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Appels had in 1970 voor een
nieuwe transportservice met
wissellaadbakken,
zeven
Commer-vrachtwagens aangeschaft. Er reden ook twee
Commers met vaste laadbak.
Deze trucks bevielen slecht en
werden
vervangen
door
Scania torpedotrucks van het
type L 80 en enkele L 50’s.
Commer en kwel dus. (WA)

Het wagenpark dat uit diverse
merken bestond, werd steeds
meer gestandaardiseerd naar
Scania-vrachtwagens. Ook de
huisstijl werd begin jaren zeventig aangepast. Links een
afzetbak met de oude belettering en rechts een Jumbo oplegger met de nieuwe belettering. De foto is gemaakt bij het
pand aan de Altenaweg. (WA)

De Scania torpedotrucks uit
de L 80 en later de L 81 serie.
Dit is altijd een mooi gezicht
geweest, de stoere neuzen
met hun afzetbakken voor de
loodsen van Appels transport.
Deze foto is ook gebruikt voor
een reclamefolder van Appels
transport. De Scania torpedo’s
hadden Renova wissellaadbakken. Chauffeur Joop Steunenberg staat met de papieren bij Scania nr. 123. Rechts
de loodsbaas Harry de Jong.
(WA)
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Niet vrouwe, maar een DAF FT 2600 DK / DKA-310, droeg de naam Justitia in het wagenpark samen met wagennummer 121. Op
de koppelschotel ligt een fraaie Pacton huifoplegger met wide-spread tandemstel. De combinatie was compleet nieuw afgeleverd
aan het einde van de jaren zestig. (JW)
Met de lieftallige naam Iris was deze lichte Hanomag F 66 vrachtwagen aanwezig in het wagenpark. Het kenteken verwijst naar
een toen nog onbekende drogisterijketen, DA-74-95. Gezien het T.I.R. bord, maakte de truck ook al uitstapjes naar het buitenland.
De Hanomag heeft hier een vrachtje afgeleverd bij een verzendcentrum ergens in Nederland. (JW)
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De trucks die in het weekend thuis zijn, worden op merk / type bij elkaar gezet. Op de zijkant van het verhoogde cabinedak staat
bij een aantal Scania’s, de Volvo FH Euro-6 en Mercedes Benz trucks: Quaility Never Goes Out Of Style. (MS)
Een van de twee Mercedes Benz Actros 1845 trekkers met Gigaspace cabine. De prachtige truck met oplegger werd op 13 juni
2016 met zwaaiende chauffeur op de A 16 bij Breda op de foto gezet. (SB)

Tekno maakte een fraai model
van de Volvo FH4 trekker met
voorloopas. (MS)
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Er zijn diverse merken trucks
in gebruik geweest. In de jaren
tachtig waren er de nodige
DAF’s in het wagenpark. Deze
FA 2800 van de 2e generatie
uit 1986 had een DKTD turbomotor. (MS)

Ook een DAF FA 2800 van de
2e generatie met de DKS
turbo intercooler motor was
in gebruik. De DAF uit 1984
staat op kop van een klein rijtje met DAF geschiedenis. De
derde en vierde DAF zijn van
de 3300 ATi generatie en als
laatste de opvolger van de
trucks met de F 241 cabine,
de DAF 95. (RO)

Een bijzondere truck was
deze DAF FAG 3300 DKX ATi
met gestuurde voorloopas.
Het FAG chassis was meer
bedoeld voor vuilniswagens
en tankwagens. Het was voor
Kivits een fijne truck die wel
soms net te groot was om de
smalle erven van boerderijen
en tuinderijen op te draaien.
(GN)
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Voor Verhulst Luchtbehandeling uit Waalwijk werden diverse transporten uitgevoerd. Op
de oplegger achter de Volvo N
1020 uit 1984 staat een unit
die op het dak van een bedrijfspand werd geplaatst. Hier
werd het verdere systeem
voor het binnenklimaat op aangesloten. Jan van der Linden
Jr. zit hier achter het stuur.
(SL)

Alcoa Aluminium uit Drunen
was een hele belangrijke klant.
Diverse trucks uit het wagenpark reden met reclame van dit
bedrijf op de laadbak, ook deze
Volvo F 10 intercooler van de
2e generatie uit 1984 met zijn
drie-assige reisgenoot. Dit was
de combi van Jan van Alphen.
De aanhanger was een paar
centimeter smaller dan de
motorwagen en daardoor
moeilijker te zien in de spiegels. Jan kon er “blind” mee
achteruit rijden. (GN)

De 3e generatie van de zware
Volvo F 10 / F 12 series kreeg
o.a. vierkante koplampen en
een nieuwe grille. De vertrouwde Globetrotter uitvoering van de cabine bleef leverbaar op deze nieuwe serie.
Deze fraaie Volvo F 12 trekker
kwam in 1992 het wagenpark
versterken. De laatste chauffeur op de Volvo was Roland
van Beerendonk. (SL)
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Een zware Mercedes Benz 3744 SK 8x4 trekker uit 1996 met vier-assige Nootenboom dieplader. Van de dieplader sturen er drie
assen mee. De trekker heeft een speciaal afgeschuind plat dak om zonder schade aan de cabine kranen en andere machines met
lange masten te kunnen vervoeren. Als passagier is er een Hitachi EH 1100 dumptruck mee op reis gegaan. Dit indrukwekkende
transport vond plaats op 11 december 2000. (RMO)

Deze Mercedes
Benz 2653 SK
6x4 trekker uit
1996 heeft een
silo afgeleverd die
door een kraan
van het bedrijf
Convoi overeind
wordt gehesen.
Een mooi detail is
de inkijk in de
Nootenboom dieplader. Hier zijn
de middendelen
uitgehaald om zo
de ronde silo optimaal te vervoeren. Ook deze
trekker heeft een
speciaal schuin
cabinedak. (RMO)
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Technische informatie
via Rik Meeder en auteur
Een mooi plaatje van vrûger.
Twee fraaie ex “soldiers” uit de
dump die hun burgercarrière
begonnen bij Van Opzeeland.
Links een Britse Fordson torpedo met oom Cor van Opzeeland en rechts een Canadese Ford of een Chevrolet
CMP 4x4 truck met Kees van
Opzeeland. De foto werd in
1948 gemaakt. (EO)

Het gevarieerde wagenpark in
1949 bij het Plein in Vlijmen
met voorop drie Tempo driewielers, erachter een Ford F 5,
de Fordson en de Canadese
CMP truck. (EO)

Een deel van het wagenpark in
1957 voor het bedrijfspand aan
de Grote Kerk in Vlijmen. Van
links naar rechts een Borgward
(waarschijnlijk een B 3000),
een Borgward B 1500, een International uit de R-serie, een
Bedford TA torpedo en drie
DAF’s uit de 1500-serie waarvan twee trekkers. (EO)
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In 1979 kwam de eerste Scania in het wagenpark. Het betrof een LB 111 met de
derde versie van de kantelcabine die in 1968 werd geïntroduceerd. Deze cabines waren herkenbaar aan het raam in het bijrijdersportier en de spiegel, bedoeld
voor verbetering van het zicht en de veiligheid. Voor o.a. fietsers was deze spiegel een niet zo heel handige oplossing. (JS) Briefhoofd. (JS)
In 1982 kwam deze R 112 M in de nieuwe kleurstelling in dienst. Met de 2-serie had Scania een prachtige vrachtwagenlijn gepresenteerd met een opvallende cabine. Juist de cabine zorgde voor moeilijkheden om de rood met witte huisstijl toe te passen. De
laadbak van de LB 111 werd overgeplaatst op de R 112 M. (JS)
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Het complex van Verhoeven Expediteurs aan de Ledeboerstraat in Tilburg. De lichte Mercedes Benz bestelbussen en LP vrachtwagens vooraan op de foto, stonden normaal in volgorde van vertrek in twee rijen binnen in de hal met de dubbele deuren. De
volgorde werd bepaald door de planning. Links onder het kantoorgedeelte en de loods met het ronde dak was de garage. De trucks
voor internationaal transport werden op volgorde van vertrek langs het hek gezet. Eerst Sjef Verhoeven en bij slecht weer Janus
Musters kwamen dan op zondag naar het bedrijf om de poort open te doen, zodat de trucks konden vertrekken. (MS)
André van den Berg: Oh wee als je te laat was, dan was het hommeles.
Thomas Landzaat: Als je te laat kwam, kreeg je een spoed cursus Frans.
Dik van den Berg: Vrijdagavond de grote beurten uitvoeren, dan rangeren en alles op volgorde zetten.

Op het terrein van Verhoeven Expediteurs
Niet alleen is dit een prachtig plaatje, het is ook een stukje Scania-geschiedenis. Naast de LB 111 trekker met oplegger staat de
opvolger van de 1-serie in de vorm van de 2-serie (R 142 M). Beide trucks poseerden in juni 1987. Op de LB 111 met oplegger
reed Johan van Boxtel die hem in 1978 nieuw kreeg. Op de R 142 M reed Leon van Hooft. Informatie van Frans Stabel. (PG)

132

De drie bedrijven die onderdeel
zijn van de GVT groep. (RV)
De Volvo FL heeft ook verschillende gedaantes gehad. De linker is de Euro-5 uitvoering en
de rechter de Euro-6. Bij een
aantal trucks is van de verladers reclame op de laadbak
aanwezig. (MS)
Een van de vele DAF FT CF 85
Space Cab trekkers van het
bedrijf. Deze DAF heeft een
360 pk ATE motor. Naast de
trekker een LZV chassis met
een laadbak met de “voetbalterm” 013. Het kengetal van
Tilburg is 013 vandaar dat dit
een leuk plaatje was om te
maken. (MS)

150

Twee FTF trekkers in 4x2 en
6x2 uitvoering. Het opvallende
is dat de trekkers twee verschillende nummers hebben,
1207 en 1507, maar wel hetzelfde kenteken, 08-FB-05.
Beide trucks vervoeren een
tankcontainer waarbij de FTF
6x2 een drie-assige Floor
oplegger trekt met zijlader.
(HB) en (RvdM)

(PG)

Trekker 1124 was
een DAF FT 2800
DKS uit 1979 met
turbo intercooling.
Als maatje hangt
er een speciale
oplegger met tankcontainer op de
schotel. (RvdM)
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Een prachtige isothermcombi met een Van Beurden carrosserie. De DAF FAR 105.460 Space Cab uit 2012 met wipkar staan hier
in september 2013 op het terrein van Mooij Logistics in Waddinxveen. (HD)
Wel een hele special effect foto met kleur en zwart wit van deze DAF FAR CF 85.410 met “platte” slaapcabine uit 2012. Foto van
Peter Honcoop fotografie.
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