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Nederlands Kampioenschap Behendigheidsrijden voor Beroepschauffeurs
Perfect verlopen.
Op 01 oktober 2016 heeft voor de 20ste keer het NK Behendigheidsrijden voor
Beroepschauffeurs plaats gevonden en wel op het parkeerterrein van Thales in
Hengelo. Het organiserende OSC was te gast bij de vijfde Gerrits Scania V-8 dag.
Vanaf de start ging alles op rolletjes, ja zelfs was het mogelijk op deze herfstdag
zonder jas in het zonnetje te lopen. Het parcours was van een gemiddelde
moeilijkheidsgraad. Dit maakte dat ook degene die voor het eerst aan een NK
deelnamen goed uit de voeten (wielen) konden. Nieuw was dat de theorievragen
hebben plaats gemaakt voor de wedstrijd Knock the King en de inmiddels al
legendarische TVM-“T”.
Het geplande schema liep op de minuut nauwkeurig, misschien moeten de planners
van NS maar een keer komen kijken hoe
chauffeurs een dienstregeling laten verlopen.
De enige die je niet in de hand kunt houden
zijn artiesten en dus maakte Johny Bolk zijn
repertoire af terwijl de deelnemers zenuwachtig
heen en weer liepen.
De categorie bakwagen/aanhanger is al jaren
sterk vertegenwoordigt maar dit jaar lieten ze
ook nog eens zien welke kwaliteiten ze in huis
hebben. Na afloop bleek dat ze op alle
onderdelen de sterkste waren. Het was dan ook
zeker geen verrassing dat de Nederlands
Kampioen uit hun midden kwam. Uit Zierikzee
nog wel dus niet naast de deur.
Ton Klein is Nederlands Kampioen
Behendigheidsrijden all-round en hij is er erg
blij mee. Ton is dagelijks onderweg met een
DAF 4 asser met daarachter een 3-assige
aanhanger en omdat hij meel levert aan bakkers
moet hij vaak stevig manoeuvreren om te
kunnen lossen.

Zijn kleinste dochter hielp tijdens de dag al mee in de jurering en zo’n klein meisje
tussen de vrachtwagens was een vertederend gezicht.
Categorie Bakwagen vrnl
A. Mol
(3)
H. Wielens (Ned. Kamp Bakwagen)
R. Goedhals (2)

Categorie Bus vrnl
Henk Visser (3)
P. Steemers (2)
Wout Puyck (Ned.Kamp. Bus)

Categorie Trek/Opl. vrnl
E. Stegeman (3)
M.Zuiderveld (Ned.Kampioen tr/opl.
A. Bruggink (2)

Categorie Bakw/Aanh. vrnl
Karel v. Dijk (2)
Ton Klein
(Ned. Kampioen All-Round)
Teus vd Brink (3)
En de dochters van Ton

En hoe nu verder.
Bij de afsluiting gaf
organisator Jacqueline
Maseland aan dat ook in 2017
een Gerrits Scania V-8 dag
gehouden zal worden. Het NK
behendigheidsrijden zal echter
op een andere locatie gehouden
worden. De afspraken daarover
zijn al in volle gang. Toch zal
het O.S.C. ook in 2017
aanwezig zijn maar daarover
hoort u een andere keer.
MATERIAAL
Natuurlijk staat of valt een NK met het materiaal wat je gebruikt en we mochten ons
dit jaar weer erg gelukkig prijzen. Op de eerste plaats was er een VDL bus van Syntus
uit Hengelo in de mooie rode kleur met een stijgerend Twents Ros. De bakwagen was
een prachtige MAN van Beijer Transport & Logistics en daar weten ze ook wel wat
van rijden met een aanhanger. De auto voor de categorie trekker/oplegger bestond uit
een Scania 450 trekker met daarachter een 3-assige oplegger van Van Thiel.
De aanhanger voor de bakwagen/aanhanger klasse werd geleverd door
Verkeerscollege Brünen B.V.

