
Of we een rit naar Engeland willen maken met een stoere 
MAN TGX Commander? Nou en of – er zijn slechtere 
dingen in het leven.

Herfst-uitje naar   Engeland

 E en paar dagen op pad met een 640 pk sterke 
Commander willen we best. Alleen: waar vinden 
we binnen de gestelde termijn een transporteur 
die ons zijn lading toevertrouwt? Geen zorg: dat 

heeft de importeur al geregeld. Het wordt Müller Fresh 
Food Logistics uit Holten. Dit bedrijf heeft een behoorlijke 
vloot trucks, waaronder diverse MAN drieassers – zoals 
deze Commander. Kijk, dat is meedenken. Het wordt een 
ritje Engeland met de boot óp en met de trein weer terug. 
Even denk ik een tikje huiverend terug aan die treinreis 
naar Italië van enige maanden eerder, maar dit zal vast 
anders zijn. Bovendien duurt de trip onder het Kanaal 
door een stuk korter.

Met de boot óp 
en met de trein 
weer terug1
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De reis begint relatief ontspannen want als we de trekker 
in Barneveld hebben opgehaald, melden we ons om 10.00 
uur op het enorme complex van Müller in Holten. De 
geladen trailer voor Engeland moeten we aan het begin 
van de avond oppikken in Lekkerkerk. Daar leeg heen 
rijden is natuurlijk geen optie en daarom heeft de 
planning nog een mooi ritje voor deze maandag 
samengesteld. Voordat we de oplegger aankoppelen, 
verwijderen we de bovenste delen van de spatborden. Die 
rijd je gemakkelijk kapot en de importeur houdt de deels 
gespoten achterschermen graag heel. Begrijpelijk.
Met een lege koeler rijden we voor de eerste pallets naar 
het even verderop gelegen Vivera. Haarnetje op, witte jas 
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1.  Er is weinig 
bewegingsruimte tussen 
trekker en trailer.

2. De typeaanduiding geeft 
het al weg: 640 pk!
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Lekker op tijd kunnen we de volgende morgen van boord, 
maar het duurt alles bij elkaar een klein uurtje voordat we 
de douane gehad hebben. 

Weer even wennen
Het eerste stuk vanaf Harwich is tweebaans en links rijden 
is weer even wennen. Ik reed al vaker in Engeland, maar zat 
er nooit eerder achter het stuur van een vrachtwagen. 
Bovendien is het hier behoorlijk mistig. De bestemming voor 
vandaag is een dorpje even buiten Bristol, waar we moeten 
lossen. Slottijd 15.00 uur, staat er in de papieren. Als het op 
de ring rond Londen een beetje meezit, moet dat lukken. 
Per kilometer, of mijl in dit geval, neemt het welbehagen in 
de MAN toe. De met leer beklede stoelen zitten lekker, de 
TGX veert goed, hij is stil en de besturing voelt lekker stevig 
aan. Zo weet je tenminste wat de auto doet. Verder trekt hij 
fantastisch. Geen kunst met 640 pk, maar fijn is het wel. 
Ook het interieur is een prettige plek met dat lichtbruin op 
een deel van het dashboard en achterwand. Ruimte is er in 
deze XXL-cabine volop. Vooral de lades in de middenconsole 
zijn handig. Onder het bed gaat een flinke koelkast schuil 
met daarnaast een kleine bergruimte. Het extra 
soundpakket zorgt voor een fijne dreun uit de luidsprekers. 
Verder heeft de Commander tal van veiligheids- en 
assistentiesystemen die het rijden veraangenamen.4
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aan en we kunnen de pallets naar binnen rijden. 
Vegetarische hamburgers, lees ik op de zijkant. Blijft een 
rare naam voor iets waar geen vlees in zit. Collega Arjan is 
handig met de elektrische pompwagen, dus hij neemt het 
laden voor zijn rekening. Als het eerste deel van de vracht 
erin zit, kunnen we naar Deventer om daar de rest van de 
oplegger te vullen. Nog geen half uur later staan we in de 
Hanzestad bij een volgende vleesverwerker. We mogen 
laden aan een nieuwe ramp die in een behoorlijk steile kuil 
ligt. Maar goed dat die schermen eraf zijn! Voor het laden 
zelf moeten we even geduld hebben. We zijn namelijk te 
vroeg. In dit koel- en vriesvervoer werkt men met slottijden, 
zo leren we.

Zwarte wielen
Het geeft ons de gelegenheid om eens rond ons 
testvoertuig te lopen. Dat ziet er in ieder geval stoer uit, zo 
in blauw en grijs met oranje accenten. Die zwarte wielen 
doen wat dat betreft ook een boel. Het gaat hier om een 
speciale versie die MAN heeft ontwikkeld als absoluut 
topmodel van de reeks. De naam Commander werd in de 
jaren negentig al gebruikt voor het toenmalige topmodel en 
siert nu deze versie. Volop extra verlichting onder de 
bumper en langs de zijskirts zorgt voor de finishing touch. 
Zelfs het MAN-logo in de grille is verlicht, maar daar zien we 
nu niets van. De TGX 28.640 is een voorloopastrekker met 
een 15,2 liter zescilinder lijnmotor onder de cabinevloer.  
Die levert maar liefst 640 pk en geeft een koppel af van 
3.000 Nm. Daar krijgen we de komende dagen vast veel 
plezier van.

Maar goed dat die 
spatschermen eraf zijn

Het is net 13.30 uur geweest als we de deuren van de 
oplegger sluiten en op weg gaan naar Barendrecht. Daar 
mag de lading er bij Hollander weer uit. Het eerste serieuze 
stukje sturen met de MAN, die uiteraard geen enkele moeite 
heeft met de 21 ton wegende lading. Lekker grommend 
maakt de TGX snelheid, waarbij de automaat mooi vloeiend 
schakelt. In de cabine is het lekker stil. De eerste 
kennismaking stemt positief.

Tom-Tom-truckers
In Barendrecht is het even zoeken. Waar mogen we lossen? 
Het pand is enorm en telt 72 laaddocks. De een na laatste 
moeten we hebben. Als we even later leeg zijn, zetten we 
koers naar Lekkerkerk om daar te koppelen. Voor het eerst 
gebruiken we de navigatie van de MAN. Die stuurt ons net 
voor de avondfile op de A15 de afrit af. Dat lijkt gunstig. Via 
provinciale wegen komen we echter uit bij de pont over de 
Lek. Een sliert auto’s voor ons zorgt dat we de eerste 
voorbij moeten laten gaan. Even vragen we ons af of we 
hier wel op kunnen. Een collega die ons vanaf de pont 
tegemoet komt, stelt ons gerust. Een sfeerplaatje vanaf de 
pont naar de groepsapp levert ons de titel ‘TomTom-
truckers’ op. Het klopt. Bij de instellingen blijkt ‘economische 
route’ als voorkeur te staan in plaats van ‘snelste route’.
Na het omkoppelen gaan we naar Hoek van Holland. Het 
inschepen gaat soepel en een collega helpt met het aan de 
stroom leggen van de koelmotor. Het is kennelijk niet druk 
aan boord, want Arjan en ik krijgen ieder een eigen hut. 
Tegen inlevering van een voucher genieten we van een 
prima diner in het truckersrestaurant aan boord.
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1.  Een nagenoeg nieuwe 
oplegger aankoppelen 
in Holten.

2.  Fijne plek om in te 
vertoeven en met 
lekker veel bergruimte.

3.  Stoer ding, die MAN TGX 
Commander.

4.  De MAN heeft een 
CornerEye camera. 
Zeker in Engeland is dat 
heel handig.

5.  Lossen bij het op een na 
laatste dock in 
Barendrecht.

6.   Inschepen bij Hoek van 
Holland voor Harwich 
gaat lekker vlot.

7.  De Commander is het 
topmodel.

8.  Toch altijd weer even 
wennen, dat links 
rijden.
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verschijnen, ongetwijfeld beter zijn. Nog een laatste puntje: 
het stuur van deze auto is wel heel groot. Niet vervelend, 
wel even wennen. Ook dat zal in de volgende generatie 
vervangen zijn door een kleiner exemplaar omdat die wordt 
uitgerust met dynamische besturing.

Nog even volgooien
Voordat we op weg gaan, gooien we de tank van de MAN 
nog even vol. Bij zo’n drieasser is de dieseltank namelijk niet 
heel groot. Nu kunnen we Holten vanavond probleemloos 
halen. Onderweg naar Dover nemen we dit keer de 
zuidelijke rondweg van Londen. De reputatie van de M25 
kennende, houden we opnieuw rekening met flinke 
vertraging. Maar ook nu rollen we er nagenoeg 
ongehinderd doorheen. Onderweg merken we dat onze 
MAN een opvallende verschijning is. Zeker met alle extra 
verlichting aan is het een blikvanger. Een enkeling 
complimenteert ons zelfs met ‘nice truck’. We merken dat 
we er zelf ook aan gehecht beginnen te raken. Niet alleen 
vanwege die 640 pk-motor, maar zeker ook door dat stoere 
uiterlijk. Er staat echt wel iets met deze truck. 
Toevalligerwijs kleurt de oplegger van Müller er mooi bij 

waar we moeten laden nog wel open zijn? We besluiten de 
gok te wagen, want er staat immers een slottijd op onze 
papieren. Onze zorg blijkt ongegrond: de boel is nog volop 
in bedrijf. Als ik bij het kantoor aangeef hier voor het eerst 
te zijn, word ik gerustgesteld door een aardige dame.  
,,No worries, love, here is a map. First go to the weigh 
bridge, then start loading, on to the weigh bridge again and 
then come back to me’’, zegt ze geroutineerd. Kijk, zó kan 
het ook.
Een uurtje later is alles achter de rug en kunnen we met 
een volle oplegger en alle papieren op zak weer richting 
Dover. Dat zullen we vanavond niet meer halen en dus 
hebben we mooi de gelegenheid om de bedden in de MAN 
uit te proberen. 
De volgende morgen kunnen we concluderen dat die 
bedden prima liggen, maar door het bijna constante gebrul 
van de koelmotor die de lading op de juiste temperatuur 
moet houden, is van slapen niet heel veel terecht gekomen.
De cabine biedt overigens meer dan voldoende 
bewegingsvrijheid en stahoogte. Wel een tikje gek dat de 
handrem wat ouderwets op de vloer zit. Ook maken de 
bekledingsmaterialen hier en daar een wat plastic-achtige 
indruk. Dat zal in de nieuwe generatie, die in februari moet 

Zon en een klein buitje wisselen elkaar af en met minimaal 
oponthoud laten we de M25 North bovenlangs Londen 
achter ons. Het geeft ruimte in het schema voor een kop 
koffie en een broodje. Arjan neemt het stuur over voor zijn 
eerste lange ervaring met de MAN. Een half uur voor onze 
slottijd arriveren we op het losadres in Avonmouth.  
Het is wel even zoeken waar we ons moeten melden. Met 
de papieren in de hand meld ik me aan de balie. Daar krijg 
ik te horen dat we pas om 18.00 uur welkom zijn.  
Een belletje met de planning in Holten leert dat er een 
vergissing in het spel is: we kunnen gewoon om 15.00 uur 
terecht. Buiten wil ik Arjan aanwijzingen geven om bij het 
juiste dock te komen. Maar veiligheid is hier kennelijk een 
Ding: ondanks de veiligheidsschoenen en mijn hesje wordt 
mij niet heel vriendelijk toegeroepen onmiddellijk ‘to the 
canteen’ te gaan. Arjan kan het gelukkig ook alleen af; hij 
voegt zich even later bij me. Daar kijken we met vele 
anderen naar een of andere spelshow op de tv tot ons 
nummer afgeroepen wordt. Dat gebeurt gelukkig al snel, 
zodat we ook de slottijd van 19.00 uur bij ons laadadres 
moeten kunnen halen.

Heel groot stuur
Dat laadadres is in Hereford, ruim anderhalf uur verderop. 
De route is schitterend. Het laatste zonlicht valt op bomen 
in prachtige herfstkleuren. Af en toe is er zicht op een 
kabbelend riviertje en typisch Engelse dorpjes langs de weg 
verhogen de sfeer nog. Volgens een bord zijn we inmiddels 
in Wales aangekomen. Het wordt wel snel donker hier en 
van straatverlichting is nauwelijks sprake. Zou de fabriek 6
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Zonlicht valt op 
bomen in hun 
herfstkleuren

Het pand is 
enorm en telt 72 
laaddocks
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1.  Gelukt: we zijn op tijd bij 
het losadres even voorbij 
Bristol.

2.  De bedden zijn nog niet 
opgemaakt: afgelopen 
nacht hadden we ze niet 
nodig.

3.   Smalle wegen voeren 
naar het laadadres. Wel 
mooi zo, met al die 
herfstkleuren.

4.  Bij deze fabriek wordt 
’s avonds doorgewerkt. 
Om 20.00 uur zijn we 
geladen.

5.  Het logo van de MAN is 
verlicht: leuk detail.

6.  en 7. Bijvullen zodat we 
vanavond thuis kunnen 
komen, want de tank is 
niet heel groot.
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omdat de klep van de palletkist in hetzelfde blauw is 
gespoten als de trekker.
Rond 11.30 uur bereiken we de terminal van de Eurostar. 
Het is niet druk, zodat we overal vlot door kunnen en nog 
voor 12.00 uur helemaal voorop de trein staan. Dat oprijden 
van de trein is nog wel een dingetje, want er is maar weinig 
ruimte om de draai te maken. Gelukkig lukt het Arjan 
vlekkeloos en in één keer. In de cabine blijven, zoals bij de 
personenauto’s, mag hier niet. Een busje haalt alle 
chauffeurs op en brengt ze naar de passagierswagon.

Broodje tankstation
Na het vertrek flitst de trein in een half uur onder het 
Kanaal door. We vragen ons nog even af wat er in Calais 
allemaal gaande zal zijn. Met regelmaat bereiken ons 
tenslotte berichten over illegalen die chauffeurs belagen. 
Helemaal niets, is het antwoord. Van lastige migranten geen 
spoor. Zonder problemen draaien we de snelweg op richting 
Antwerpen. Door het tijdverschil met Engeland wijst de klok 
nu even na 13.00 uur aan. Slottijd in Apeldoorn, ons 
losadres, is 20.00 uur. Makkie! Dat laat ons vast nog wel 
wat tijd om onderweg lekker te eten. Hadden we dat maar 
niet hardop gezegd, want al voor Antwerpen staan we vast. 
Vervolgens komen we precies in de Nederlandse avondspits 
terecht, waardoor uitgebreid eten in een snel broodje bij de 
pomp ontaardt. Maar we halen onze slottijd in Apeldoorn en 
daar gaat het om. De trailer is vlot geleegd en nu hoeven 
we die alleen nog maar naar Holten te brengen. Daarna 
gaat de trekker weer naar Barneveld. Het wordt geen 
vroegertje, dat is duidelijk, maar bij Müller krijgen we 
complimenten voor onze trekker van de chauffeurs van de 
nachtploeg. Er is weliswaar niets van ons bij, maar we 
voelen toch een zekere trots dat we hiermee op weg 
mochten. Met wat weemoed leveren we de sleutels in. Nog 
een laatste blik bij vertrek… het was mooi.   

ARJAN OLSTHOORN EN ROBERT SERVAAS
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Met alle 
verlichting 
aan is het een 
blikvanger

INTERNATIONAAL | HERFST-UITJE NAAR ENGELAND

1    Even een kwartiertje rust 
onderweg. 

2.  Aanmelden voor de trein 
naar het continent, zoals 
de Engelsen zeggen.

3.  Even wachten tot we 
erop mogen. We staan 
helemaal vooraan. Een 
half uur later zijn we in 
Frankrijk. Een ideale 
verbinding, die 
Eurotunnel.

4.  Dagelijkse files rondom 
Antwerpen. Je moet het 
maar accepteren.

5.  Nog even lossen in 
Apeldoorn en dan zit ook 
deze ‘Truckstar Rijdt ‘m 
zelf’ er op.
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