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MAN Truck & Bus is één van Europa’s meest toonaangevende fabrikanten van bedrijfsvoertuigen en leveranciers van 

transportoplossingen, met een omzet van zo’n € 9 miljard per jaar (2015). Het modelaanbod omvat trucks, bussen en 

dieselmotoren, evenals services voor het vervoer van personen en lading. MAN Truck & Bus biedt wereldwijd 

werkgelegenheid aan meer dan 35.500 werknemers. 
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MAN trucks voor jubilerend Jan Keezer B.V. 

Uitstraling en comfort gaan hand in hand 

 

Jan Keezer B.V. Expeditie, Transport en Opslag in Oostzaan is een begrip,  

vooral in en rond de bedrijvige Zaanstreek. Dat kan ook niet anders want 

binnenkort viert het bedrijf het 100-jarige jubileum. Om dit bijzondere jaar 

feestelijk te beginnen zet Jan Keezer B.V. drie nieuwe MAN trucks op de 

weg. Twee nieuwe TGM bakwagens en een TGX trekker. 

Op 1 juli wordt het 100-jarige bestaan van Jan Keezer gevierd, maar eigenlijk 

loopt de geschiedenis nog verder terug. Het was in het jaar 1900 toen schip-

perszoon Jan Keezer samen met zijn neef Cornelis ‘Keezer C.Keezer & Co’ 

in Zaandam oprichtte. Zestien jaar later ging Jan Keezer alleen verder als 

expediteur, scheepsbevrachter en als agent van stoomboten. Het kantoor 

werd gevestigd in een zogenaamde lichter die aan de Damkade in de Ach-

terzaan lag aangemeerd. Benedendeks was het schip ingericht als op- en 

overslagloods.  

 

Uitgebreid netwerk 

Jan Keezer is altijd met zijn tijd meegegaan en na de oorlogsjaren werd de 

overstap gemaakt van de beurtschepen naar de vrachtwagen. De klanten-

kring bestond al snel uit gerenommeerde bedrijven in de Zaanstreek. Vanuit 

het bodehuis werden de goederen vervoerd en al snel ontstond er een lan-

delijk dekkend netwerk. Het wagenpark groeide mee met de vervoersbe-

hoefte door de tijd heen. Met overnames werd de klantenkring verder uitge-

breid en ook internationaal vervoer werd niet geschuwd.  

 

Merendeel MAN 

De relatie met MAN Trucks-dealer BTS is al meer dan een kwart eeuw oud 

en dat zegt alles over de onderlinge verstandhouding. Directeur Pedro Smit 

van Jan Keezer B.V: “Het is niet alleen dat we al die jaren al met BTS werken, 

ook verkoper Peter Paars komt hier al die tijd al trouw over de vloer. Onze 

vloot van momenteel zeven trucks telt zes MAN trucks. Dat zegt genoeg 
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denk ik. Met BTS hebben we een hele fijne partner. We hebben geen onder-

houdscontracten maar zij verzorgen alle onderhoud en reparaties. BTS staat 

altijd voor ons klaar, de lijnen zijn kort en afspraak is afspraak.’’ 

 

Zuinig op de chauffeurs 

Voor 2016 werd er gekozen voor de vervanging van drie trucks. Met twee 

MAN TGM 18.250 bakwagens en een TGX 18.400 met XLX cabine stapt Jan 

Keezer in het jubileumjaar het Euro-6 tijdperk in. Pedro Smit: “Om Euro-6 

kan niemand meer heen met alle milieuzones, maar daarnaast hebben we 

gekozen voor extra veiligheid en comfort. De trucks zijn voorzien van de 

nieuwste technieken met onder meer ACC met collision warning, maar ook 

van extra luxueuze comfort stoelen. Voor ons is dat een manier om te laten 

zien dat we zuinig zijn op onze chauffeurs. We hebben een mooi vast team 

en die mannen zijn erg tevreden over de MAN trucks.’’ 

 

Spoed 

De beide bakwagens zijn voorzien van een laadklep. Eén van de twee TGM 

trucks is uitgevoerd met een schuifzeil opbouw, terwijl de andere een geslo-

ten carrosserie heeft. De TGX trekker is voorzien van een ruime XLX slaap-

cabine waardoor deze trekker ook internationaal kan worden ingezet. 

”Steeds vaker krijgen we spoedopdrachten naar het buitenland en met deze 

nieuwe trekker zijn we daar op voorbereid. Daarnaast kunnen we deze truck 

ook binnen eigen land inzetten.’’ 


