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WAT KUNT U LEZEN IN DEZE NIEUWSBRIEF 

§ IVECO introduceert de nieuwe “S-WAY”                                    (pag. 3) 
§ MEGA TRUCKS  14 en 15 december  (natuurlijk in de Brabant-Hallen)   (pag. 4) 
§  De Beste Vaklui  
§  De Zuinigste Chauffeur van Nederland 
§ De Zuinigste – Voorronde Noord – Rinsma Drachten              (pag. 5-6) 
§ OSC 25 – Jarig Jubileum           (pag. 7) 
§ Plan voor opgave vrijstelling weekend rust         (pag. 8) 
§ Betaling via Incasso of factuur          (pag. 9) 
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NOVEMBER 2019 STAAT IN HET TEKEN VAN DE IVECO                                
S-WAY RIDE & DRIVE DAGEN 
 

Op verschillende locaties in 
Nederland presenteert IVECO onder 
het motto ‘I AM UNSTOPPABLE’ de 
geheel nieuwe S-WAY aan 
ondernemers en chauffeurs.  
IVECO nodigt alle geïnteresseerden 
uit om kennis te maken met de truck 
en de dealervestigingen tijdens de 
IVECO S-WAY Ride & Drive dagen.    
Er valt voor iedereen van alles te zien 
en te beleven! Het IVECO feestje 
begint 7 november 2019 in 
Amsterdam en zal zich in de weken 
daarna verplaatsen naar Etten-Leur, 
Hoogeveen, Tiel en Venlo. 
 
IVECO ontvangt iedereen graag op de 
donderdag, vrijdag of zaterdag op 
locatie om een kijkje te nemen in de 
truck(s), rond te lopen bij een 
vestiging en het maken van een 
proefrit met geladen trailer.              

De zaterdag is speciaal voor chauffeurs, zodat zij ook hun familie en vrienden mee kunnen nemen. 
Al ben je uiteraard iedere dag welkom! Van een foodtruck, springkussen en racesimulator tot de 
demo-trucks, er valt van alles te zien en te beleven! 
 
Je thuis weg van huis 
Met een gloednieuwe cabine, uitstekende brandstofefficiëntie, geavanceerde technologie en 
connectiviteit, is de IVECO S-WAY een complete transportoplossing. Hij is ontworpen om chauffeurs 
alle comfort te bieden aan boord en biedt een winnende oplossing aan eigenaars door zijn 
competitiviteit en Total Cost of Ownership. 
 
Aanmelden 
Ben je benieuwd naar de IVECO S-WAY en het evenement? Meld je dan nu aan ervaar de truck zelf!  
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Op 14 en 15 december gaan we weer massaal naar de Brabanthallen. Het feit dat MEGA TRUCKS al 
enkele jaren de tweede Kerstdag ontziet heeft natuurlijk zijn voordelen. Jarenlang dachten familie en 
kennissen dat ik van 2e Kerstdag tot nieuwjaar in Den Bosch woonde en ze hadden er vrede mee. Nu 
zit mijn huis (weer) vol op deze feestdag die overigens enkel in Nederland gevierd wordt.  

Dit jaar gaat O.S.C. op zat. 14 december als gast van (en in samenwerking met) Scania Nederland de 
leukste competitie van Nederland houden n.l. De Beste Vaklui rijden bij . . .“ Hier gaat u niet in uw 
eentje ten strijde om de eer van uw bedrijf hoog te houden maar heeft u 2 collega’s ter assistentie.       

Onderwerpen zijn behendig en zuinig rijden, theoretische vragen over allerlei  transport en 
chauffeur gerelateerde onderwerpen en dan als klapstuk de CASE wat staat voor Collectieve 
Aanpak Serieus Euvel. 

Als we dan na een dag knokken de beste 3 bedrijven van Nederland gevonden hebben eindigen we 
met een finish die u misschien nog kent uit een ver verleden n.l. “Ren Je Rot” In een spannende 
afvalrace komen we erachter welk bedrijf een jaar lang de titel “De Beste Vaklui rijden bij . . . “ mag 
voeren.  

Op 15 december houden we de finale van De Zuinigste Chauffeur van Nederland. Het hele jaar door 
zijn er in het hele land voorronden gehouden om de juiste finalisten te ontdekken. We zijn erg 
benieuwd of de vertrouwde gezichten ook dit jaar op het ereschavot mogen want we hebben heel 
wat nieuw talent ontdekt. 

              
Zoals altijd was het vroeg op en laat 
thuis bij de voorronden van “De 
Zuinigste” maar de mannen van OSC 
zijn inmiddels heel wat gewend.  

Zo waren er op de voormalige 
Vliegbasis Twente de introductie 
dagen van de nieuwe Mercedes en 
O.S.C. verleende assistentie. 
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Eerste voorronde 

”De Zuinigste Chauffeur van Nederland”  

in het Noorden. 
 

 

Op de foto hierboven  van l. naar r.                          
Jarno Vos, Robin Vos, Rick Broers, Jan de Jong, helemaal rechts Johannes Politiek. 

Op 15 december zal in de Brabanthallen in Den Bosch tijdens MEGA Trucks de finale plaats vinden 
van de 19e editie van “De Zuinigste Chauffeur van Nederland” Door regionale voorronden waren er 
nog nooit zoveel finalisten. Op 5 oktober was er voor het eerst een wedstrijd in het Noorden en wel 
bij garage Rinsma te Drachten. Deelnemers waren 3 chauffeurs van De Jong Transport maar ook 
directeur Jan de Jong deed mee. Dan de voorzitter van CV Friesland, Ralph van der Laan en door 
bemiddeling van JOB Trans een chauffeur van Portena (Johannes Politiek) binnen het bedrijf als 
zuinig bekent. Gastheer was directeur Remko van Keulen van garage Rinsma en de gehele dag was 
de kantine beschikbaar voor vertoeven, lunch en ruimte voor de prijsuitreiking. Dit was de laatste 
kans om een finaleplaats te veroveren, op dit moment is de competitie gesloten. 

De (weers)omstandigheden waren perfect en bij Rinsma was meer dan voldoende ruimte voor de 
zuinigheidswedstrijd, een behendigheidsparcours en de OSC trailer voor het maken van een test met 
50 verkeersvragen.       =lees verder op volgende pagina= 
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Last but not least waren er de wedstrijdvoertuigen die positief bijdroegen aan deze leuke en 
interessante dag. Op de eerste plaats was er de nieuwe Scania R-450 demo van Rinsma en een G-440 
voor de behendigheidsproeven.  

Klapstuk was een Scania S-520 en we konden ons overtuigen dat S staat voor Super uitvoering. 
Gewoon de droom van iedere chauffeur en om ook de fotograaf tevreden te houden hadden we een 
nieuwe Krone trailer gekoppeld van de firma Elbers uit Baarn. De lichte crème kleur met donkerrode 
omlijsting paste precies bij de zilver-metalen kleur van de trekker. Misschien denkt u: “zuinig rijden 
met een V-8” maar in de eerste plaats viert men bij Scania dit jaar het 50-jarig bestaan van de V-8 en 
er is meer. Deze motor heeft een dermate laag verbruik dat hij niet onder doet voor menig 6 cilinder. 
Uiteraard is een uiterst gedisciplineerde rechter voet wel een vereiste. 

Grote winnaars werden de mannen van De Jong transport want Rick Broers werd derde met 9 
punten, Robin Vos tweede met 14 punten en zijn broer, Jarno Vos wist met 20 punten overtuigend 
eerste te worden. Directeur Jan de Jong werd met 8 punten vierde, zijn verweer was dat hij wel de 
snelste tijden had geklokt. Dan is het nu nog een maandje wachten en dan gaan we in Den Bosch 
tijdens MEGA Trucks een enorm spannende wedstrijd beleven. Gaan de oude vertrouwde 
deelnemers het redden tegen het aanstormende nieuwe talent of maken we een complete revolutie 
mee. Wij houden u op de hoogte.  

 

Ook belangstelling voor een voorronde van “De Zuinigste Chauffeur van Nederland”  
Neem contact op met de O.S.C.             
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In 2020 bestaat de O.S.C. 25 jaar en daar willen we natuurlijk bij stilstaan. Zo zullen we naast onze 
vaste competitie onderdelen extra wedstrijden organiseren, gaan we een gratis Spiegel Afstelplaats 
verloten en voorlichtingen over de Dode Hoek op basisscholen. 

Hoe eenvoudig was het begin met 5 bestuursleden en nauwelijks plannen. Gelukkig kwamen de 
leden met voorstellen en stap voor stap groeide ons programma. Van competities was het een kleine 
stap naar voorlichting op scholen, alles voor een beter imago.  

Toen de truckruns in het nauw kwamen zijn we gaan samenwerken met het betreffende ministerie en 
vooral Camille Eurlings zijn we veel verschuldigd.  

Daarna kwamen de problemen met de Code-95 opleidingen maar ook hier bleek een passend 
antwoord mogelijk al houden we nog steeds een vinger aan de pols. 

Als een rode draad lopen onze acties voor meer spiegel-afstelplaatsen, betere zij-zichtsystemen, 
actuele onderwerpen in Code 95 lessen en betere voorlichting voor chauffeurs, door ons programma. 

Zoekt u voor uw evenement of Truckrun een leuke uitbreiding neem dan contact met ons op en 
samen gaan we er vast uitkomen. Ook gaan we bedrijven vragen om een, of een gedeelte van ons 
programma te adopteren natuurlijk met alle publiciteit die we kunnen vergaren.  

In de volgende nieuwsbrief hebben we een vast plan waarvan we u uiteraard op de hoogte houden.  

OSC – 1995 – 2020  
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Van de secretaris (Coordinator ontheffingen) 
 

 

 

Beste Truckrun vrienden 

 

Ik heb voor 2020 al een aantal aanmeldingen gekregen.  

Deze zijn via mijn persoonlijke mail, de lijsten deelnemers en de site binnengekomen. 

Als ze via mijn persoonlijke mail of lijsten truckruns binnenkomen, moet ik deze weer apart 
doorgeven aan de andere bestuursleden. 

Daarom verzoek ik u ook dringend om de aanmeldingen met naam, datum truckrun en het 
verwachte aantal deelnemers te sturen via het contactformulier op de website 
(www.chauffeursverenigingen.nl) 

Dan komen ze nl binnen bij alle betrokkenen van het OSC.   

Dit gaat ook via onze webmaster en deze kan dan ook direct uw truckrun in de agenda plaatsen.              
Zo kunt u ook zien, of uw aanmelding verwerkt is. 

Wel graag voor eind december van dit jaar!! 

Ook als de exacte datum nog niet bekend is gaarne aanmelden!! 

Ook eventuele wijzigingen in uw bestuur of contact adressen, rekeningnummer, etc. gaarne via deze 
weg. Dit scheelt ons een hoop naspeuringen. 

Voor inhoudelijke vragen mag u mij natuurlijk altijd mailen (nymeyer2000@kpnmail.nl) 

Vr groet 

Peter Nijmeijer 

Secretaris O.S.C. 
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Van de penningmeester 

 
 

Geachte leden, 

 

Zoals ieder jaar worden in okt/nov de automatische incasso’s en facturen verstuurd. 

v.w.b. de incasso’s is dit reeds gebeurd, de facturen volgen z.s.m. 

Helaas blijkt dat na de verwerking bij diverse banknummers weer storneringen optreden. 

Oorzaak gewijzigde rekening nummers of opgeheven/geblokkeerde rekeningen door 
bestuurswijzigingen bij de verenigingen. 

Ik vraag u dringend om bij eventuele veranderingen ook het OSC hierover te informeren zodat e.e.a. 
tijdig in onze administratie kan worden aangepast. 

Voor mij als penningmeester is ’t gemakkelijkst als u per automatische incasso betaald. 

Ik begrijp ook dat dit niet altijd mogelijk is door de structuur van uw vereniging. 

Voor de goede orde, betaling via automatische incasso bedraagt € 25,00 en per factuur € 30,00 

Als u om het jaar een truckrun organiseert betaald u respectievelijk € 12,50 of € 15,00 

 

Met  vriendelijke groet, 

Ruud Vrakking 

Penningmeester. 
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Colofon:   OVERKOEPELENDE STICHTING CHAUFFEURSACTIVITEITEN  
 
M.   06 -  53612560 
   
T.    035 -  6015205 
   
E.    osc1@planet.nl   
 
W. www.chauffeursverenigingen.nl 
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                                            Artikel uit Trucks nr. 11 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

          

          7B         Harrie Wielens                   2e Cat. A Bakwagen 

                                            Artikel uit Trucks nr. 11 


