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Met in dit nummer:
Beste Chauffeur van Rotterdam
NK Behendigheidsrijden voor Beroepschauffeurs
De Zuinigste Chauffeur van Nederland
Voordelig uw Code 95 halen
en veel meer!

Ronald Spaans "Beste Chauffeur van Rotterdam"
In totaal heeft de wedstrijd “De Beste Chauffeur van Rotterdam” 2 jaar geduurd
en hebben er 200 chauffeurs deelgenomen. Het grootste deel van de wedstrijd
gebeurde tijdens de normale werkzaamheden, de benodigde gegevens werden
via satelliet doorgestuurd naar CGI. Gedurende de wedstrijden kregen de
deelnemers tips op welke punten ze zich qua rijgedrag en brandstofverbruik
zouden kunnen verbeteren.

Op 29 oktober was de finale en hiervoor werden 11 kandidaten uitgenodigd. De
O.S.C. (Overkoepelende Stichting Chauffeursactiviteiten) was gevraagd om dit
te verzorgen, mede gezien de jarenlange ervaring met deze materie. Nieuw was
dat er naast C ook B chauffeurs meededen en daarom werden er maar liefst 11
wedstrijdvoertuigen geregeld. In totaal 7 vrachtwagens en 3 bestelbussen

waarbij de variatie bij de trucks zo groot mogelijk was om uit te sluiten dat
iemand bevoordeeld zou worden. Van een DAF XF met lege Renders
containeroplegger tot een Mercedes Actros met een treingewicht van 43 ton
varieerden de gewichten. Van een IVECO (LNG) met city trailer tot een LZV van
DON opleidingen liepen de maten uiteen. Bij de bestelwagens ging het om een
Sprinter, een Dailey en de nieuwe Fiat Talento. Als het om de looks ging zou
een Scania trekker met voorloopas in Crown edition, met daarachter de 125 jaar
Scania trailer, gewonnen hebben.

De winnaars van links naar rechts: Orpheo Park (DHL) 3e plaats, Ronald Spaans (Euser) 1e
plaats, wethouder Pex Langenberg, Cees Verdoold (Euser) 2e plaats.

Na een hele dag rijden, en telkens wisselen van voertuigen, waren alle
chauffeurs erg enthousiast. Hoe vaak krijg je de kans om alle merken eens uit te
proberen en de gedragingen in bochten te ervaren bij verschillende systemen.
De chauffeurs in de finale waren werkzaam bij Euser, DHL, De Rijke, HZ
Logistics, Erasmus en Roteb dus allemaal met hun eigen specialisatie. Voor de
bestelwagenchauffeurs

was

een

echte

distributieroute

opgezet

met

6

afleveradressen. Stoppen, motor uit, pakketje opzoeken en daarna weer verder

en daarbij steeds blijven denken aan het verbruik. Vaak bleken de kandidaten
zich voorbereid te hebben en bij Euser betaalde zich dat uit.
Bij de uitreiking van de prijzen maakte wethouder Langenberg nog eens
duidelijk dat voor het bereiken van een schonere stad de medewerking van
iedereen nodig is, zeker de transportsector.
Bij de bestelwagens werd Orpheo
Park van DHL overtuigend eerste. Bij
de vrachtwagens waren het de
mannen van Euser die op plaats een
en twee eindigden. Ronald Spaans
was de allerzuinigste en hij vertelde
na

afloop

dat

hij

zuinig

rijden

eigenlijk wel leuk vond. Steeds
proberen het nog beter te doen was
gewoon een onderdeel van zijn
dagelijkse werk geworden. Vanuit
het management van Euser moeten
ze het volste vertrouwen gehad
hebben in de chauffeurs, er was bij
de prijsuitreiking een hele delegatie
aanwezig.

Jammer dat de RET

geen uitnodiging had ontvangen,
want in een contact tussen RET en O.S.C. bleek die mogelijkheid er wel te zijn.
(Wie weet doet het OV volgende keer ook mee). De winnaars van de wedstrijd
zien we terug in Den Bosch bij het Mega Trucks Festival.

De deelnemers van het NK Beste Chauffeur van Rotterdam.

NK Behendigheidsrijden voor beroepschauffeurs
Op 01 oktober 2016 heeft voor de 20ste keer het NK Behendigheidsrijden voor
Beroepschauffeurs plaats gevonden en wel op het parkeerterrein van Thales in
Hengelo. Het organiserende O.S.C. was te gast bij de vijfde Gerrits Scania V-8
dag. Vanaf de start ging alles op rolletjes, ja zelfs was het mogelijk op deze
herfstdag zonder jas in het zonnetje te lopen. Het parcours was van een
gemiddelde moeilijkheidsgraad. Dit maakte dat ook degene die voor het eerst
aan een NK deelnamen goed uit de voeten (wielen) konden. Nieuw was dat de
theorievragen hebben plaatsgemaakt voor de wedstrijd 'Knock the King' en de
inmiddels al legendarische TVM-'T'.

Het geplande schema liep op de minuut nauwkeurig, misschien moeten de
planners van NS maar een keer komen kijken hoe chauffeurs een
dienstregeling laten verlopen. De enige die je niet in de hand kunt houden zijn
artiesten en dus maakte Johny Bolk zijn repertoire af terwijl de deelnemers

zenuwachtig heen en weer liepen.
De categorie bakwagen/aanhanger
is al jaren sterk vertegenwoordigt
maar dit jaar lieten ze ook nog eens
zien welke kwaliteiten ze in huis
hebben. Na afloop bleek dat ze op
alle onderdelen de sterkste waren.
Het

was

verrassing

dan
dat

ook
de

zeker

geen

Nederlands

Kampioen uit hun midden kwam. Uit
Zierikzee nog wel dus niet naast de
deur.

Ton Klein is Nederlands Kampioen
Behendigheidsrijden all-round en hij
is er erg blij mee. Ton is dagelijks
onderweg met een DAF 4 asser met
daarachter een 3-assige aanhanger
en omdat hij meel levert aan bakkers
moet hij vaak stevig manoeuvreren
om te kunnen lossen.
Zijn kleinste dochter hielp tijdens de dag al mee in de jurering en zo’n klein
meisje

tussen

de

vrachtwagens

was

De winnaars van alle categorieën op een rij:

een

vertederend

gezicht.

Categorie Bakwagen
(van links naar rechts)
3e plaats: A. Mol
1e plaats: H. Wielens
2e plaats: R. Goedhals

Categorie Bus
(van links naar rechts)

3e plaats: H. Visser
2e plaats: P. Steemers
1e plaats: W. Puyck
Categorie Trekker / Oplegger
(van links naar rechts)

3e plaats: E. Stegeman
1e plaats: M. Zuiderveld
2e plaats: A. Bruggink

Categorie Bakwagen / Aanhanger
(van links naar rechts)

2e plaats: T. van de Brink
1e plaats: T. Klein en zijn dochters
3e plaats: K. van Dijk

HOE NU VERDER

Voorzitter O.S.C. Willem Bos & Organisatrice Jacqueline Maseland.

Bij de afsluiting van het NK Behendigheidsrijden gaf organisatrice Jacqueline
Maseland aan dat ook in 2017 een Gerrits Scania V-8 dag gehouden zal
worden. Het NK Behendigheidsrijden zal echter op een andere locatie
gehouden worden. De afspraken daarover zijn al in volle gang. Toch zal het
O.S.C. ook in 2017 aanwezig zijn maar daarover hoort u een andere keer.

Materiaal tijdens het NK
Natuurlijk staat of valt een NK met het materiaal wat je gebruikt en we mochten
ons dit jaar weer erg gelukkig prijzen. Op de eerste plaats was er een VDL-bus
van Syntus uit Hengelo in de mooie rode kleur met een stijgerend Twents Ros.
De bakwagen was een prachtige MAN van Beijer Transport & Logistics en daar
weten ze ook wel wat van rijden met een aanhanger. De auto voor de categorie
trekker/oplegger bestond uit een Scania 450 trekker met daarachter een 3assige oplegger van Van Thiel. De aanhanger voor de bakwagen/aanhanger
klasse werd geleverd door Verkeerscollege Brünen B.V.

De Zuinigste Chauffeur van Nederland - editie 2016
Inleiding

In 2000 was de allereerste “Zuinigste Chauffeur van Nederland” samen met Trucks (zwaarste
blad van Nederland) Shell en alle importeurs van middel en zware bedrijfswagens. Een beetje
amateuristisch, na iedere rit de tank vullen, maar verbruiksmeters waren in die tijd nauwelijks
bekend. We vergeleken automaten met handgeschakelde transmissies, waren getuigen van het
feit dat brandstofverbruik steeds belangrijker werd en last but not least; Bij de chauffeurs
ontstond steeds meer begrip dat het belangrijk is zuinig te rijden, niet enkel om financiele
redenen maar ook voor het milieu.
De zuinigste chauffeur van Nederland – 2016
Het aantal chauffeurs dat zuinig rijden als sport beoefend stijgt snel en daarmee ook het aantal
voorronden. Nog vers in het geheugen de finale van “De Beste Chauffeur van Rotterdam”
waar na een hele dag rijden uiteindelijk Ron Zwaan de winnaar werd. Omdat hij rijbewijs C
heeft kon hij helaas niet meedoen aan De Zuinigste Chauffeur van Nederland (enkel
trekker/oplegger combinaties) Patrick Grolle van HZ transport en Cees Verdoold van Euser
uit de Rotterdamse finale werden daarom uitgenodigd voor het duel op 17 december in Den
Bosch tijdens het Mega Trucks Festival.
Van Leeuwen Trucks
Omdat Patrick en Cees nog weinig wedstrijdervaring hadden, en de finale bijna altijd door
enkele toppers gedomineerd wordt, was er een aanbieding van Van Leeuwen, MAN dealer uit
Rotterdam en omgeving om op de zaterdag voor de finale een dagje naar Ridderkerk te
komen. Na een aantal praktijkoefeningen werd de gang van zaken rond de finale stap voor
stap doorgenomen. Op de dag voor deze training werd Cees in het ziekenhuis opgenomen, de
planning van De Rijke had een prima vervanger beschikbaar n.l. Sjaak Rijk. Wij wensen Cees
een spoedig en volledig herstel toe.

7 december 2016 MEGA TRUCKS Festival
Terwijl de eerste bezoekers van het Mega Trucks Festival – 2016 de Brabanthallen betraden
waren de eerste wedstrijddeelnemers al onderweg. Naast drievoudig kampioen Elwin
Stegeman waren er ook de voormalige kampioenen Hans Brouwer en Rik van de Berkmortel.
Verder Marius Potters en Danny Bathoorn die beide ook al van zich hebben doen spreken en
natuurlijk Patrick Grolle en Sjaak Rijk. Door loting was bepaald wie moest starten op welk
voertuig. Op alfabetische volgorde waren er een IVECO Stralis op LNG, een IVECO Stralis
op diesel, natuurlijk een MAN van Van Leeuwen en de onmisbare Mercedes Actros in Fuel
Duel kleuren. Een Scania R-450 met de 125 jaar Scania oplegger sloot de rij. Het weer werkte
mee in die zin dat het droog was maar zoals te verwachten in december, redelijk koud. In de
VIP oplegger van Worktrans konden de bezoekers de vorderingen zien middels foto’s.
Gelukkig hadden de deelnemers ook allemaal tijd om een rondje hallen te maken want de
laatste jaren is er veel meer aandacht voor de aankleding en een smaakvol programma (wat
een bezoekje zeker de moeite waard maakt)

De strijd
Vooral de laatste jaren is het peil van de deelnemende chauffeurs steeds beter geworden en
daardoor de verschillen kleiner. Wie een foutje maakt ziet dat direct terug in het resultaat en
daarom kan iedereen winnen. Als eerste ondervond drievoudig kampioen Erwin Stegeman
van Muller uit Holten dit feit. Als gedoodverfde winnaar wist hij na de middag al dat hij het
niet ging redden en zelfs blij zou zijn als hij op het podium eindigde. Danny Bathoorn voerde
bij de lunch het klassement aan maar na een mislukte rit duikelde hij plaatsen omlaag.
Nieuwkomers Patrick en Sjaak gaven eerlijk toe dat een onbekend voertuig qua gewicht en
eigenschappen leren kennen en tegelijkertijd een zeer laag verbruik scoren erg lastig is.

De prijzen
Na een korte introductie van de deelnemers aan het publiek volgde de prijsuitreiking en op de
derde plaats eindigde Elwin en was daar zeer tevreden mee. Reden om volgend jaar alles op
alles te zetten was zijn commentaar. Tweede werd Marius Potters, een echte belofte voor de
toekomst want dit was niet zijn eerste podiumplaats. Nederlands zuinigste chauffeur werd
Hans Brouwer en ook hij is al enkele keren eerder op de eerste plaats geeindigd. Alle
deelnemers waren het eens dat het een spannende strijd was met een perfect parcours en prima
omstandigheden. Woord van dank aan de organisatie en het personeel van de Brabanthallen
die voor ieder probleem direct een oplossing hadden.

HANS BROUWER Zuinigste Chauffeur van Nederland – 2016

18 december 2016 MEGA TRUCKS Festival
Op deze dag was het de beurt aan het publiek. Een aarzelend begin maar zoals het
spreekwoord zegt, goed voorbeeld doet goed volgen. Danny Bathoorn was teruggekomen om
zijn finaleplaats voor 2017 te verdienen en daarna stond de wedstrijdauto niet meer stil. Aan
het eind van de dag waren er een aantal mensen die de toezegging kregen dat ze per mail
uitgenodigd zullen worden voor een voorronde. Hierna ligt de weg naar de finale van 2017
open.

Ontwikkelingen
Enorm is de ontwikkeling die de laatste 15 jaar heeft plaats gevonden aan bedrijfsvoertuigen.
Naast een veel uitgebreider instrumentarium kunnen we beschikken over Euro-6, een norm
die als een technisch mirakel gezien mag worden. Uit de hoek van de opleidingen zijn we
intussen vertrouwd met “Het Nieuwe Rijden” en het eind is nog lang niet in zicht. Na de
hybride voertuigen komen de elektrische auto’s en misschien breekt waterstof wel door.
Laatste stap is het onbemand rijden maar laten we daar nog maar niet aan denken.
Instelling
We spraken al over het begrip bij chauffeurs dat zuinig rijden steeds noodzakelijker wordt.
Ook dringt het besef door dat zuinig rijden een aantal grote voordelen met zich mee brengt.
Dat je door sneller optrekken en rijden zoveel tijd inloopt dat je dag productiever wordt is
achterhaald. Het enige wat je bereikt is een hoger brandstofverbruik, grotere kans op een
ongeval en ’s avonds voel je een stuk vermoeider door de constante spanning. Maak er een
sport van om je brandstofverbruik omlaag te brengen door veranderingen in je rijstijl, ga
verder vooruitkijken (anticiperen) en bedenk welke maatregelen je nog meer kunt nemen. Dat
je door zuinig rijden meer tijd nodig hebt voor je werk is een hardnekkige fabel. Probeer het
eens een week en je zult zien dat zuinig rijden (aangepaste rijstijl) afhankelijk van het werk
wat je doet zelfs tijdwinst op kan leveren.

SPIEGEL AFSTEL PLAATS
Op de vliegbasis Eindhoven is een transporteenheid van Defensie gestationeerd.
Na een goede voorlichting door OSC / SMCA over de gevaren van de dode
hoeken rond een vrachtwagen was er behoefte aan een spiegel afstel plaats.
Nergens een plekje te vinden maar wel een enorm magazijn. Een en een is twee
dus werd de mogelijkheid een SAP binnen te plaatsen bekeken. Met behulp van
gele reflecterende verf gingen de mannen van OSC/SMCA aan de slag en het
resultaat is verbazingwekkend. Voor het eerst in de geschiedenis een spiegel
afstel plaats overdekt en toch een uitstekend zicht op alle lijnen.
Wilt u meer informatie over de aanleg van een SAP neem dan contact op.

Voordelig uw Code 95 halen via ChauffeurXpert
Bereikt u de AOW-gerechtigde leeftijd en verloopt uw Code 95? Vindt u het ook
zo duur om deze te verlengen, maar doet het pijn in uw hart om het te laten
verlopen?

Wij betalen de helft van uw nascholing en u rijdt via ons!

Wij merken bij veel chauffeurs dat zij na hun pensioen Code 95 laten verlopen.
Zonde! Want we zien ook dat veel chauffeurs na hun pensioen het ontzettend
leuk vinden om nog flexibel inzetbaar te zijn. Het is toch erg als u niet meer kunt
doen waarvan u houdt? Daarom hebben wij voor u een speciale regeling! Als u
450 uur via ons werkt als chauffeur B en/of C, betalen wij voor u de helft van de
nascholing zodat u uw Code 95 kunt behouden.

Hoe werkt het?
U rijdt 450 uur binnen 1 jaar via ons bij één of meerdere opdrachtgevers van
ChauffeurXpert. Voor het aflossen kunt kiezen uit twee opties:
1. Per uur

2. In één keer

Per gewerkt uur betaalt u € 1,- bruto

U betaalt het volledige bedrag van €

van uw uurvergoeding en leggen wij

450,- bruto in één keer van uw

ook € 1,- bruto per uur in. Als u

vergoeding en wij betalen de andere

450 uur via ons heeft gereden heeft

helft. U rijdt 450 uur via ons en heeft

u uw Code 95 afbetaald.

uw Code 95 afbetaald.

Voorbeeld: Rijdt u gemiddeld 20 uur in de week dan hoeft u ongeveer 22 weken
te werken. Dit is nog geen half jaar.

Werkzaamheden
Voor veel verschillende opdrachtgevers zijn wij op zoek naar gepensioneerde
chauffeurs die een aantal uur per week willen rijden. De opdrachten kunnen
eenmalig of voor een (iets) langere periode zijn. Zo vervoeren chauffeurs
personen tot zeecontainers, bezorgen zij pakketjes of voeren spoedopdrachten
voor bijvoorbeeld ziekenhuizen uit.

Heeft u voldoende uren gewerkt als chauffeur B of C*? Dan heeft u uw Code 95

verdiend en kunt u blijven rijden wanneer u dat wilt!

Vindt u dit ook een mooie deal? Reageer direct!

Reageer direct!

*U kunt alleen aan de slag als chauffeur C wanneer u nog een geldige code 95 heeft.

Website

Email

Colofon
OVERKOEPELENDE STICHTING CHAUFFEURSACTIVITEITEN
Willem P. Bos
Voorzitter O.S.C.
Klarinet 393
3766 GS SOEST
M. 06 - 53612560
T.

035 - 6015205

E. wbos1994@kpnmail.nl
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