
 



 

Jazeker, u ziet het goed, 

dit getuigt van een dosis moed. 

 

Laat u niet foppen, wees erbij, 

Voor u het weet is de inschrijving 
voorbij. 

 

Groter truckfeest komt er dit jaar 
niet, 

wij weten zeker dat u geniet. 

 

40-jaar Tukker-Truckers en 

25-jaar OSC, 

weest verstandig en doe nu mee.  
 



 

 

In deze nieuwsbrief 

 

 

 

• Voorwoord voorzitter 
 

• Alternatief voor Truckrun 
 

• Rinus op reis 
 

• Truckdrivers choice 
 

• Deelname Nederlands Kampioenschap Behendigheidsrijden 2021  
 

• Inschrijven NK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Overkoepelende Stichting Chauffeursactiviteiten  NIEUWSBRIEF 

 

Soest, 17 juni 2021  

Geachte lezers, 

Dit is de nieuwsbrief met de allerlangste voorbereidingstijd in de geschiedenis.          
In maart 2020 leken de gevolgen voor de chauffeurswereld en OSC nog mee te 
vallen maar maand na maand werd het erger. Steeds maakte ik dapper een 
aanvang om u van de laatste nieuwtjes op de hoogte te houden maar werd steeds 
ingehaald door de realiteit. Alle voorbereidingen van maanden om 2020 weer 
goed voor de dag te komen konden de prullenbak in en op een gegeven moment 
was ik er klaar mee. Bekende druppel was het totaal de mist in gaan van het 25-
jarig jubileum van OSC. Stilzitten en wachten op betere tijden werd het devies.  

Hierdoor hebben we u niet kunnen berichten over het overlijden van Ben 
Dupon. Samen met echtgenote Janny runde hij vele jaren Chauffeursvereniging 
De Route Toeters. Vooral zijn aanstekelijke humor mis ik node. 

Of het afscheid van Hero Pool, jarenlang voorzitter van de Tukker Truckers. Hij 
droeg het stokje over aan Elwin Stegeman en blijft voor de vereniging behouden 
als ambassadeur.                     
Zoveel andere zaken zijn voorbijgekomen zoals het feit dat Scania en TVM 
gestopt zijn met de sponsoring van onze truckruns. We bedanken hen voor een 
samenwerking van bijna 25 jaar. Nieuwe marketingmensen moeten nu eenmaal 
de kaartenbak van hun voorganger leeggooien om te bewijzen dat ze op eigen 
benen verder kunnen.             
Het lijkt me ondoenlijk alles hier en nu in te halen en daarom heb ik besloten om 
een nieuwe start te maken. Wat belangrijk is komt in ieder geval nog wel boven 
drijven. 

Hopende dat u en uw vereniging weer volop aan de slag kunnen om zo de 
gevolgen van deze crisis te overwinnen, tot spoedig horens. 

Willem P. Bos 

Voorzitter O.S.C.   



 

 

Overkoepelende Stichting Chauffeursactiviteiten              TRUCKRUNS 

 

Net als zoveel  verenigingen worden de Tukker Truckers voor het tweede jaar 
getroffen door het feit dat corona een truckrun onmogelijk maakt.  Nu hadden ze 
in 2020 al wat op gevonden door ijsjes uit te delen bij de instellingen.               

Dit jaar hebben ze er nog een schepje bovenop gedaan door met een konvooi de 
instellingen te bezoeken.  

 

 

 

 

 

Gewapend met poffertjes en ijs en onder begeleiding van een zanger werd het 
een groots feest. Duidelijk is dat veel “bijrijders” nog goed weten wat in het 
verleden mogelijk was. Op alle mogelijke manieren waren er blijken van 
herkenning. Ze staan te popelen tot het weer los kan gaan.   

https://www.gelderlander.nl/video/kanalen/tc-tubantia~c415/series/korte-
reportage~s957/1200-ijsjes-voor-bewoners-van-dtzc-als-vervanger-
truckrun~p159482?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F 

 

 



 

 

Overkoepelende Stichting Chauffeursactiviteiten        EVENEMENTEN 

Op een gegeven moment bereikte ons een verzoek uit een zorginstelling. Het 
verzoek kwam van een van de dames uit de verzorging maar was voor Rinus. 
Uit privacy overwegingen laten we het hierbij. Rinus was jaren chauffeur 
geweest en van de een op de andere dag in de inrichting geplaatst. Nu 30 jaar 
later gebeurde het steeds vaker dat Rinus te 
kennen gaf nog wel eens te willen meerijden 
in een vrachtwagen. Of dat mogelijk was en 
dat in corona-tijd. Gelukkig zeiden alle 
personen die we een verzoek deden dat ze 
graag mee wilden werken. Zo kregen we een 
demo S-WAY van Iveco, Jan Hoogland van 
VCM Leusden en Danny Bathoorn zorgden 
voor een (veilige) begeleiding en dus kon het 
plan doorgaan.   

Rinus bezocht per IVECO een restaurant en 
daar hadden zijn familieleden zich 
verzameld. Na een heerlijk diner was er nog 
een gezellig samenzijn alvorens de terugreis 
te aanvaarden.  

Een paar maanden later bereikte ons het 
bericht dat Rinus aan corona was overleden. Zijn laatste wens konden we nog 
vervullen. 

Door dit succes gingen we op zoek naar meer chauffeurs en zo vonden we 
Albert. De verzorging wist dat Albert geen bezoek kreeg. De voorbereidingen 

gingen perfect, plotseling is 
Albert overleden. We bezochten 
de uitvaart en troffen daar een 
familielid, verder niemand.   
Wij gaan verder met zoeken 
naar chauffeurs in 
verzorgingstehuizen. 



Overkoepelende Stichting Chauffeursactiviteiten        EVENEMENTEN 

Als je thuis zit en het niet al te druk hebt (zeg maar niks te doen) dan krijg je 
prima ideeën. Zo hebben we jaren een truckverkiezing gedaan waarbij een 
chauffeur mag zeggen wat voor hem de beste truck is. 

Omdat door corona de mogelijkheden niet breed waren hebben we een variant 
bedacht die wel kans van slagen had. 

Een chauffeur die graag eens een dag zijn werk zou doen met de truck van zijn 
dromen gaan we helpen. Al maanden liep Elwin Stegeman, de voorzitter van de 
Tukker Truckers, iedereen tot vervelens toe te vertellen over de kwaliteiten van 
de nieuwe IVECO S-WAY.  Na overleg met IVECO en Muller Fresh Food 
Logistics was alles voor elkaar en konden we Elwin verrassen. 

Op een morgen staat er een S-WAY naast zijn truck en Joep van Aar van 
IVECO overhandigt hem de sleutels. Hij is helemaal sprakeloos en dat wil wat 
zeggen voor Elwin. 

We hebben een bijzonder leuke dag gehad en zijn op zoek naar chauffeurs die 
een droomtruck hebben en er wel een dagje mee willen werken. 

 

 



Overkoepelende Stichting Chauffeursactiviteiten         WEDSTRIJDEN 

N.K. Behendigheidsrijden 2019 

 
Hierboven alle prijswinnaars van het NK-2019. Derde van links op de achterste rij Danny 
Bathoorn, Nederlands Kampioen Behendigheidsrijden alle categorieën - 2019.        

We nummeren van links naar rechts, de voorste rij heeft toevoeging A, de tweede rij 
toevoeging B.  

1A Koos de Jong   3e Cat. Trek/opl. Voorzitter CV Flakkee                         
2A Izaak de Baat   2e Cat. Trek/opl.             
3A Ton Klein   2e Cat. Bakw/aanh.                 
4A Bart van Lenten  3e Cat. Bakw/aanh.                        
5A Ricardo Goedhals  1e Cat. Bakwagen Nederlands Kampioen Bakwagen      
1B        Rutger van Mourik  1e Cat. Bakw/aanh. Nederlands Kampioen Bakw/aanh                   
2B Patrick Steemers  2e Cat. Bus            
3B Danny Bathoorn  1e Cat. Trek/opl. Nederlands Kampioen alle klassen        
4B Jaap van Splunter  1e Cat. Bus  Nederlands Kampioen Bus                    
5B Ron Molenaar   3e Cat. Bus             
6B Damian van Lieverloo  3e Cat. Bakwagen           
7B Harrie Wielens  2e Cat. Bakwagen 



Overkoepelende Stichting Chauffeursactiviteiten         WEDSTRIJDEN 

 

Op 11 september gaan we weer een NK Behendigheidsrijden voor 
Beroepschauffeurs houden. Omdat we door corona geen voorronden kunnen 
rijden gaan we als volgt te werk. Wie zich ooit heeft geplaatst voor dit NK kan 
zich opgeven. Ook de winnaars van 2019 krijgen een uitnodiging. 

Dit is uw kans om uw krachten te meten met de allerbeste en behendigste 
chauffeurs van Nederland. Geef u nu op om deel te nemen !!! 

 

www.chauffeursverenigingen.nl 

 

mail  osc1@planet.nl 

 

tel 06-53612560 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZOJUIST BEREIKT ONS, net voor het sluiten van 
deze nieuwsbrief   
 

 

TukkerTruckers is bij Vliegveld Twenthe. 
 
De knoop is doorgehakt , we hebben de beslissing genomen het gaat door. 
Trucks@Twenthe gaat door. 
 
De plattegrond is gemaakt, en we zijn tot de conclusie gekomen dat we zeker 75 
meer trucks kwijt kunnen dan we in eerste instantie dachten. 
Geef je nog op nu het nog kan. 
 
www.tukker-truckers.nl 
 

 



 


