VOORWOORD
De start van 2019 heeft nog een paar problemen gekend maar op dit moment is het weer volle
kracht vooruit. Gelukkig is onze Henk (van de Website www.chauffeursverenigingen.nl) weer
inzetbaar. Na een lange, moeilijke periode gaat u dat binnenkort zeker weer merken.
In deze nieuwsbrief kunt u de laatste ontwikkelingen volgen op het gebied van truckruns en
ook de landelijke competities.
We zijn blij dat de ledenlijst voor 98% compleet is en ook dat het aanmelden voor truckruns
steeds beter gaat. Natuurlijk blijft er altijd iets te wensen maar daarover verderop meer. Het
aantal aangesloten clubs, verenigingen, stichtingen, etc. is groter dan ooit tevoren. Wel is er
een duidelijke verandering van de activiteiten van deze verenigingen. Meer truckruns maar
kleinschaliger, vaak door de betreffende gemeentes opgelegd. Door alle plannen voor dit jaar
zijn we ook op zoek naar verenigingen en stichtingen die mee willen werken aan de OSC
activiteiten. Laten we maar beginnen want er is weer heel wat te doen.

Wat kunt u vinden in de eerste nieuwsbrief van 2019
=

Wat is er nieuw bij Truckruns

=

OSC competities 2019

=

Spiegels en de afstelling – nog steeds een probleem

=

Belading – Wie Weet het Beter

Zoals we eerder zagen groeit het aantal truckruns nog steeds maar de aantallen auto’s en
bijrijders nemen af. Vaak is degene die de vergunning afgeeft hier de oorzaak van. Ook zien
we steeds vaker dat weggebruikers de gehandicapte medemens die ene dag in het jaar nog niet
gunnen. Even wachten voor een kolonne vrachtwagens met genietende medemensen is
eigenlijk al teveel. Verkeersbegeleiders merken dit soms aan den lijve.
Na het succes in 2018 gaan we door met het bezoeken van Truckruns van leden.
Wij kunnen de volgende zaken voor u regelen. (Uiteraard zijn de kosten voor de O.S.C.)
a. In onze oplegger kunnen we voorlichting geven over de gevaren in het verkeer met
bedrijfsvoertuigen (Dode Hoek) aan kinderen. U moet daarbij denken aan de leeftijd van
groep 7 en 8 van de basisschool. We hebben een leuke film met waarschuwingen. Natuurlijk
mogen ouders meekijken.
b. 80% van de beroepschauffeurs heeft geen idee hoe de spiegels moeten staan. Onze trekker
en oplegger (uitgerust met meerdere camera’s en zijzicht systemen) kunnen we voorlichting
geven over dit onderwerp. Hoewel de dagen van de spiegels bijna geteld zijn zullen er toch
nog heel wat ongelukken gebeuren. Laten we trachten om dit aantal zo laag mogelijk te
houden. Voorlichting is de sleutel.
c. Nieuw is dat we enkele behendigheidsproeven kunnen meenemen die we gaan uitvoeren
met een losse trekker. Bedoeling is dat de chauffeur dit doet met een (of meerdere) collega(‘s)
en zo krijgen we een bedrijven competitie. Bij OSC noemen we dat “De Beste Vaklui rijden
bij . . .” Voor het Mega Trucks festival 2019 in Den Bosch krijgen de beste deelnemers
(bedrijven) een uitnodiging (en vrijkaarten) om mee te doen aan een landelijke finale.
d. Beschikt u over heel veel ruimte kunnen we ook een voorronde van de Zuinigste Chauffeur
van Nederland houden of De Beste Vaklui rijden bij . . .
Wilt u meer informatie, of meteen een bezoek van O.S.C. aan uw truckrun reserveren, neem
dan contact op. Hebt u zelf een idee dan horen we graag van u.
Contactgegevens vind u in het colofon.
HELP MEE OM DE ORGANISATIE VAN DE TRUCKRUNS BETER TE LATEN LOPEN.
SPELREGELS voor aanvragen ontheffingen tbv TRUCKRUN
Gelukkig gaan de contacten tussen OSC en truckrun organisaties steeds beter. Toch hebben
we af en toe nog wel eens een puzzel welke gegevens bij wie horen. We hebben 90
deelnemende verenigingen, gemiddeld 3 man bestuur maakt 270 bestuurders. We leren er
steeds meer kennen maar als “Jan” aan het eind van een berichtje ons de hartelijke groeten
doet, zonder verdere gegevens, hebben we toch een uitdaging.
Geef de informatie van uw truckrun . . .
naam Truckrun en plaats – datum - aantal ontheffingen:
gegevens van de contactpersoon zodat wij (ook telefonisch) kunnen reageren als er iets
gebeurd
op in het jaar (november – december) voor de betreffende truckrun.
Vervolg op volgende pagina

Wij hebben dan tijd om alles te regelen zoals het drukken van nieuwe formulieren, klaar
maken van de enveloppen, nakijken van de adressen, controleren of er betaald is, etc.
Opgeven graag op de website van www.chauffeursverenigingen.nl en gebruik aub het
CONTACTFORMULIER.
Alle personen die verantwoordelijk zijn voor het verstrekken van de ontheffing ontvangen dan
uw bericht. Dit kunnen zijn:
Peter Nijmeijer –

Administratie en postafwikkeling ontheffingen

Ruud Vrakking –

Penningmeester

Henk Boudewijn –

Webmaster

Willem P. Bos -

Ledenadministratie

NK behendigheid rijden voor beroepschauffeurs.
Omdat we 3 locaties ter beschikking hadden waren we vol zelfvertrouwen maar Milheeze,
Horst en Stellendam zijn allemaal afgevallen. Twee door ruimte en een door een misverstand
in het contact. Geen nood, in september gaan we verder met het volgende NK behendigheid
rijden voor beroepschauffeurs in Nederland. Iedereen die zich geplaatst heeft krijgt een
uitnodiging. Wel gaan we werken met een nieuw concept voor wat de plaatsing betreft.
De Zuinigste Chauffeur van Nederland.
Op 14 april gaat de eerste voorronde van 2019 van start en dit zal gewoontegetrouw in
Milheeze zijn. Er volgen nog een aantal mogelijkheden u te plaatsen.
De Beste Vaklui rijden bij . . .
Dit OSC initiatief gaat in 2019 weer van start en wel op de volgende wijze.
A. Tijdens een truckrun, of ander evenement, houden we een beperkte voorronde waardoor
chauffeurs (voor hun bedrijf) een plekje in de finale kunnen verdienen.
B. OSC organiseert een speciale voorronde waarvoor bedrijven zullen worden uitgenodigd.
Het kan zijn dat we aansluiten bij een bestaand evenement.
C. We plannen een grote finale in Den Bosch tijdens het Super Truck festival.

INGESTUURD BERICHT
Hallo Heren
Nog even verder nagedacht over de plannen van gisteravond.
We hebben het gehad om bedrijven competitie te houden onder bedrijven in de food sector.
We laten alle bedrijven aangesloten bij OT&L met 3 chauffeurs en een leerling werkzaam bij
hetzelfde bedrijf meedoen. De mensen worden door de directie van de bedrijven geselecteerd
(zorgt voor verbondenheid).
Er zullen dan teams van 4 personen ontstaan, 3 chauffeurs en een leerling en ze zullen
gezamenlijk de wedstrijd “de beste vaklui” doen. Theorie proef allemaal maken maar als
bedrijf mag er overlegd worden, misschien kan de leerling de oudere chauffeurs nog iets
leren.
2 chauffeurs een proef op Truck met oplegger
1 chauffeur op bakwagen
Leerling een proef laten doen met pompwagen of Heftruck (indien ze een certificaat hebben)
Alle chauffeurs ook de zuinigheid proef laten rijden.
Meerdere voertuigen zodat een team in een keer kan rijden.
Leerling zou in een les vrachtwagen dezelfde route kunnen rijden.
Van elk voertuig de beste uitnodigen voor de zuinigste zo kunnen er ook nieuwe mensen
instomen in deze wedstijd.
Zorgen dat de proeven bestaan uit onderdelen van de diverse bedrijven zoals iets met een
koeler, kooi-aap , laadkraan, tankauto zodat er niemand kan zeggen: “Dat hebben ze bij ons
niet” want dat is voor iedereen zo.
Elk bedrijf zet dan een voertuig op een rij neer voor de foto’s, zorgen dat er een goed verhaal
komt want het gaat toch om een positieve uitstraling in het transport wereld.
Overige leerlingen, die niet mee kunnen doen, zouden kunnen fungeren als jury door mee te
lopen met een ervaren iemand. Op deze manier kunnen ze iets leren en zal dit ook voor
betrokkenheid in de toekomst zorgen.
Zorgen voor een goed bereikbaar terrein, zodat er ook collega’s kunnen komen om hun bedrijf
aan te moedigen. (Idee voor terrein P&K)
Zal een druk programma worden maar met de inzet van de juiste mensen zal dit zeker lukken.

(De redactie heeft een stukje weggelaten omdat dit niet relevant was voor het onderwerp.)
Hartelijk dank aan de leden van de Tukker Truckers voor het positief meedenken.

80% van de Nederlandse beroepschauffeurs weet niet hoe de spiegels moeten staan. Dat is
verbijsterend als we weten dat er nog jaarlijks fietsers en voetgangers worden aangereden met
alle gevolgen van dien.
Vorig jaar hebben we tientallen bedrijven bezocht en voorlichting gegeven hoe het hoort. Een
aantal opleiders geven ons de kans om voorlichting ter plaatse te geven dus dat is theorie en
praktijk. Ook zijn er weer een aantal Spiegel Afstel Plaatsen aangelegd en voor dit jaar staan
er al weer 4 op de planning.
Omdat we nog lang niet klaar zijn, en de spiegel nog wel even zal blijven, gaan we door met
dit initiatief. Hebt u belangstelling (SAP en/of voorlichting) of wilt u meer weten, neem
contact op.

Op het water is nog plaats genoeg, laten we beginnen met het O.V.

We vroegen de chauffeur van deze Scania hoeveel hij geladen had op zijn achteras. Hij gaf
meteen antwoord en wist zeker dat het niet meer was dan 12 ton. Wij zijn maar eens gaan
rekenen en kwamen toch op een ander getal.
WAT DENKT U:?:?:
= als de trekker 8 ton weegt (3 op de achteras)
= de oplegger 11 ton (5 op de koppelschotel)
= en de Komatsu dozer (zonder blad) 28 ton weegt.

Colofon: OVERKOEPELENDE STICHTING CHAUFFEURSACTIVITEITEN
M. 06 - 53612560
T. 035 - 6015205
E. osc1@planet.nl

www.chauffeursverenigingen.nl

