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WAT KUNT U LEZEN IN DEZE NIEUWSBRIEF 

a. Oud-Voorzitter Hero Pool van C.V. de Tukker Truckers Koninklijk onderscheiden 
b. N.K. Behendigheid Rijden voor Beroepschauffeurs – 2019 
c. Te Gast bij C.V. Flakkee 
d. Voorwoord door Ko de Jong  (Voorzitter CV Flakkee) 
e. Spiegel Afstelplan vordert gestaag 
f. CCV – CBR struikelt (onnodig) over de Eigen Verklaring  
g. Politie op het oorlogspad na vermoeden fraude met ontheffing truckrun 
h. Wij zoeken naar een geschikte locatie voor NK – 2020 
i. Deelnemen aan het NK – 2019   Geef u nu op. 

 



Onderscheiding voor Almeloër Hero Pool 
 
 ALMELO/ENSCHEDE (25 mei 2019) - Hero Pool uit Almelo heeft zaterdagmorgen bij de 
Grolsch Veste uit handen van burgemeester Arjen Gerritsen van Almelo, een Koninklijke 
onderscheiding gekregen.           
 Pool viel de eer te beurt vanwege zijn jarenlange inzet voor de Truck Run waarbij een lange 
optocht van vrachtwagens door de regio rijdt. Als passagier mogen mensen met een beperking met 
de chauffeur mee rijden. Daarnaast is Hero al vele jaren de voorzitter van de chauffeursvereniging 
de Tukker Truckers.   
 
 In zijn toespraak zei Gerritsen: ,,De naam Tukker Truckers staat synoniem voor 
kameraadschap, betrouwbaarheid en trots zijn op je vak en op je regio. Dat is niet zomaar aan 
komen waaien, maar tot stand gekomen, mede onder jouw bezielende leiding. Hero, je bent een 
echte ambassadeur voor het beroep van chauffeur en een voorbeeld voor vele jonge collega’s zijn 
onder jouw leiding een hechte club gebleken.” 
 
 Pool werd Lid in de Orde van Oranje-Nassau. De 28-ste Truck Run was voor hem de laatste 
als voorzitter. 
 

 
 

 Het O.S.C. bestuur kan zich helemaal vinden in de woorden van de burgemeester en wil 
Hero van harte bedanken voor al die keren dat hij medewerking verleende aan O.S.C. initiatieven. 
 Vanaf de oprichting van de O.S.C. hebben de Tukker Truckers achter de doelstellingen 
gestaan n.l. het imago van het wegtransport in het algemeen, en van de chauffeur in het bijzonder, 
verbeteren.  

 Wie de nieuwe voorzitter ook wordt, wij wensen hem veel succes en tevens onze volledige 
steun toe. 



N.K. Behendig Rijden voor Beroepschauffeurs – 2019 

 Vanaf 1996 is het NK Behendig rijden een vast onderdeel van de competities van de 
Overkoepelende Stichting Chauffeursactiviteiten. Na een geweldige bloei ging men aan zijn eigen 
succes bijna ten onder. Een voorbeeld: Chauffeursvereniging A organiseert samen met het OSC een 
NK en natuurlijk staan de eigen leden voorop om een prijsje in de wacht te slepen. Een vaste ploeg 
trekt van wedstrijd naar wedstrijd en neemt echter alle prijzen mee, en dit jaar na jaar. Ze trainen 
regelmatig en verdelen onderling de plaatsen die voor Internationale wedstrijden beschikbaar zijn. 
Nadat dit enkele jaren geduurd had haakte het gros van de deelnemers, en de meeste 
organiserende verenigingen af, er is immers geen lol meer aan.  

 Dit jaar starten we met een NK “nieuwe stijl” met daarin een aantal veranderingen. Wie in 
het vorige jaar bij de eerste drie (per categorie) eindigde krijgt een handicap van 5% van het 
puntenaantal. Wie ook het jaar daarvoor bij de eerste drie eindigde krijgt een handicap van 10%. In 
2019 is het zo dat iedereen die daarvoor in aanmerking komt een uitnodiging ontvangt maar er is 
ook nu al een mogelijkheid om “horizontaal” in te stromen.        

 Deze horizontale instromers, zonder enige (of weinig) ervaring met deze tak van sport, 
krijgen 10% bonus op het puntenaantal wat ze in de wedstrijd bijeen rijden. Op deze manier hopen 
we het N.K. een nieuwe impuls te kunnen geven om de schade die een aantal ego-zieke figuren 
hebben veroorzaakt een beetje op te vangen. 

 

 



Te gast bij C.V. Flakkee      
 (Oudste Chauffeursvereniging van Nederland) 

 Al eerder hebben we een N.K. op Flakkee verreden en dat werd een mega evenement met 
parallel aan het NK een zuinigheidswedstrijd. Dat gebeurde in Melissant, dit jaar gaan we naar 
Stellendam. Ko de Jong (voorzitter) en zijn bestuur nodigden het OSC bestuur uit om eens te komen 
praten en na een uurtje was de zaak voor 2019 in kannen en kruiken.              Datum wordt 
21 september en de locatie wordt de visafslag te Stellendam. 

 Op deze geweldige locatie aan het water, waar scheepvaart (visserij) en wegtransport elkaar 
treffen, zullen de beste chauffeurs van Nederland gaan bepalen wie de aller-allerbeste is. Zoals 
altijd in 4 categorieën en we hopen op een aantal nieuwe gezichten onder de deelnemers.  
 Binnenkort krijgen een aantal mensen een uitnodiging waarop ze kunnen reageren. Het is 
zeker dat er een aantal plaatsen over zullen blijven en lees verderop onder de kop OPGAVE NK hoe 
u hiervoor in aanmerking kunt komen. 

 

VOORWOORD N.K.  door Ko de Jong__  (Voorzitter CV – Flakkee) 

Geachte Lezer, 

Na enig overleg met het OSC wil ik U meedelen dat wij [Chauff.ver. Flakkee] op 21 september 2019 
het N.K. Behendigheid Rijden voor Beroepschauffeurs gaan organiseren en wel te Stellendam. 

Zoals in het verleden gebleken is kunnen Chauff. Ver. Flakkee en O.S.C. prima samenwerken en we 
zijn er van overtuigd u weer een mooi evenement aan te kunnen bieden.  

De gebruikelijke 4 categorieën, te weten Bus, Bakwagen, Trekker/Oplegger en Bakwagen met 
Aanhanger, worden gereden met materiaal van Flakkee (voor zover mogelijk)  

Zoals ieder jaar is er op deze dag ook de mogelijkheid om met diverse trucks een demo rit te 
maken. Alle merken zullen voor u klaar staan, allen met een geladen trailer. Speciale aandacht wil ik 
u vragen voor de “Mercedes zonder spiegels” want is dit nu nog speciaal, in de toekomst zullen we 
niet beter weten. 

Gezien de mogelijkheid die de aanwezigheid van al dit materiaal biedt organiseren we op deze dag 
ook een voorronde voor de finale “De zuinigste Chauffeur van Nederland” Deze finale zal gehouden 
worden op 14 en 15 december tijdens het Mega Trucks Festival in de Brabanthallen in Den Bosch. 

Het zuinig rijden tijdens deze voorronde is enkel voor de leden van de Chauff. Ver. Flakkee die een 
uitnodiging zullen krijgen.  

           (lees verder op de volgende pagina) 



Omdat het enthousiasme groot, en het aantal plaatsen klein is, stellen we voor dat u gebruik maakt 
van de mogelijkheid om van te voren in te schrijven. Op deze manier heeft u een plaats 
gereserveerd en gaat deze strijd niet aan uw neus voorbij. 

Voor eventuele informatie over het zuinig rijden kunt U mij bellen op 06-31799299 of mailen met 
jacobus.de.jong@kpnmail.nl  - voor vragen over het N.K. kunt u contact opnemen met de O.S.C. 

Rest mij nog u allen van harte welkom te heten op 21 september 2019 bij de Vis afslag te 
Stelledam, een pracht locatie waar U van alles kunt beleven, en natuurlijk niet te vergeten, een 
heerlijk visje kunt eten.  

Tot ziens, 

Jacobus. J. de Jong 

Voorzitter Chauff.ver.”Flakkee” 

 

  

 

D                                                                                                                                                                                                                                        
             
             

       De Zuinigste Chauffeur   
        van Nederland  

 

[note van de redactie: Het gaat hier om een wedstrijd tussen chauffeurs en niet om een vergelijking 
tussen de verschillende merken te maken] 

 

 

 

 

 

 



Spiegel Afstel Plaats  (SAP) 

Ook de schilders van O.S.C. zitten niet stil en we kunnen dit jaar al een lijstje maken met:         
Baas   - Bunschoten           
Staalduinen  - Maasdijk                                                                        
van Appeldoorn - Woudenberg                
Dimetra  -  Scherpenzeel                       
Theunissen            - Huizen              
Heuschen en Schrouff- Landgraaf                
v. Deuveren  - Barneveld   

Deze (en nog andere) bedrijven hebben allemaal een SAP laten aanleggen. Grote animator is de 
heer J. Hoogland van VCM uit Leusden die ook ingreep toen hij een gevaarlijke situatie zag bij de 
uitgang van wegrestaurant 2e Steeg in Amersfoort. Samen met de O.S.C. werden een stopstreep 
met haaientanden aangelegd om een onoverzichtelijk fietspad te beschermen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ook In juli gaan we weer aan het werk en wel bij Post NL. Een bedrijf wat als een van de eerste 
begon met camera’s, spiegel afstel plaatsen en het opleiden van chauffeurs over de gevaren van de 
dode hoek.                    
Met werkzaamheden die vaak gebeuren op drukke plaatsen 
(en tijden) een initiatief waar vele bedrijven een voorbeeld 
aan kunnen nemen.                  
OSC is zeer tevreden regelmatig projecten van Post NL te 
kunnen/mogen ondersteunen. 



CCV – CBR en de RIJBEWIJZEN 

 

Voor 2019 had CCV – CBR het plan opgevat in een landelijke campagne zichzelf beter op de kaart te 
zetten. Ook wij (!!!!!) werden benaderd en uiteraard waren we vol spanning wat er zou gaan 
gebeuren. Helaas . . . maar totaal begrijpelijk laat men niets meer van zich horen nu het zoveelste 
onheil zich heeft aangediend. We daalden af in ons archief om tussen alle stellingen in het 
metersbrede dossier te speuren. (Note redactie: schrijver dezes overdrijft, alles over CCV-CBR zit in 
een “goed” gevulde ordner)  

Vele jaren geleden (toen CCV  - CBR nog onder toezicht stond van het Ministerie van Verkeer en 
Waterstaat) moest men naar het gemeentehuis voor het ophalen van de zogenaamde Eigen 
Verklaring. Hierop vulde u uw gegevens over uw gezondheid in en bracht het formulier vervolgens 
terug. Gezien de krappe openingstijden van de meeste gemeentehuizen (voor een ambtenaar is 
een werkdag van 8 uur gewoonweg teveel) een echte uitdaging voor een chauffeur en dus was hij 
veelal afhankelijk van huisgenoten.  

Met het toenmalige Ministerie bespraken we de mogelijkheid het formulier op de OSC site te 
zetten (zoals we wel met meer documenten doen) zodat het eenvoudig gedownload kon worden. 
Daarmee scheen echter een gevoelig scheenbeen geraakt te zijn want er kwam een antwoord van 
CCV – CBR waarin de bedreigingen niet van de lucht waren. Op het gehele document kwam echter 
niet een keer een naam van een instantie voor en ook een verbod te kopiëren hebben we niet 
kunnen vinden. 

Tegenwoordig kunt u tegen betaling van € 38,00 dit document aanvragen waarna u uw gegevens 
invult en het geheel aangetekend retourneert. Nu moet u maanden wachten (Boze tongen beweren 
dat gekwalificeerd personeel {medische achtergrond} met spiegels en kraaltjes betaald worden) en 
zodra het document bij u binnenvalt, hebt u binnen 2 weken uw rijbewijs. Met 155.000 “Grote” 
rijbewijzen levert dit al € 6 miljoen op, tel daar alle oudjes en mensen in bijzondere 
omstandigheden bij en we kunnen spreken van “Gouden handel” Ware het niet zo dat onze 
belastingdienst de handen gebonden zijn door alle onderzoeken naar twijfelachtige ouders die aan 
het onderbrengen van hun kroost willen verdienen, zou ook dit punt aandacht verdienen. Naast 
KIWA is CCV-CBR al de tweede die een slaatje slaat uit het feit dat het Ministerie ons regels oplegt 
maar ons vervolgens niet beschermd tegen de graaizucht van deze instanties.  

Een opmerking die pasgeleden binnenkwam wil ik u niet onthouden. Een chauffeur belt CCV-CBR 
en krijgt na (heeel) lang wachten een mevrouw aan de lijn. Deze mevrouw is niet van plan 
vriendelijk te zijn tegen een chauffeur omdat ze weet dat hij toch niet naar een andere instantie 
kan. Bits krijgt hij te horen dat hij gewoon moet wachten en als het toch mis dreigt te gaan zal 
men wel een spoedprocedure opstarten. Nijdig vraagt ze of hij alle andere zaken al geregeld 
heeft zoals pasfoto’s. De chauffeur zegt dat dit niet het geval is omdat de foto’s door de lange 
wachttijden anders niet meer recent zullen zijn.  



Natuurlijk blijft het Ministerie verantwoordelijk maar een kabinet waar bijna geen oorspronkelijke 
(VVD) minister meer te vinden is zullen we maar niet vragen op te treden. Men heeft zich in slaap 
gesust met de wetenschap dat de kans dat u wordt aangehouden voor een controle bijna net zo 
groot is als het winnen van een prijs in de Staatsloterij, die als het om fraude gaat ook een vreemd 
luchtje heeft. (Onverkochte loten waar prijzen op vallen ?!?!!?) 

 

Ik maak geen grappen meer over bananenrepublieken. Hoewel er in ons land, voor zover ik weet, 
geen banaan verbouwt wordt voldoen we aan alle andere criteria. Natuurlijk heb ik het dan over de 
hete dagen, prachtig gekleurde medemensen, gebrekkige woonomstandigheden (als u een woning 
kunt vinden) slechte ouderenzorg (als u zorg kunt vinden) corruptie, klasse justitie, politici die hun 
beloften niet nakomen, meer dan 1000 doden jaarlijks door fouten in de gezondheidszorg, te 
weinig politie, een totaal uitgekleed leger - en zo kan ik nog een poosje doorgaan.            
Ik maak geen grappen meer over bananenrepublieken  

 

BEVEL TOT STAKING ARBEID 

 

Om het gedeelte in het vorige artikel te 
logenstraffen, dat de kans dat u bij een 
controle gepakt wordt klein is, een 
voorbeeld uit de praktijk.                    
De meeste van u hebben het document 
hiernaast nog nooit gezien, beroeps -
chauffeurs horen er tijdens de cursus 
Code – 95 digitale tachograaf over 
voorgelicht te zijn en verder is er een 
duidelijk raakvlak met de ontheffingen 
weekendrust die OSC verstrekt. Er 
kunnen tal van redenen zijn waarom 
een opsporingsambtenaar er een 
uitschrijft maar in dit geval ging het o.a. 
over een ontheffing na deelname 
truckrun. Alles is gecontroleerd waarbij 
ook de betreffende vereniging iets over 
het hoofd had gezien.         
Wees wijs, volg de regels zoals 
voorgeschreven in zijn geheel op want 
de consequenties kunnen groot zijn.  



Wij zoeken naar een geschikte locatie voor het NK van 2020 

Hebt u in 2020 een leuk evenement waarvoor u nog een ultiem transport-item zoekt dan kunnen 
we misschien iets samen organiseren. Voorwaarde is dat er voldoende ruimte moet zijn.            
Lees in het colofon voor contact mogelijkheden. 

 

OPGAVE NK 

Zou u deel willen nemen aan het N.K. behendigheid rijden ga dan naar de website van O.S.C.            
( www.chauffeursverenigingen.nl ) Daar maakt u gebruik van het contactformulier (onder het 
hoofdstuk contact) en schrijft in het kort wat uw ervaring tot nu toe is. Vermeld ook duidelijk in 
welke categorie u wilt deelnemen. Bent u lid van een chauffeursvereniging krijgt u zelfs voorrang. 
Wij sturen u een bericht en wie weet zien we u op 21 september in Stellendam.  

 

PROGRAMMA voor de rest van 2019 
= Binnenkort komen wij met een nieuwe voorronde zuinig rijden en wel in het Noorden van het land. 
Een aantal deelnemers zijn al bekend, er zijn nog enkele plaatsen vrij. Opgave gelijk aan de opgave 
voor het NK.                               
= Dan zullen we deelnemen aan het Mega TRUCKS evenement in de Brabanthallen op 14 en 15 
december.   
= In de volgende nieuwsbrief kunt u meer lezen over op handen zijnde activiteiten. 
 
 
Colofon:   OVERKOEPELENDE STICHTING CHAUFFEURSACTIVITEITEN  
 
M.   06 -  53612560 
   
T.    035 -  6015205 
   
E.    osc1@planet.nl   
 
W. www.chauffeursverenigingen.nl 


