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KILOMETERMILJONAIRS

VIER OP ‘N RIJ

Een kwartet chauﬀeurs van Burgler Transport werd door Mercedes-Benz onderscheiden –
twee van hen zijn zelfs al twee keer miljonair!

Trotse Kilometermiljonairs: André Alserda, Henk-Pieter
Burgler, Nico Haaksema en Jaap Zijlstra (v.l.n.r.)

B

urgler Transport uit Noordhorn is sinds
begin dit jaar niet alleen twee nieuwe
Actros trucks rijker, maar ook vier Kilometermiljonairs. Tijdens de aﬂevering van de
twee Actros 1842 LS trucks met StreamSpacecabine werden de vier chauﬀeurs in het zonnetje
gezet. Vol trots ontvingen zij een certiﬁcaat, een
gouden speldje en de Kilometermiljonairs kentekenplaat. Tijd voor een kort praatje, dachten wij
bij Route.
Jaap Zijlstra, Nico Haaksema, Henk-Pieter Burgler en André Alserda vervoeren voor Burgler
Transport allerlei soorten vloeistoﬀen voor de levensmiddelenbranche en diervoedersector.
Mercedes-Benz is al ruim 60 jaar de vaste leverancier van het wagenpark. Het brandstofverbruik, de duurzaamheid en de uitstraling zijn
voor het Groningse transportbedrijf argumenten
geweest die pleitten voor het merk. Maar voor de
chauﬀeurs gelden er natuurlijk andere belangen.
Maar ook daarin lijkt Mercedes-Benz punten
te scoren. Nico (35) die op een Actros 1841 uit
2004 rijdt is erg te spreken over de Actros cabine: “Het is lekker ruim en mooi afgewerkt. Ook
mijn zoontje Bas vindt ‘m prachtig. Maar helemaal enthousiast wordt hij van die nieuwe
Actros. Als hij met me meerijdt en er onderweg
één ziet wijst hij me er altijd op dat dat mijn volgende moet worden”. Nico en zijn collega Kilometermiljonairs kunnen wel een beetje comfort
gebruiken. Want allen zijn van maandag tot en

met vrijdag onderweg. Ook André (40) die met
een Axor meer dan een miljoen op de klok heeft
gezet is goed te spreken over zijn Mercedes-Benz
truck. Al is hij wel erg blij dat hij nu zo’n nieuwe
Actros onder zijn kont heeft. André: “Echt fan van
een speciﬁek merk ben ik niet, maar ik zie wel
dat Mercedes gewoon kwaliteit levert. Die oude
SK vond ik ook al top, maar die nieuwe Actros is
met zijn ruime cabine, stille motor en automaat
echt een machtig mooie auto”.
Voor Jaap en Henk-Pieter was de Kilometermiljonairsonderscheiding niet nieuw. Zij werden
voor de tweede keer in hun carrière gehuldigd als
Mercedes-Benz ambassadeur. Beiden werken al
dik twintig jaar bij Burgler en hebben zodoende
een mooi Mercedes-Benz verleden opgebouwd.
Henk-Pieter heeft zijn Axor nu ook ingeruild voor
een nieuwe Actros, maar neemt toch met een
beetje pijn in het hart afscheid van zijn oude
truck: “Ik heb tien jaar lang echt met heel veel
plezier gereden met de Axor. Die sterke zescilinder lijnmotor heeft me overal in heel Europa gebracht. Mercedes-Benz maakt ﬁjne trucks om
mee te werken. Dat zie je ook aan die nieuwe
Actros. Je zit als een koning in de cabine en de
bediening om je heen is echt super.” “Ben ik het
helemaal mee eens,” laat de goedlachse Jaap (49)
weten. “In bijna 23 jaar tijd heb ik een slordige
2,5 miljoen kilometer weggereden. Altijd met een
Mercedes-Benz. En of het nu die SK 1935 met Eurocab was of deze Actros 1841 uit 2004, altijd

met veel plezier. De Kilometermiljonairsonderscheidingen vind ik ook super. Die staan bij mij
thuis in de trofeeënkast”. Vier miljoen is niet
niks. Heren chapeau en nog vele veilige kilometers in jullie Mercedes-Benz trucks!
r

KILOMETERMILJONAIR. HOE
WORD JE HET?
Bij de Kilometermiljonairs gaat het om truckchauﬀeurs en bestelwagenchauﬀeurs.
Daarbij onderscheiden wij weer twee verschillende categorieën:
1. Chauﬀeurs die op een truck rijden die meer
dan 1.000.000 kilometer met dezelfde motor op
de teller heeft staan. De kilometeronderscheiding
wordt uitgereikt aan de chauﬀeur die het
grootste aantal kilometers op deze truck heeft
gereden.
2. Chauﬀeurs die langer dan 10 jaar aaneengesloten een Mercedes-Benz bedrijfswagen rijden. In
deze categorie wordt onderscheid gemaakt
tussen 10 jaar en 25 jaar. De ‘10 jaar miljonair’
ontvangt een andere oorkonde en insigne dan de
‘25 jaar miljonair’.
Zeg je: “Hé, mijn Mercedes-Benz heeft al meer
dan 1 miljoen kilometer op de klok”, of “ik rij al
langer dan 10 jaar Mercedes-Benz”. Aarzel dan
niet en meld je aan bij je Mercedes-Benz dealer.
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