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De zuinigste Chauffeur van Nederland 

	
	

Wat kunt u deze keer lezen in de OSC nieuwsbrief: 
 

a. De zuinigste Chauffeur van Nederland – 2018 

b. Ridders van de weg voor de vijftigste keer 

c. Finale “De Beste Vaklui OV rijden bij . . . “ perfect verlopen dankzij RET 

d. Willem P. Bos schrijft in VERN magazine over imago chauffeurs 

Uitslagen van de OSC competities 
 
Het zal de trouwe lezer inmiddels bekend zijn dat de doelstelling van de 
Overkoepelende Stichting Chauffeurs activiteiten het verbeteren van het 
imago van de beroepschauffeur is. Het grootste deel van de bevolking denkt  
echter dat wat een chauffeur onderscheid van anderen rijbewijs CE is. 
Om te bewijzen dat een chauffeur een vakman is zijn we al in 1995 begonnen  
met een Nationaal Kampioenschap Behendigheid rijden. Toen de aandacht voor  
het milieu groeide zijn we gestart met De Zuinigste Chauffeur van Nederland.  
Daarna zijn we begonnen met een (transport)bedrijven competitie onder de  
naam: “De Beste Vaklui rijden bij . . . ”  Laatste competitie is die tussen personeel van OV 
concessie houders in Nederland. Daarover later meer, nu terug naar de zuinigheidswedstrijd.  



En de zuinigste chauffeur van Nederland is . . . . 
 

Op 6 oktober j.l. in alle vroegte is het een drukte van belang op een militair terrein in De 
Harskamp. Normaal is het rustig op deze prachtige plaats op de Veluwe of het zouden de 
toeristen of wilde zwijnen moeten zijn die herrie maken. Van beide groepen kun je de sporen 
in de berm goed zien, de ene gooit zijn overtollige bagage uit het raam en de andere groep 
vroed de bermen om op zoek naar eetbare zaken (de varkens !!)  
De (jury)leden van het O.S.C. en de 6 kandidaten voor de finale van “De zuinigste Chauffeur 
van Nederland” koppelen opleggers, controleren stopwatches en lezen nog eens door het 
reglement. De 6 deelnemers bestaan uit 3 routiniers die al diverse prijzen gewonnen hebben 
en 3 nieuwkomers. Wie bij een voorronde op plaats 1 t/m 3 eindigt verdiend een plaats in de 
finale. Dan is het tijd en met een tussenpauze van 5 minuten verlaten de prachtige trucks het 
terrein. De ene groep gaat linksaf om via Harskamp, Otterloo, Hoenderloo, Apeldoorn en A-1 
een rondje te maken. De andere groep gaat rechtsaf om de route in tegengestelde richting af te 
leggen. Leuke route met een lange klim (afdaling als u wilt) en weinig stoplichten die een 
verkeerd beeld kunnen scheppen over de prestaties van de chauffeurs.      
 

 
  
Op alfabetische volgorde hebben we een DAF XF 106 (laatste model) met 480 pk en Marius 
Potters, al jaren deelnemer en DAF rijder, weet te vertellen dat het echte nieuws bij deze auto 
onder de motorkap zit. Zo stil dat je bijna zou denken dat het om een elektrische variant gaat. 
Van IVECO hebben we een Stralis NP 460 op LNG en iedere keer merken we dat er qua 
rijgedrag niets meer is wat deze auto anders maakt dan zijn dieselbroertjes. Zeker nu het 
vermogen is opgeschroefd een prima (schoner) alternatief voor iedere inzet.  



Van Muller uit Holten hebben we 
een prachtige MAN met 
bijpassende koeloplegger en dit om 
een paar redenen. In de eerste 
plaats heeft dit bedrijf altijd een 
handje geholpen als we als 
chauffeursverenigingen een beroep 
deden. Of het nu gaat om auto’s 
voor een truckrun of een 
zuinigheidswedstrijd, men doet 
graag me als het gaat om het 
imago van het beroep chauffeur te 

verbeteren. Bovendien is een van de serieuze kandidaten aan zijn bed gekluisterd door een 
hernia operatie. Elwin Stegeman, werkzaam bij Muller, was al eens de zuinigste en op dit 
moment ook houder van de titel Nederlands kampioen Behendigheid rijden. We hopen hem 
snel weer terug te zien. Daarna komen er twee Scania’s waarvan de Streamline 410 eigendom 
is van opleider VCM uit Leusden.                
De geprepareerde oplegger heeft zijwielen om te kunnen kantelen en een chronisch tekort aan 
schommelschotten. Bij iedere beweging van de trekker reageert de oplegger maar in 
tegengestelde richting. Scania Nederland tenslotte zorgde voor een 450 en van dit model hoor 
je de meest fantastische verhalen als het gaat om brandstofverbruik. Mooie kans om dit eens 
te testen. De trekker is versiert met stikkers van de Scania Driver Competitions 2018-2019. 
Na iedere rit is het wisselen van auto. Na de lunch hebben we materiaal om de uitslagen met 
elkaar te vergelijken maar de verschillen zijn nihil. Iedere deelnemer heeft zijn eigen favoriet 
en probeert op de auto’s die men minder goed kent toch een goede score te halen. De 
puntentelling gaat op basis van verbruik en tijd. Wie heel snel is krijgt pluspunten maar 
natuurlijk stijgt dan het brandstofverbruik. Wie het snelst rijdt met de minste liters is winnaar. 
Lijkt eenvoudig maar het vinden van de juiste balans is heel moeilijk. Ook de stijging van de 
A-1 naar Hoenderloo moet omzichtig gereden worden want op wel drie plaatsen verandert 
het stijgingspercentage en dat moet opgevangen worden. Als we beginnen aan de laatste rit 
zijn de verschillen zo klein dat het voor 4 van de kandidaten nog mogelijk is eerste te worden.  
Nu is het vol spanning wachten op de uitslag, gelukkig is die binnen 10 minuten bekend. 
Op de derde plaats hebben we een ex-aequo en vooraf is afgesproken dat dan het verbruik op 
de zwaarste auto (de Scania 410) de doorslag zal geven. Het gaat om Marius Potters en Oeds 
Soer. Op de tweede plaats Danny Bathoorn en opnieuw is de Zuinigste Chauffeur van 
Nederland Hans Brouwer. Hij won al 3 keer eerder deze prijs. 
Mocht u interesse hebben om een keer mee te doen aan een voorronde, de redactie heeft onze 
gegevens maar denk er om. U moet wel heel zuinig zijn om kans te maken.  
Intussen weten we dat net als bij het precies manoeuvreren bij de behendigheidscompetities 
een bepaalde aanleg voorhanden moet zijn. Het gaat in de OSC competitie om een groep van 
zo’n 6 personen die ieder jaar de buit verdelen. Nieuwkomers lukt het zelden tot deze top 
door te dringen. Ook weten de geroutineerde zuinig rijders meteen na een rit te vertellen of ze 
goed gescoord hebben of niet, des te verbazender als u weet dat het vaak om tienden van een 
liter gaat.    



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vlnr Danny Bathoorn, Hans Brouwer en Oeds Zoer       
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Ridders van de weg voor de 50ste keer bij TVM 
Beroepschauffeurs in bezit van een C rijbewijs die 3, 5, 10 of 20 jaar aaneengesloten schadevrij 
hebben gereden, krijgen respectievelijk de titel Bronzen, Zilveren, Gouden of Diamanten Ridder van 
de Weg. De Zilveren, Gouden en Diamanten Ridders worden daarnaast nog eens in het zonnetje 
gezet tijdens de Dag van Veilig Transport. Ridders van de Weg 2018 was op zaterdag 29 september 
2018 in Nijkerk. De Bronzen Ridders ontvangen de onderscheiding op het bedrijf zelf. 

 

O.S.C. (vaste gast op deze dag) was aanwezig met maar liefst twee auto’s om aandacht te vragen 
voor de “Dode Hoek problematiek” of eigenlijk meer wat er te doen is tegen dit probleem. Anno 
2018 kunnen we zeggen dat een dode hoek niet meer noodzakelijk is door camerasystemen. Beide 
DAF’s zijn uitgerust met ORLACO HawkEye systemen die de het gevaar voor en rechts naast de 
auto oplossen. Er ontstonden (gezellige) discussies en regelmatig werden de auto’s beklommen om 
de argumenten voor een camerasysteem kracht bij te zetten.  

 



Naast het ORLACO 
HawkEye systeem heeft 
de O.S.C. DAF nog een 
tweede camerasysteem. 
Eigenlijk het oude 
systeem maar nu 
aangepast om de 
achterkant van de 
trekker en de ruimte 
achter de oplegger te 
kunnen overzien. Het 
aanleggen van de 
kabels was een klusje 
waarbij we onder de 
oplegger door moesten. 
Zeker met de stuurbare 
achteras niet 
eenvoudig. 

In totaal beschikken we over 4 camera’s en 2            
monitoren waardoor we rondom de auto zicht hebben. 

Ben je er eenmaal aan gewend is het even schrikken               
als je op een auto zonder camera’s stapt  

  

 
Ingezonden stuk: 
 
OSC bestuur, 
 
Ik ben Ineke Zeevat en volg de opleiding Ondernemerschap & Retail Management aan NHL Stenden te 
Leeuwarden. Voor mijn afstudeerjaar ben ik samen met drie andere bezig met een onderzoek naar het 
chauffeurstekort in Nederland.  
 
Omdat wij zo objectief mogelijk onderzoek willen doen, willen wij hierbij informatie van zoveel mogelijk 
partijen, dus ook de chauffeurs zelf.  
Daarom is onze vraag of jullie, de chauffeurs, de volgende enquête kunnen invullen en ons zo kunnen 
helpen met ons onderzoek. Het invullen duurt ongeveer 5-10 minuten en jullie zouden ons er ontzettend 
mee helpen. Mochten jullie meer chauffeurs weten die de enquête in willen vullen, delen mag uiteraard! 
 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSftjIYYHFlwn22kZFSc4_vNwZQSJTrduhYf6ePdv7UQM5lwAw/viewform 
 
Alvast bedankt voor het invullen! 
Ineke Zeevat 

 



Finale “De Beste Vaklui OV rijden bij . . . “                            

        perfect verlopen dankzij RET 
In 2017 was het Qbuzz die als gastgever optrad van deze OSC competitie. Met het verstrijken van de 
tijd ontstond er wel een lichte paniek binnen de organisatie om een juiste locatie te vinden. We zijn 
begonnen met 3 opties die binnen enkele weken allemaal ongeschikt bleken te zijn. Wat nu ???? 
Na een telefoontje met RET vertegenwoordigers werden we uitgenodigd om het probleem te 
bespreken. Dat resulteerde in een kort en krachtig gesprek en opgelucht konden we de terugreis 
aanvaarden. RET ging de schouders er onder zetten en nam naast een perfecte locatie meteen ook 
een gedeelte van de organisatie op zich.  
Helaas voorspelde Piet en consorten voor 27 oktober de meest verschrikkelijke regenbuien die, na 
een vroeg buitje tegen het stof, geheel uit de duim gezogen bleken te zijn. Toen in de middag het 
zonnetje doorbrak kreeg de dag ook nog een feestelijk tintje. Organisatorisch mag het evenement in 
de analen opgetekend worden als een van de best lopende wedstrijden van O.S.C. wat voor een deel 
zeker op het conto van de mannen en vrouwen van de RET geschreven mag worden. Catering met 
broodjes worst - beenham en DJ-busje (hoe toepasselijk) die de feestvreugde nog wist te versterken. 
We begrijpen dat het met deze dag moeilijk zal worden om volgend jaar aan de verwachtingen te 
voldoen.   

  De deelnemende teams aan de wedstrijd “Beste Vaklui – OV – 2018”  
 
De opgaven bestonden uit een theorie-test, een parcours van OSC proeven en tot slot een parcours 
binnen. Dit parcours was een krap bemeten route tussen allerlei pylonen. Gewoon een staaltje hoge 
school rijden. 
  
Uitslag was:   1. Syntus Montfoort            2. RET     3. Hermes  



 
Team Syntus Montfoort 
Diana Giezen 
Jacqueline Mookhoek 
Erwin Kraaikamp  
 
In principe gaan we er van uit 
dat de competitie in 2019 
gehouden zal worden met 
medewerking van Syntus. 
Omdat ze door het hele land 
zitten gaan we nog wel even 
om de tafel om te bekijken 
waar we naar toe gaan. 
    
                 
  
 
 

Ook de vaste medewerkers 
van de O.S.C. ploeg zien 
elkaar niet iedere dag. 
Gewoon weer even 
gezellig bijpraten tussen 
de werkzaamheden door.  
Deze vrijwilligers bedankt 
voor hun geweldige inzet 
tijdens de wedstrijd, het 
opbouwen vooraf en 
natuurlijk alles weer 
inpakken na afloop. 
 
Verder willen wij alle 
deelnemers bedanken voor 
hun inzet. 
 
 

De Beste Vaklui – OV 2018 werd mogelijk gemaakt door RET , VDL , Bustrans en O.S.C. 
 
 

OP  15  EN  16  December MEGA TRUCKS in de Brabanthallen                          
(Wij staan op de Scania stand - Zien wij u daar ook ? ? ?)  
 
VERN Magazine  
Iedere maand krijgen we een uitnodiging om een artikel uit de chauffeurswereld in te leveren bij de 
VERN. Iets waar we graag tijd voor vrij maken. Uiteraard hebben we de truckruns en de competitie 
al uitvoerig beschreven maar deze keer hebben we besloten een iets zwaarder onderwerp aan te 
snijden nl het imago van de beroepschauffeurs in Nederland. Hierna volgt onze bijdrage voor het 
oktober nummer speciaal voor diegene die het VERN blad niet lezen. 



Het imago van de chauffeur in onze maatschappij. 
 

Op 20 augustus 1940 sprak de man die Engeland door de 
oorlogsjaren stuurde zijn dank uit aan het personeel van de 
Engelse luchtmacht, bekend als RAF (Royal Air Force)     De 
slag om Engeland in de lucht was overwonnen (niet gewonnen) 
en daarmee was een directe invasie van Engeland 
onwaarschijnlijk geworden.  
“Never was so much owed by so many to so few” kunnen we 
vertalen als: “Nooit was zo veel verschuldigd door zovelen aan 
zo weinigen"  
Natuurlijk is het niet de bedoeling om chauffeurs te vergelijken 
met mensen die na enige vlieglessen opstegen om een overmacht 
aan goed getrainde Duitse tegenstanders af te weren. Of de RAF 
crews die later voor bombardementsvluchten opstegen om 
urenlang in de meest gevaarlijke omstandigheden te verblijven. Afweergeschut en nachtjagers 
zorgden dat voortdurend het besef leefde dat de volgende minuut de laatste kon zijn. Waar ik wel 
naar toe wil is dat de woorden van Churchill mede gemaakt hebben dat zelfs heden ten dage het 
personeel van de toenmalige RAF vereerd wordt als helden. Nog steeds hebben  beroepsmilitairen in 
Engeland een aanzien waar je trots op mag zijn. Als geen ander weten Engelsen hoe belangrijk het is 
te kunnen vertrouwen op een groep mensen in wiens handen het lot van het land rust.   
Zelden staan we er bij stil dat alles in onze woon- en/of werkomgeving, ja ook wat we zien tijdens 
ons woon-werk verkeer, een of meerdere keren in een vrachtwagen vervoerd is. Dat we ons volledig 
aan logistiek en transport hebben overgeleverd als het om onze elementaire levensbehoeften gaat. 
Kortom een samenleving als de onze is onmogelijk zonder transport en chauffeurs.  
Hier komt dus de vergelijking met de situatie zoals we die aan het begin van dit artikel schetsten om 
de hoek. Mocht het u te ver gaan om dankbaarheid te voelen zou erkenning van de onmisbaarheid 
van onze chauffeurs toch een stap op de goede weg zijn. Het is echter niet best gesteld met het 
aanzien van onze chauffeurs en daar zijn een aantal redenen voor. Uit het verleden weten we nog dat 
bouwvakkers in de wintermaanden op een vrachtwagen gingen rijden om de kou te ontlopen. Dat dit 
tegenwoordig bijna onmogelijk is, en de huidige chauffeurs niet meer zo maar vervangbaar zijn, weet 
buiten de tansportsector bijna niemand. Van de verplichte herhalingscursussen om hun kennis op peil 
te houden heeft bijna niemand gehoord  
Chauffeurs hoor je in ieder geval niet over Code-95 of het moet zijn om elkaar te vertellen welk 
dieptepunt ze nu weer bereikt hebben. Nog steeds gaat het fout en daarom hoor je chauffeurs vaak 
spreken over geldklopperij. Ter verdediging van de opleiders gaat het vaak om de goedkoopste 
aanbieder, die neemt men dan maar gelijk 4 keer want dan zit de theorie er op. De chauffeur is de 
dupe en staat vaak op zijn vrije zaterdag iets te doen waar hij het nut totaal niet van in ziet.  
Laten we eens terug gaan naar 2003 toen bij VTL de Europese leidraad vertaald werd. We waren 
uiterst nieuwsgierig naar wat daar wel in zou staan maar samengevat bleef er weinig meer over dan: 

a. Het bevorderen van de verkeersveiligheid door het terugdringen van verkeersongevallen. 
b. Door zuiniger te rijden moest het milieu geschoond worden. 
c. Het imago van de chauffeur moest verbeterd worden. 



Ieder land mocht zelf invulling geven aan deze punten en dit maakte dat er wezenlijke verschillen 
waren tussen Nederland en zijn buurlanden. Nog steeds koopt een chauffeur in land A voor € 80,- 
zijn papieren terwijl een chauffeur in land B duizenden euro’s kwijt is. 
Eerste in lijn om de kwaliteit van de aangeboden lessen te controleren was CCV/CBR en we weten 
dat het vanaf dag een niet goed ging. Perikelen binnen de directie en het Ministerie zag zich 
genoodzaakt de instelling onder toezicht te plaatsen. Tijdens zogenaamde ronde tafelgesprekken 
werd iedereen die iets met opleidingen had uitgenodigd, met de chauffeurs sprak men toen de lijnen 
al waren uitgezet. De creativiteit om steeds nieuwe lessen te bedenken nam geen einde. Tevens 
raakte men steeds verder van de 3 punten die in de Europese leidraad gegeven werden af. Hoe het 
mogelijk is dat er heftruck- en palletwagen cursussen gegeven worden is mij een raadsel. Vallen die 
onder a, b of misschien c. Ik herinner me nog de excessen uit de beginperiode waarbij 100 chauffeurs 
tegelijk les kregen. Er zijn cursussen lading zekeren die via E-learning gegeven worden.  
Een cursus over het afstellen van de spiegels op een (SAP) spiegel afstel plaats daarentegen kom je 
zelden tegen terwijl hier de connectie met punt a toch duidelijk aanwezig is..  
Laten we nog even teruggaan naar de kop, de chauffeur in de maatschappij. Bij punt c staat duidelijk 
dat het imago van de chauffeur verbeterd moet worden. Als je er naar vraagt bij het Ministerie krijg 
je te horen over de actie van TLN. Daar heeft men het echter over allerlei zaken die stil zouden staan 
als er geen transport was. Sorry, TLN maar het ging om de chauffeur en dit woord kom ik in uw 
campagne nergens tegen. De leuze had moeten zijn: “Zonder chauffeurs staat zelfs transport stil”  
Met gemengde gevoelens bekijk ik het enthousiasme voor LZV en Platooning. Volgens mij kan het 
een aantal instanties en bedrijven niet snel genoeg gaan dat men niet meer afhankelijk is van 
chauffeurs. Ook nu gebruikt men dezelfde reden als toen Nederlandse chauffeurs plaats moesten 
maken voor goedkopere buitenlandse krachten. Chauffeurstekort hoorde je toen en ook nu komt dit 
woord steeds weer terug.  
Steeds minder jongeren willen chauffeur willen worden. Het zou me verbazen als punt C er niet mee 
te maken heeft.  
 
 
 
 
Colofon:   OVERKOEPELENDE STICHTING CHAUFFEURSACTIVITEITEN  
 
M.  06 -  53612560 
   
T.   035 -  6015205 
   
E.   osc1@planet.nl  www.chauffeursverenigingen.nl 
 
 
 
 
 
 
Hierna nog een ingezonden stuk wat op het allerlaatste moment binnen kwam. 
 
 



 

 


