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Voorwoord
MEGA TRUCKS Festival was een succes
“De Zuinigste Chauffeur van Nederland is . . .”
“De Beste Vaklui rijden bij . . . “
OSC bestaat 25 jaar
De spiegel heeft zijn langste tijd gehad (bij bedrijfswagens dan)
Wij reden de nieuwe IVECO S-WAY
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VOORWOORD
Natuurlijk nog de beste wensen voor 2020 als ik u dit jaar nog niet gezien heb. We kunnen nu al
stellen dat 2020 een bijzonder jaar gaat worden. Het 25-jarig jubileum willen we immers niet
onopgemerkt voorbij laten gaan. In dit nummer leest u meer over alle voornemens die we (nu al)
hebben gemaakt. Inmiddels zijn we druk op zoek naar een onderkomen voor ons materiaal want lege
loodsen worden steeds schaarser. Mocht u een tip voor ons hebben . . .
Zoals altijd wens ik u veel leesplezier en we wachten uw reacties af.
Uw voorzitter

MEGA TRUCKS Festival
Geheel in de trend van de voorgaande jaren was Mega Trucks 2019 beter, groter en gezelliger dan de
evenementen hiervoor. Dat beloofd nog wat voor de toekomst en wij (O.S.C.) zijn blij dat we als
vertegenwoordiger van de Nederlandse chauffeur mogen deelnemen. Daarbij wil ik zeker ook de
gastvrijheid van Scania Nederland noemen die als chauffeursmerk nr. 1 op allerlei manieren een
helpende hand toe stak. Dit komt de kwaliteit van onze competities zeker ten goede.

De ZUINIGSTE CHAUFFEUR van Nederland
Nooit waren er zoveel “zuinig” voorronden geweest als in 2019 dus ook de finale was een hele
operatie. Hoewel onbeleefd begin ik met het materiaal en dank Scania Nederland, Rutchen Den
Bosch, IVECO en ORLACO voor hun steun. Er waren dus een Scania P-280 bakwagen, een Scania
R-450, een Scania R-520 (V-8) Verder een nieuwe Mercedes Actros 1845 zonder spiegels, de
nieuwe IVECO S-WAY en van ORLACO de DAF 106 met camera’s (en spiegels)
Geen wonder dat de deelnemers het prima naar hun zin hadden en met elkaar ervaringen
uitwisselden. Voor 99% hoorde je positieve verhalen over de spiegelloze-auto’s, natuurlijk is een
gewenningsperiode een must. Omdat wij (OSC) al vele jaren met ORLACO producten rijden zijn we
wel wat gewend maar het extra zicht, en de scherpte van de monitoren, zijn verbazingwekkend.

Deelnemers van L naar R
Danny Bathoorn (1)
Elwin Stegeman
Hans Brouwer (2)
Meint Burgler
Eltjo Kuijper
Ko de Jong
(3)
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De Zuinigste
Chauffeurs van
Nederland
van L naar R
Hans Brouwer (2)
Danny Bathoorn (1)
Ko de Jong (3) en
Willem P. Bos

DE BESTE VAKLUI rijden bij “De Tukker Truckers”
Al jaren is dit onderdeel mijn favorite competitie. Het gaat niet zo zeer om individuele prestaties
maar om teamwerk van de bovenste plank. Naast de bekende onderdelen als zuinig en behendig
rijden is er bijvoorbeeld de “T” Na elkaar starten met een losse trekker, in een zeeeer eng parcours,
op de eerste plaats niets raken en op de tweede plaats een snelle tijd neerzetten. De tijden van de 3
teamleden worden opgeteld en daarna worden de punten gegeven. Ook was er theorie over zuinig
rijden maar het klapstuk was de CASE. Dit staat bij OSC voor =Collectieve Aanpak Serieus Euvel=
In het scenario wordt een chauffeur gewaarschuwd door de bestuurder van een personenauto met de
mededeling dat er rook onder de auto uit komt. Vanaf dat moment let de jury goed op wat de
handelingen van de chauffeur zijn. Ook het telefoongesprek met de planner, en de acties van de
laatste, worden vastgelegd. Later trekt de jury zich terug en overlegt wie de meeste plus- en wie de
meeste minpunten had. De 3 deelnemende bedrijven zijn De Tukker Truckers (Muller Freshfood
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Transport) De Gebroeders van Mourik en een team van Simon Loos. Het eerste team kon geen 3
collega’s vinden en omdat ze allemaal lid zijn van CV De Tukker Truckers werd voor deze
teamnaam gekozen. Erg slim want de derde man is Harrie Wielens en die heeft nationaal en
internationaal al bijna alles gewonnen. Daarnaast staat de tweede man, Elwin Stegeman, ook met
enige regelmaat op het ereschavot dus de verwachtingen waren hoog gespannen.
Tot het laatste onderdeel was het niet zeker wie plaats 2 en 3 zou bezetten, de Tukker Truckers
hadden al een straatlengte voorsprong. Na afloop waren alle deelnemers het er over eens dat het een
heel mooie wedstrijd was met prachtige opdrachten.

Achter links het team van de Gebroeders van Mourik (2) en rechts het team van de Tukker Truckers
(1) Voor de mannen van Simon Loos (3) die zonder enige wedstrijdervaring kranig van zich af beten.

OSC bestaat 25 jaar
Het was oktober 1995 bij het hoofdkantoor van Mercedes in Utrecht dat alle toen bekende
chauffeursverenigingen bij elkaar kwamen. Door het nog steeds onverklaarbare einde van de NCKB,
(voorganger van OSC) waarbij volgens geruchten ook een grote som geld een rol speelde, was er een
soort vacuum ontstaan. Men onderhandelde en kwam overeen voor een onbepaalde periode een
interim bestuur aan te stellen. Opdracht van de leden aan dit bestuur was om zo snel mogelijk weer
een NK te organiseren maar er was nog veel meer werk. Er moest een officiele stichting worden
opgericht met statuten en een huishoudelijke regelement, een boekhouding opgezet, een secretariaat
voor alle correspondentie enz. enz. De toenmalig secretaris Willem Bos was tevens lid van het
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bestuur van de UICR (Union International des Chauffeurs Routiers) en na het regelen van een NK
was de volgende stap het deelnemen aan internationale wedstrijden.
Gelukkig is er veel meer waar we met plezier op kunnen terugkijken maar op dit moment zijn we
volop plannen aan het maken hoe we het 25-jarig jubileum gaan aanpakken. Op veler verzoek gaan
we in ieder geval weer een ledenvergadering houden en die leden die enkel een truckrun organiseren
krijgen de gelegenheid om ook eens met andere activiteiten van het OSC kennis te maken. Via de
nieuwsbrief gaan we u op de hoogte houden en wees er snel bij want in enkele gevallen zijn er maar
een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.

DE SPIEGEL HEEFT ZIJN LANGSTE TIJD GEHAD (bij bedrijfswagens dan)
Het is al bijna geen nieuws meer maar de spiegel gaat verdwijnen bij bedrijfswagens. Voor het
MEGA TRUCKS evenement kregen wij van ORLACO hun DAF demo en natuurlijk hebben we
even een foto gemaakt om te zien of de kleuren matchen met onze oplegger. (zie hieronder)

Het past perfect dus voor de toekomst mag ORLACO een beroep op ons doen. Net voor het
evenement kregen we van Rutchen Den Bosch een spiegelloze Mercedes Actros aangeboden zodat
we een beetje konden vergelijken. Conclusie: Voor ons staat het als een paal boven water, de camera
met monitor zal een perfecte vervanger worden voor de spiegel. Je ziet meer en de hulpsystemen
geven net dat beetje comfort om schades met manoeuvreren te voorkomen. Zo draait de camera mee
als u achteruit rijdt, assisteert als u wilt inhalen, kan afstanden bepalen bij aandokken, etc.
We gaan beslist een wedstrijd organiseren met enkel auto’s zonder spiegels. Allerlei spookverhalen
over problemen moeten naar het land der fabelen verwezen worden, vaak ontstaan deze verhalen
door personen die nog geen enkele ervaring met de nieuwe systemen hebben.
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DE IVECO S-WAY IS EEN FEIT
Na vele jaren, waarin we prima hebben samengewerkt, heeft Wim Meerens bij IVECO de deur
achter zich dicht getrokken. Zijn pensioen was daar maar voor hij weg ging regelde hij nog de
introductie van de S-WAY. Al jaren was er een overeenkomst dat we wederzijds een beroep op
elkaar deden en zo kreeg ik een verzoek. Of we chauffeurs konden leveren om de nieuwe voertuigen
te begeleiden/rijden. De CV-Friesland deed dit in het Noorden en OSC leden waren actief in Tiel.
Genoeg tijd om de auto eens te bekijken en proberen en we werden steeds enthoeusiaster. Jaren is
IVECO (in Nederland) het merk geweest dat er een beetje bijhing maar die tijd is voorbij. Naast een
bijzonder aantrekkelijk uiterlijk is er een sober maar stijlvol interieur waarbij het aan niets ontbreekt.
Perfecte stahoogte, zeer weinig geluid, heel soepele ZF transmissie zijn slechts enkele van de
positieve ervaringen. De hoogste tijd ook dat we het imago veranderen en eerlijk is eerlijk, IVECO
heeft een “stamboom” waar je trots op mag zijn.
Wat dacht u van Astra, Ford Trucks Europa, FIAT, Magirus, OM, Pegaso, Saurer, Iveco Fiat do
Brazil, Lancia, IVECO Mezzi Speciali, Camiva, Sivi, Seddon Atkinson, Irisbus, Santana, Unic,
International – Australia. We zijn er vast een paar vergeten maar al deze bedrijven hebben hun eigen,
vaak specialistische, inbreng gehad. Naast vrachtwagens zijn er nog fabrieken die agrarische
voertuigen en bussen bouwen onder de IVECO vlag.

Mooi idee om op de nieuwe S-WAY de beroemde namen uit het verleden te memoreren.
ZOU U VOOR UW EIGEN EVENEMENT:
Een competitie onderdeel willen inlassen
Voorlichting over de dode hoek willen geven
De OSC trailer als vraagbaak voor problemen willen plaatsen
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Neem dan even contact op met de OSC om de mogelijkheden door te nemen.

Colofon: OVERKOEPELENDE STICHTING CHAUFFEURSACTIVITEITEN

M.

06 - 53612560

T.

035 - 6015205

E.

osc1@planet.nl

W.

www.chauffeursverenigingen.nl
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