
Nieuwsbrief van dec. 2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

WAT KUNT U LEZEN IN DEZE NIEUWSBRIEF 

1. Inleiding 
2. Helaas slecht nieuws  
3. Schoolvoorlichting (Schiedam – Vlaardingen) 
4. Nieuwe film voor ORLACO 
5. Stil staan bij . . . 

 
 

 

VCM 



 

 

1. INLEIDING 
 

Hallo allemaal, 

Was de moed ons in 2021 nog niet volledig in de schoenen gezonken, de start van 
2022 beloofd ook weinig goeds. Als we terugkijken naar het afgelopen jaar was het 
cancelen van het Mega-Trucks festival in Den Bosch wel de laatste druppel.           
Toch was er gelukkig ook een lichtpuntje, de Tukker Truckers wisten hun 
Trucks@Twente manifestatie op een perfecte manier neer te zetten en we hebben er 
allemaal van genoten. We hopen nu wel dat er een vervolg komt.                     
Dit was met recht het allerbeste evenement van 2021, gefeliciteerd.     
Wat ook moed geeft voor de toekomst is het feit dat u niet opgeeft. We hebben 
inmiddels al heel wat nieuwe data doorgekregen van evenementen die in 2022 
gepland zijn.               
Mij rest, namens al onze medewerkers van de OSC, u hele fijne feestdagen te wensen 
en ook reeds de beste wensen voor 2022. Blijf gezond en vooral actief. 

Willem P. Bos                    
Voorzitter O.S.C. 



TRUCKS@TWENTE  - Beste chauffeursevenement van 2021. 

 

Tijdens dit evenement was er een behendigheidsparcours met een aantal proeven 
van O.S.C. De winnaars krijgen volgend jaar een uitnodiging deel te nemen aan het 
NK – De Behendigste Chauffeur van Nederland - 2022. 

 
2- Het aller slechtste nieuws van 2021 

Het aller slechtste nieuws is dat het blad TRUCKS er definitief mee stopt. Het gaf nl de 
chauffeur, en ook de O.S.C. een stem, een stem die we niet zo snel ergens anders 
zullen vinden. Was het nodig dan gaf Dick ons een pagina en konden we onze 
boodschap kwijt. Zo zou bv het feit dat TVM ons evenement kopieert, en er ook nog 
bijna dezelfde titel voor gekozen heeft, een mooi onderwerp geweest zijn.  

We danken Tamara en Frans en natuurlijk Dick voor alle medewerking en we hopen 
volgend jaar in Den Bosch bij Mega-Trucks 2022 er weer bij te zijn. 

 



3. Schoolvoorlichting (Schiedam – Vlaardingen) 

In een wijk in Schiedam is men op grote schaal begonnen om de rijzende waterstand 
het hoofd te bieden. Dat betekent dat kippers, tractoren en allerlei andere 
voertuigen door de woonwijken rijden. Naast veel ongemak betekent het ook extra 
gevaar voor de overige weggebruikers dus sloegen een aantal scholen de handen 
ineen en vroegen de O.S.C. om een extra les te geven over de gevaren van 
bedrijfsvoertuigen in het algemeen en de problemen rond de dode hoek in het 
bijzonder. We grepen de gelegenheid om tijdens deze les ook aandacht te vragen 
voor de veranderingen die door het gebruik van camera’s zijn ontstaan. Waar we 
vroeger zeiden: “Kijk in de spiegel van de vrachtwagen om contact te maken met de 
chauffeur” helpt dat dus niet als de auto is uitgerust met camera’s. We mochten 
gebruik maken van de demo trekker van ORLACO en zo kregen de kinderen op twee 
verschillende auto’s voorlichting.  

Ook het jeugdjournaal was aanwezig en zo kon ’s avonds heel Nederland zien dat de 
voorlichting is aangepast. Gastdocent voor deze dag was Jan Hoogland en voor deze 
gelegenheid droeg hij zelfs een O.S.C.  jas. Stond je goed Jan en Thieme Wels van 
ORLACO bedankt voor de geweldige service. 

   



4. Nieuwe film voor ORLACO 
 

 

De ontwikkeling rond de zijzichtsystemen staat niet stil en het ene camerasysteem 
volgt in rap tempo het andere op. Spiegels eraf, camera er op maar nog steeds is de 
chauffeur de zwakke schakel. Gelukkig zijn we door het verdwijnen van de spiegel 
van het feit af dat 80% van de beroepschauffeurs geen idee heeft hoe de spiegels 
moeten staan. Bijzondere uitbreiding is het nieuwe “systeem” van Orlaco waarbij 
radar en een camera samen opereren om een absoluut veilig systeem te creëren. 
Voor de chauffeur een duidelijke verbetering want mocht er een keer een 
weggebruiker in uw dode hoek aan uw aandacht ontsnapt zijn dan krijgt u nu eerst 
een rode lamp en een audiowaarschuwing op het dashboard. Vervolgens kunt u op 
de monitor zien wat er aan uw aandacht ontsnapt is en middels een rood kader ziet u 
in een opslag waar u uw aandacht op moet richten. O.S.C. assisteerde een dag bij de 
opnames voor een film over dit nieuwe systeem en daarvoor had DAF een kipper ter 
beschikking gesteld die uitgerust is met het nieuwe systeem. Mooie kans om ons 
voorlichtingsmateriaal uit te breiden/verbeteren met o.a. bovenstaande foto.  



5. Stil staan bij . . . . 

Afgelopen jaar hebben we veelvuldig afscheid moeten nemen van personen 
die ons dierbaar waren, collega’s of personen die zich inzetten voor Truckruns 
en/of evenementen. Deze lijst is verre van volledig maar we willen hier niet al 
die verdrietige momenten herhalen. Ons respect naar diegene die 
achterbleven is daar niet minder om.  Veel sterkte in deze dagen waarin we 
vaker dan anders stil staan bij hetgeen er om ons heen gebeurd. 

Binnen het O.S.C. was het Willem van Rooijen die al vanaf 1994 deel uitmaakte 
van onze stichting. Zijn humor missen we nog vaak want wat hebben we 
samen gelachen.  Daarnaast is er het verlies van zijn vakmanschap wat we nu 
ontberen. Bedankt Willem voor alles. 

Heel recent moesten we afscheid nemen van iemand die heel veel goodwill 
voor het vak chauffeur en de chauffeursgemeenschap in het algemeen heeft 
gebracht. Hans Vullers was lid van de Stichting Noah, ja werd zelfs altijd in een 
adem genoemd. Heel veel steun aan hen die hem dierbaar waren.      

 

 

U begrijpt dat wij hier geen voorspelling (meer) gaan doen over wat er dit jaar verder 
gaat gebeuren. Er zit niets anders op dan rustig afwachten wat de ontwikkelingen 
zullen zijn en dan keihard werken om alles weer zo snel mogelijk op poten te krijgen. 

Gegroet en blijf gezond.  

Willem 

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


