. “MAN staat 
bekend als een degelijk, betrouwbaar merk en juist die 
betrouwbaarheid is onze kracht als bedrijf. Doen wat je belooft, 
en dat begint in de basis natuurlijk met een betrouwbaar 
wagenpark.” De menselijke component was minstens zo 
belangrijk voor Jansen Wijhe. “Verkoopadviseur Robert Bulthuis 
is een eerlijke en plezierige verkoper die zijn afspraken nakomt. 
Je merkt dat Roordink een familiebedrijf is, net als wij. Het 
draait niet alleen om omzet, maar vooral ook om service. Als 
ik een boterham kan verdienen, zullen zij daar op termijn ook 
van profiteren. Tegen vertegenwoordigers zeg ik altijd: als de 
klantrelatie goed is, dan hoef je hier niet steeds langs te komen. 
Zodra we een nieuwe aankoop overwegen, dan weet ik je te 
vinden. En dat doe ik ook. Want waarom zou je verder kijken als 
je tevreden bent?”

Familiebedrijf Jansen Wijhe Loonbedrijf en Grondwerken breidde het wagenpark uit met twee nieuwe MAN’s.

Koen (links) en 
Jos Jansen van 
Jansen Wijhe 
Loonbedrijf en 
Grondwerken.

‘Betrouwbaarheid is onze kracht’
JANSEN WIJHE



ROORDINK KLANTENHet was de grootste identificatie-operatie ooit. In de 
Korporaal van Oudheusdenkazerne in Hilversum werd een 
groot laboratorium gebouwd. Hier werden de afgelopen 
jaren één voor één de stoffelijke resten van bijna alle MH17-
slachtoffers geïdentificeerd, zodat zij weer herenigd konden 
worden met hun nabestaanden voor een waardig afscheid. 
De dna-robots die voor deze klus nodig waren, werden 
naar het Nederlands Forensisch Instituut in Den Haag 
getransporteerd en op locatie gemonteerd door Votrans BV. 
De producent van de dna-robots is al jaren klant van Votrans, 
maar niet eerder was een opdracht zo emotioneel beladen. 
“Een klus die je nooit meer vergeet”, aldus directeur-
eigenaar Freddy Voorn.

Votrans uit Soest houdt zich simpel gezegd bezig met het 
verplaatsen van duurzame of kostbare kapitaalgoederen. Naast 
machinetransport verzorgt het tienkoppige team onder meer 
bedrijfsverhuizingen, koeriersdiensten, speciaal transport, 
kraanverhuur en op- en overslag in heel West-Europa. Bij het 
verplaatsen van kostbare en vaak grote objecten zoals de dna-
robots, maar ook metaalbewerkingsmachines en koelmachines, 
schenkt de klant Votrans een groot vertrouwen, vindt Voorn. 
Daarom zoekt het bedrijf altijd naar de juiste oplossing voor 
een transportvraagstuk. “Momenteel zijn we een groot 
paviljoen met twintig huisjes aan het verplaatsen van de klant 
in Utrecht naar de eindbestemming, de Markerwaard. Met een 
gemiddelde hoogte van 5,3 meter zijn viaducten op de route 
geen optie, dus moeten we deze klus klaren door gebruik te 
maken van een boot. Dat betekent dat we onder meer onze 
kranen in moeten zetten.”

Zorgeloos vervoer van 
kapitaalgoederen

GARANTIE
Dit jaar schafte Votrans bij Roordink niet alleen een voorloper 
MAN TGX 28.506 aan, maar ook een MAN TGX 28.506 
gecombineerde bakwagen/trekker aan met daarop een HIAB 
54 ton meter kraan, getrokken door een MAN TGX. Een keuze 
die onder meer werd ingegeven door betrouwbaarheid. 
“Net als bij ieder transportbedrijf is stilstand met dit soort 
opdrachten geen optie. Onze klanten garanderen we 
zorgeloos vervoer via ons moderne wagenpark. Hiervoor 
werken we sinds 2013 samen met Roordink. Nadat we via 
vertegenwoordiger Jan van den Berg een gebruikte auto 
hadden aangeschaft, zijn we bij hen gebleven.”

In 2016 besloot Voorn een nieuwe 105 meter kraan op een 
vierassige MAN TGX 38.480 trekker aan te schaffen. “Het 
was toentertijd één van de grootste kranen in Nederland 
op een vierasser. Voor ons en voor de carrosserieafdeling 
van Roordink een unicum. Ze gingen de uitdaging aan en 
zaten samen met ons om tafel met de kraanleverancier HSM 
om alles in goede banen te leiden. De samenwerking beviel 
uitstekend en zorgde ervoor dat ook de aanschaf en opbouw 
van de kleinere kraan het afgelopen jaar vlekkeloos verliep. 
Een zorg minder.”

“Als je materieel koopt en de kwaliteit is goed, dan zie ik geen 
noodzaak om nog verder te kijken. Het is een stukje gunning. 
Naast een sterk merk vind ik de combinatie verkoper en 
werkplaats heel belangrijk. Bij Roordink heb ik die gevonden. 
Ze komen hun afspraken na en daardoor kunnen wij dat naar 
onze eigen klanten ook doen.”

Freddy Voorn, directeur-eigenaar Votrans BV.
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aan onze leveranciers’

Nergens speelt de ontkoppeling van gas zo sterk als 
in Groningen. Kremer Zand en Grind, die een eigen 
zandwinlocatie in de provincie heeft, werkt dan ook hard aan 
de verduurzaming van het eigen bedrijf.

Chauffeurs Tabe de Roo en Philip Heuving komen hun ladingen 
zand lossen op het terrein van Kremer Zand en Grind in Emmen. 
Het zand hebben ze zojuist opgehaald nabij het Groningse 
Sellingen, één van de winlocaties van Kremer in Nederland.

Familiebedrijf Kremer Zand en Grind is gespecialiseerd in de 
productie en levering van zand en grind. Het grove product 
wordt op de hoofdlocatie in Emmen verwerkt tot gedroogd 
en gekalibreerd zand en grind dat als grondstof kan worden 
gebruikt voor onder andere het behandelen van (drink)water, 
grondstof in mortel, instrooizand voor kunstgrasvelden, 
remzand voor treinen en trams en als filtermateriaal 
bij boringen. Daarbij levert Kremer aan een zeer divers 
klantenbestand. Van handzame 25-kilozakken van de eigen 
verpakkingsproductielijn, die via de bouwhandel of tuincentra 
hun weg vinden naar de consument, tot containers vol zand die 
in bulk de wereld door gaan.

DRIJVEND ZONNEPARK
Chauffeurs Tabe en Philip maken vele verkeersbewegingen 
tussen de zandwinlocatie in de Noordplas in Sellingen en 
het hoofdkantoor in Emmen. Kremer werkt momenteel 
aan een drijvend zonnepark op de winlocatie. Hiermee kan 
straks de verwerking en het drogen van het zand met groene 
stroom gebeuren. Het uitschakelen van de gasgestookte 
drooginstallatie in Emmen biedt de mogelijkheid straks om 
een nieuwe, groene variant te bouwen in de buurt van de 
zandwinning.

VERDUURZAMINGSSLAG
“Ook in onze bedrijfsvoering werken we aan een 
verduurzamingsslag”, vertelt directeur Hans Kremer. “De markt 
stelt strenge eisen aan ons product. Om te garanderen dat wij 
daaraan voldoen, beschikken wij over diverse certificeringen. 
Zo is niet alleen ons zand en grind voor de drinkwaterproductie 
KIWA-gecertificeerd, maar ook ons transport van 
drinkwaterchemicaliën. Dat laat zien dat we hoge eisen 
stellen aan onszelf als bedrijf, maar ook aan onze leveranciers. 
Bovendien is leverzekerheid één van de grote risico’s in ons 
werk. In de loop der jaren hebben we vijf MAN’s aangeschaft 
bij Roordink Bedrijfswagens, zowel de MAN TGX als de TGE. 
MAN is een betrouwbaar merk. Natuurlijk is prijs ook belangrijk, 
maar wat voor ons de doorslag geeft is de aftersales, een goede 
werkplaats en snelle service. Roordink levert dat.”

Inmiddels hebben Tabe en Philip hun lading gelost en stappen 
ze hun auto’s weer in voor hun volgende ritten. Wat Tabe 
betreft is elke dag in zijn truck een geslaagde dag, want de 
doorgewinterde chauffeur is een echte MAN-liefhebber. “Het 
is gewoon heerlijk ontspannen rijden in een MAN TGX. Ze zijn 
betrouwbaar, rijden gemakkelijk. Daar heb ik werkelijk niks over 
te klagen.”

Hans Kremer: “ Prijs is belangrijk, wat de doorslag geeft is de aftersales, een goede werkplaats en snelle service. Roordink levert dat.”

Kremer Zand en 
Grind schafte 
meerdere MAN’s 
aan via Roordink 
Bedrijfswagens.
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Een grote wendbaarheid, maximale laadcapaciteit en 
een laag chassis. Met dit wensenlijstje kwam Zegers 
Marktkramen uit op de MAN TGL. Een multitalent die zich 
perfect leent voor onder meer distributieverkeer.

“Stel je voor dat je hier met de vrachtwagen strandt!”, grapte 
Renate Zegers terwijl ze een fietstocht maakte door het 
Duitse Weil am Rhein, waar ze op dat moment met haar 
marktkramenverhuurbedrijf aan het werk was. “Het was echt 
in the middle of nowhere”, herinnert de eigenaresse van 
Zegers Marktkramen zich. “We wisten toen nog niet dat het 
ook daadwerkelijk zou gebeuren. Midden in het Zwarte Woud 
kwamen we met pech stil te staan. Een drama!”

Ter plekke kon het team door omstandigheden geen hulp 
krijgen, dus wendden ze zich tot de Roordink-vestiging in 
Zwolle. “Samen met een collega sprong Service Manager Erik 
Bongers zijn auto in en reed naar ons toe, helemaal in het 
zuidelijkste puntje van Duitsland. Pure klasse! Je begrijpt, dat 
verhaal doet bij ons in het bedrijf nog altijd de ronde.”

SERVICE BOVEN ALLES
Het voorval liet Zegers zien dat ze met Roordink een juiste 
keuze had gemaakt. “Als iemand dit soort service levert, dan 
kan het niet meer kapot. Daar blijf je klant. Zelf stellen wij 
service ook boven alles, daarmee bouw je aan je klantrelatie.”

‘Dat verhaal 
doet bij ons
nóg de ronde’

Zegers Marktkramen is al vele jaren een begrip in de 
verhuur van marktkramen. Daarbij levert het Doornspijkse 
bedrijf onder meer aan bedrijven, ondernemers- en 
winkeliersverenigingen, maar ook aan marktorganisatoren 
als Apeldoorn2000 en grote verzamelbeurzen en 
evenementen. Daarnaast wordt het grote stoffenevenement, 
StoffenSpektakel, voorzien van marktkramen in Nederland, 
België, Luxemburg en Frankrijk. “Bij het opbouwen van 
markten heb je meestal te maken met beperkte ruimte. 
Het laden en lossen gebeurt nog steeds met de hand. Toen 
we, alweer jaren geleden, op zoek gingen naar een kleine 
vrachtwagen met een zo laag mogelijk chassis, stuitten we op 
de MAN TGL.”

Per 1 januari doet Renate Zegers als ondernemer een stapje 
terug, zodat haar protégé, de 26-jarige Michiel Mooiweer die 
al ruim 12 jaar voor haar werkt, het bedrijf kan overnemen. 
Zelf blijft ze actief binnen de uitvoerende tak van het bedrijf. 
“Ik ben nu 52 en altijd enorm ambitieus geweest. Misschien 
is het mijn tijd nog niet om te stoppen, maar Michiels tijd 
is het nu wel. Ik weet zeker dat hij de perfecte man is om 
Zegers te gaan runnen en wil hem die kans geven.” Of hij het 
bedrijf naar een nóg hoger niveau zal kunnen tillen? “Als hij 
de kramen, maar ook zijn rijdend materieel op hoog niveau 
weet te houden, dan moet dat zeker lukken. Dat laatste is bij 
Roordink alvast in goede handen.”

ZEGERS MARKTKRAMEN

Het team van Zegers Marktkramen, met opdrachtgever  
Henk van Beek bij de opbouw van het StoffenSpektakel.
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ADVISERING EN VERKOOP NIEUWE BEDRIJFSWAGENS

RUIME KEUZE AAN OCCASIONS

INRUILOPLOSSINGEN

LEASING EN VERZEKERING

VERHUUR OP MAAT

SERVICEGERICHTE WERKPLAATS

ONDERHOUD AAN GETROKKEN MATERIEEL

TRANSPORTKOELING 

SCHADE AFWIKKELING

ORIGINELE ONDERDELEN

CARROSSERIEËN OP MAAT

SCHONE EN EFFICIËNTE BRANDSTOFFEN

TRUCKWASH

24/7 BEREIKBAARHEID

ROORDINK, EEN SLIMME KEUZE!

Alles onder één dak!


