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Met in dit nummer:  
20ste NK Behendigheidsrijden 
Beste chauffeur van Rotterdam 

Zuinigste chauffeur van Nederland 
Trucks Mega Festival 

en veel meer! 
  

 

 

NK Behendigheidsrijden voor Beroepschauffeurs 
[editie 20] 

 

Groot was de ontzetting toen in 2015 de Gemeente Rijssen op het allerlaatste 

moment roet in het eten gooide door geen toestemming te verlenen voor het 

NK. Alles was geregeld, uitnodigingen verstuurd, plannen gemaakt en catering 

besteld. Natuurlijk viel het NK op de dag dat in Haaksbergen de herdenking van 

de slachtoffers van de ramp met de monstertruck plaatsvond. Hoe we ook 

vertelden dat een kanarie tentoonstelling ongeveer evenveel risico’s met zich 

meebracht, het feest ging niet door. Men was doof voor de argumenten dat: 

• Aan het NK de allerbeste chauffeurs van Nederland deelnemen 

• Dat de wedstrijd op een afgesloten terrein plaatsvindt 

• Dat voortdurend 2 juryleden de auto begeleiden om de verrichtingen 

gade te slaan 

• Dat de snelheid zelden boven stapvoets uitkomt 

Gelukkig kan het ook anders en we zijn blij dat de firma Thales in Hengelo hun 



 

prachtig gerestaureerde parkeerterrein aan ons ter beschikking heeft gesteld.                                  

Dat onze prijzenleverancier alle bekers onder handen heeft genomen zodat we 

niet alles nieuw hebben moeten aanschaffen. Natuurlijk zijn we vooral blij dat 

Jacqueline Maseland (van het gelijknamige transportbedrijf) op de vijfde 

Gerrit’s Scania V-8 dag ruimte heeft gereserveerd voor het NK. 

 

Inmiddels buigen de experts binnen het O.S.C. zich over de proeven die aan de 

deelnemers worden voorgeschoteld. Naast het geijkte parcours (wat binnen 15 

minuten moet worden afgelegd) komt er een theorietest met de meest 

uiteenlopende vragen. Ook zal er een speciale opgave zijn waarbij van de 

chauffeurs het uiterste gevraagd wordt op het gebied van behendigheid. 
 

  

 

 
De Beste Chauffeur van Rotterdam 

 

Bovenstaande titel is niet niks en enige trots mag de winnaar dan ook wel 

hebben. Inmiddels rijdt een aantal chauffeurs uit de omgeving van Rotterdam 

met apparatuur aan boord en wordt iedere dag hun verbruik en 

weggedragingen gemonitord. De beste van deze club hebben inmiddels al een 



 

uitnodiging gehad om mee te doen aan de finale op 29 oktober (in Rotterdam 

uiteraard). 
LET OP!  

Bent u in het bezit van een groot rijbewijs? Wij zijn voortdurend op zoek naar  

juryleden voor de meest uiteenlopende wedstrijden. Hieronder ziet u enkele 

voertuigen gebruikt tijdens de laatste zuinigheidsvoorronde in Milheeze bij 

de Peeltruckers.  
 

  

 

 
TNT opnieuw 'goed bezig' met Drive 
me Challenge 

 



 

Al vele jaren organiseert TNT wedstrijden voor hun bestuurders van voertuigen 

en u moet dan denken aan heftruck-, bestelwagen- en vrachtwagenchauffeurs. 

Op alle gebieden worden kennis en vaardigheden getest en wie is daar beter in  

thuis als O.S.C. Niet enkel voor chauffeurs uit de Benelux maar wereldwijd, en 

dat dan in de meest letterlijke zin van het woord. Bij een wedstrijd in Duiven 

waren teams uit Iran, USA, Canada, Zuid-Afrika, etc. aanwezig. In september is 

het weer zo ver en gaat O.S.C. met name de vrachtwagenchauffeurs het vuur 

aan de schenen leggen. Nadat we vele 

jaren als standplaats Boom (B) 

aanhielden zijn we deze keer te gast in 

Weert.  

De 3 winnaars van de vrachtwagen-

competitie krijgen als vanouds een finale 

plaats aangeboden voor het NK 2016. 

 

 

 

ChauffeurXpert op Truckstar Festival 
 

  

ChauffeurXpert was voor de eerste keer op Truckstar Festival. Wat een 

spectaculair evenement was het! Ontzettend veel mooie trucks hebben we 

voorbij zien komen en uiteraard kunnen genieten van de races. We hebben 

veel gepensioneerde chauffeurs blij kunnen maken met onze  



 

'Eens een trucker, altijd een trucker'-shirt.  
 

Heeft u onze t-shirts ook op Truckstar Festival of misschien wel ergens anders 

gezien? 

Als u via ons aan de slag gaat dan krijgt u er ook een! 

 

Bekijk direct onze vacatures en reageer op een leuke bijbaan die bij u past! 
 

Bekijk de vacatures  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
MERCEDES kiest voor veiligheid tijdens 
personeelsfeest 

 

 

 

Het hoofdkantoor van Mercedes in 

Utrecht ligt eigenlijk een beetje 

verscholen op het snijpunt van A-12 

en A-2. Jammer want qua 

architectuur hoeft het gebouw zich 

nergens voor te schamen. Vooral de 

vormen, in combinatie met de 

materiaalkeuze, steken positief af bij 

veel omringende percelen.  
 

Blij verrast waren we met de uitnodiging om bij het volgende personeelsfeest 

het thema “Truckbeleving” te mogen verzorgen. Mercedes is zo ongeveer de 

eerste sponsor van O.S.C. wat het ons mogelijk maakt verkeersvoorlichting te 

geven op basisscholen, truckruns voor gehandicapten, etc. Tijdens de dag 



 

gaan we een voorlichting voor de kinderen geven waar de ouders bij aanwezig 

kunnen zijn. Buiten staan vrachtwagens opgesteld waar het theoriegedeelte 

van binnen nog even in de praktijk (achter het stuur) bekeken kan worden. Ook 

zijn er proeven die door iedereen met rijbewijs B in een vrachtwagen kunnen 

worden gedaan, onder toezicht natuurlijk. Leuk initiatief wat hopelijk navolging 

zal vinden. 
 

 

 
TVM en de Ridders van de weg 

 

 

Ieder jaar huldigt TVM de ridders van de weg in Nijkerk tijdens een speciaal 

feestelijk evenement. Was het vroeger een unieke mogelijkheid om kennis te 

maken met de nationale schaatsploeg, tegenwoordig ligt de aandacht op 

maatschappelijke veiligheid. Zo was er al eens aandacht voor het project van 

de spiegel afstel plaatsen (SAP) O.S.C. zal aanwezig zijn op deze dag met een 

speciaal voor TVM ontworpen behendigheidsproef, de TVM – T. Een proef 

waarbij het uiterste van de chauffeur gevraagd wordt. 
 

 

 
MEGA TRUCKS FESTIVAL   en   Finale Zuinigste 
Chauffeur van Nederland 

 

 

We spraken er al eerder over maar het Mega Trucks Festival in Den Bosch 

gaat dit jaar op 17 en 18 december plaatsvinden en niet tijdens de Kerst. 

Tijdens dit festival (wat de laatste jaren kwalitatief veel beter is geworden) zal 

O.S.C. de finale van De Zuinigste Chauffeur van Nederland houden. Ook de 

nummers 1, 2 en 3 van de wedstrijd uit Rotterdam zullen hier deelnemen. Dat 

is allemaal op de zaterdag maar op zondag mag iedereen (met het juiste 

rijbewijs) het zelf eens proberen en de eerste 3 van zondag zijn dan meteen 

degene die zich voor de finale van 2017 hebben geplaatst. 

Wilt u zeker zijn van deelname aan de zuinigheidswedstrijd (en niet wachten) 

reserveer dan nu al een plaats achter het stuur van een van de wedstrijdauto’s. 
 

 



 

Jurylid worden? 
 

 

Tijdens de vele competities die door O.S.C. gehouden worden zijn we 

regelmatig op zoek naar personen die als jury willen optreden. Vaak is het werk 

geen straf, met prima verzorging, en u kunt er van uitgaan dat u in een prettig 

team zult opereren. Naast een uiterst secure beoordeling wordt er van u 

verwacht dat u bijdraagt aan een prettige sfeer. Ook zult u de verantwoording 

krijgen als er splinternieuwe vrachtwagens van en naar evenementen 

verplaatst moeten worden. Hiervoor is een geldige chauffeurskaart wel een 

vereiste.  

Neemt u contact met ons op als u interesse heeft. Kijk hiervoor in de colofon 

aan het eind van deze nieuwsbrief. 

 
 

Word jurylid  

O.S.C. 
 

  

 

 
Vacature gepensioneerde truckers regio Arnhem 

 

 

ChauffeurXpert zoekt gepensioneerde truckers in Arnhem! 

 

Wat houdt de bijbaan in? 
 

Wilt u flexibel nog wat bijverdienen als vrachtwagenchauffeur? Bepaal zelf het 

aantal uur dat u werkt! Wij zoeken 10 gepensioneerde chauffeurs met rijbewijs 

C met Code 95 die het leuk vinden om samen met vrijwilligers oud papier op te 

halen in de regio Arnhem. Elke rit bestaat uit ongeveer 4 uur. 
 



 

Wat krijgt u ervoor terug? 

• Rijbewijs C 

• Code 95 

• Representatief 

• Woont in omgeving Arnhem 
 

Wat krijgt u ervoor terug? 

• Verdien +/-  € 50,- per rit 

• Leuke collega's 

• Bepaal zelf hoeveel u werkt 

• Plezier 
 

 

Kent u iemand anders die geschikt is voor deze leuke bijbaan?  
Laat het diegene weten! 

 

Reageer direct!  
 

    

 

 

 

 

    

 
 

 
 
 

 
Colofon 

OVERKOEPELENDE STICHTING CHAUFFEURSACTIVITEITEN 

 

Willem P. Bos 

Voorzitter O.S.C. 

Klarinet 393 

3766 GS SOEST 

 

M.   06 - 53612560 

T.    035 - 6015205 

E.   wbos1994@kpnmail.nl 
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