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WAT KUNT U LEZEN IN DEZE NIEUWSBRIEF 

2.    CV De Lichtmis bestaat 40 jaar                    
3.    N.K. 2019 te Stellendam perfect verlopen 
5.    Voorronde “De Zuinigste Chauffeur van Nederland” editie West 
5.    Voorronde ”De zuinigste Chauffeur van Nederland”” editie Noord 
6.    Nieuw plan voor opgave ontvangst vrijstelling weekend rust 
7.    TNT (wordt FEDEX) en de “Drive me Challenge” 
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Chauffeurs Vereniging De Lichtmis bestaat 40 jaar 
 

In 1979 werd CV De Lichtmis opgericht. Daarna kwam alles in een stroomversnelling wat leidde tot 
vele mooie evenementen. In 1995 werden ze lid van de OSC dus dat is ook al weer bijna 25 jaar.  

Op 19 oktober is het tijd om hun jubileum uitgebreid te vieren. Namens het bestuur van de OSC wil 
ik de oud-bestuursleden, het huidige bestuur en tevens alle leden van harte feliciteren met deze 
mijlpaal.                          
Het beste voor de komende jaren en op naar de 50.  
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N.K. Behendigheidsrijden 2019 perfect verlopen 

 
Hierboven alle prijswinnaars van het NK-2019. Derde van links op de achterste rij Danny Bathoorn, 
Nederlands Kampioen Behendigheidsrijden alle categorieën - 2019.     
        

We nummeren van links naar rechts, de voorste rij heeft toevoeging A, de tweede rij toevoeging B.  

1A Koos de Jong   3e Cat. Trek/opl. Voorzitter CV Flakkee                         
2A Izaak de Baat   2e Cat. Trek/opl.              
3A Ton Klein   2e Cat. Bakw/aanh.                  
4A Bart van Lenten  3e Cat. Bakw/aanh.                        
5A Ricardo Goedhals  1e Cat. Bakwagen Nederlands Kampioen Bakwagen       
1B        Rutger van Mourik  1e Cat. Bakw/aanh. Nederlands Kampioen Bakw/aanh                    
2B Patrick Steemers  2e Cat. Bus             
3B Danny Bathoorn  1e Cat. Trek/opl. Nederlands Kampioen alle klassen         
4B Jaap van Splunter  1e Cat. Bus  Nederlands Kampioen Bus                     
5B Ron Molenaar   3e Cat. Bus              
6B Damian van Lieverloo  3e Cat. Bakwagen            
7B Harrie Wielens  2e Cat. Bakwagen 
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Zelfs de weergoden hadden er zin in op 21 september tijdens het 22ste NK Behendigheidsrijden voor 
Beroepschauffeurs. Dit weer, en een decor van vissersschepen, maakten dat het wedstrijdterrein in 
Stellendam er prachtig bij lag. Helaas hadden de deelnemers aan het NK daar weinig oog voor, hun 
aandacht ging vooral uit naar de te nemen proeven. Het organiserende OSC (Overkoepelende 
Stichting Chauffeurs-activiteiten) had enkele nieuwe elementen opgenomen en die bleken het 
uiterste te vergen van de stuurmanskunst.             
Om deel te mogen nemen moeten de deelnemers bij een voorronde ergens in het land bij de eerste 
drie geëindigd zijn. Zo zagen we Willem van Mourik, eerste in de Scania competitie en hij had een 
broer meegenomen die meteen van zich liet horen. Ook de (RET) winnaars van de landelijke OV 
competitie waren aanwezig om vooral wedstrijdervaring op te doen.  Daarnaast veel mensen met 
internationale wedstrijdervaring en tot grote vreugde van de organisatie veel jeugdige deelnemers. 
Om 10.00 uur precies startte de eerste deelnemer en meteen ook degene met de meeste ervaring 
als het gaat om het winnen van prijzen. Jaap van Splunter heeft in de categorie bus alles gewonnen 
wat er maar te winnen valt en dat dan maar meteen in veelvoud. Tweede was Koos de Jong, 
voorzitter van Chauffeursvereniging Flakkee (Gastgever van het evenement) in de categorie 
Trekker/oplegger. Hierna volgden de overige 21 deelnemers en nadat ook de finale vlotjes verlopen 
was begon het spannende wachten op de prijsuitreiking.              
In de categorie bakwagen bij de eerste 3 maar liefst 2 “nieuwelingen” hoewel Ricardo Goedhals al 
meer prijzen heeft weggesleept. Bij de bus, zoals verwacht Jaap van Splunter op 1 maar denkt u 
niet dat er geen concurrentie was. Patrick Steemers en Ron Molenaar volgden op plaats 2 en 3 met 
slechts enkele punten verschil. In de categorie trekker/oplegger wist Danny Bathoorn twee oude 
rotten voor te blijven en bij het koningsnummer, motorwagen met aanhanger, was het Rutger van 
Mourik die oudgediende en expert Ton Klein achter zich liet.           
Na vele jaren zien we dat er eindelijk nieuwe (jongere) chauffeurs opstaan die het de oude 
gevestigde garde moeilijk maken. Enkel in de categorie bus zit nog geen beweging in de winnaars. 
Hier bleef alles zoals het was en doen de “oudjes” het nog best. Een mooi NK om met plezier op 
terug te kijken en hartelijk dank aan CV Flakkee die dit allemaal mogelijk maakte.  
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Voorronde - De Zuinigste Chauffeur van Nederland - West 
Op 14 december, tijdens het MEGA TRUCKS festival in Den Bosch, zullen de finalisten van de 
voorronden uit het hele land elkaar ontmoeten. De winnaars uit Milheeze, Stellendam en Drachten 
maken dan uit wie het snelst kan rijden met het minste verbruik. Gastgever wordt voor de derde 
keer Scania Nederland en daar zijn we best blij mee.                   
Tijdens het NK in Stellendam was er op 21 september ook een voorronde en gereden werd met 
Volvo en Scania. De andere merken hadden een (geladen) combinatie ter beschikking gesteld en 
vooral de Mercedes zonder spiegels had het druk. Het model heet nu al “Vliegtuig” onder de 
chauffeurs door de uitstekende armpjes voor de camera’s.              
Hieronder de resultaten van de voorronde. 

 NAAM  Volvo  Scania   TOTAAL   

NR  e-getal punten e-getal punten    

1 I. de Baat 3,792 9 4,507 10  19,00 bmd 

2 Goedegebeuren 3,845 8 4,650 8  16,00  

3 D Struik 3,886 7 4,629 9  16,00  

4 K de Jong 3,730 10 4,791 5  15,00  

5 Bas van Spunderen 4,150 3 4,689 7  10,00  

6 Andre Lodder 4,006 6 4,987 4  10,00  

7 Leo van Zanten 4,112 4 4,700 6  10,00  

8 Ralph Lemmens 4,080 5 5,000 3  8,00  

9 Aart Schol 4,299 2 5,071 2  4,00  

 

Voorronde - De Zuinigste Chauffeur v. Nederland – Noord 
Op 5 oktober zal bij garage Rinsma (Scania dealer) voor het eerst een zuinigheidswedstrijd in het 
Noorden gehouden worden. De winnaar zal zich ook bij de andere finalisten in Den Bosch voegen. 
Uiteraard gaan we hier de wedstrijd rijden met Scania modellen en buiten een 450pk verwachten 
we ook een V-8, het is immers het jaar van de V-8 bij Scania.                                
Zuinig met een V-8 is tegenwoordig heel goed mogelijk en dat extra beetje vermogen kan af en toe 
best handig zijn. Natuurlijk zal de discussie over 6 klappen of 8 plofjes wel weer oplaaien, we gaan 
het zien. 

Als u nu een berichtje naar osc1@planet.nl stuurt kunt u zich nog opgeven om deel te nemen. Wint 
u in Drachten dan kunt u maar zo uitgenodigd worden voor de finale bij het MEGA-TRUCKS festival 
en wat staat er dan nog tussen u en de titel “Zuinigste Chauffeur van Nederland” ??            

Jawel, 7 andere tot de tanden gemotiveerde chauffeurs die knokken tot de laatste druppel.  
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        De Zuinigste Chauffeur  
         van Nederland  

 

NIEUWE opzet bij aanvragen Ontheffingen Weekendrust 
t.b.v. Truckruns 
 

Zolang OSC bezig is met het verstrekken van ontheffingen voor truckruns zijn er problemen. Die 
variëren van het onbereikbaar zijn van een organiserende vereniging na een bestuurswissel (geen 
adreswijziging) tot mensen die een maand voor hun truckrun een aanvraag doen en de week er op 
boos opbellen waar de documenten blijven. Gelukkig zijn de meeste leden mensen waarmee je best 
een afspraak kunt maken en natuurlijk . . . het valt niet mee om te erkennen . . . ook wij maken wel 
eens een foutje.  

 

WAT GAAN WE DOEN: 
A. U meldt in november-december het aantal ontheffingen en de datum van het volgende jaar. 

Beide zijn niet bindend en mogen onder voorbehoud. Wij gaan nu zorgen dat in de 
betreffende maand de documenten klaar liggen. (Vergeet niet het gaat om zo’n 10.000 
exemplaren) 

B. Maakt u bij voorkeur gebruik van het contactformulier op onze website. Alle OSC 
bestuursleden krijgen uw berichtje en mocht er iemand door vakantie o.i.d. afwezig zijn 
neemt de rest het over.  

C. In februari kijkt u op de evenementenkalender op onze website 
www.chauffeursverenigingen.nl en controleert of uw evenement vermeld staat.          
Is dit het geval dan kunt u rustig afwachten en 14 dagen voor uw evenement komen uw 
ontheffingen binnen.  

D. Komen ze niet dan belt u even en al moeten we ze komen brengen, wij zorgen dat ze er op 
tijd zijn. 

E. Mocht u nog niet automatisch betalen overweegt u dit een keer binnen uw bestuur. Onze 
penningmeester zal u heel dankbaar zijn. 
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DRIVE ME CHALLENGE van TNT (FEDEX) 
 
Al vele jaren organiseert TNT (bijna FEDEX) de Drive Me Challenge voor werknemers die werken 
met voertuigen. U moet dit breed zien want het gaat om heftrucks, bestelwagens en vrachtwagens. 
Al vele jaren mag de O.S.C. het praktijkgedeelte voor de vrachtwagens doen en daar zijn we best 
trots op. Uiteraard lieten we ons de kans niet ontnemen de deelnemende chauffeurs voor te lichten 
over de laatste ontwikkelingen op zij-zicht mogelijkheden (Spiegels en camera’s)  

 
    

 
 
 
      

 
 
 
 
 
 
                                                                                    
 
 
 

Bij de prijsuitreiking werden 2 vrachtwagenchauffeurs, die zeer goed uit de bus kwamen, 
uitgenodigd om in 2020 aan het NK- Behendigheidsrijden deel te nemen. 
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Al voor de 32ste  keer,  geweldige prestatie !!!  
 
 
 
 
 
 
 
 
       
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         PLATOONING en daarna . . . .               
        rijden we zonder chauffeurs 
 
 
 
 
 
 
 
Colofon:   OVERKOEPELENDE STICHTING CHAUFFEURSACTIVITEITEN  
 
M.   06 -  53612560 
   
T.    035 -  6015205 
   
E.    osc1@planet.nl   
 
W. www.chauffeursverenigingen.nl 


