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En dan is het alweer eind  juni wanneer we de eerste voorbereidingen treffen voor een mooi 
evenement namelijk “het Truckstar Festival” in Assen.   
Als we vrijdagmorgen nog even snel de wasstraat van Müller European Truck & Trailer Care 
Holten ingaan met onze clubtrailer is het nog vroeg. Bandenzwart erop en we zijn klaar om te 
gaan !! 
Na een voorspoedige rit komen we aan op het TT circuit, hier is het nog erg rustig en we kunnen 
zonder enige vertraging doorrijden. Na het opbouwen van de tent gaan we met de beentjes 
omhoog en kunnen we genieten van al het ‘moois’ wat er voorbij komt.                                                                
Een fantastisch weekend waar we zeker ook genieten van de vele oude en nieuwe trucks de een 
nog mooier gespoten dan de andere.                                                                                            
Maar….gezelligheid staat op de eerste plaats (zoals gewoonlijk). 
Wat sommige van jullie misschien niet weten, is dat wij als chauffeursvereniging de Tukker-
Truckers menige jaren aanwezig zijn met de verkoop van T-shirts, topjes en softshel jassen in 
verschillende kleuren en maten.                                                                                                                                                                                      
Maar ook de opdruk van truck logo’s en (fun)teksten op deze kleding is wat we terplekke kunnen 
verzorgen. 
Tja, en dan krijg je de gouden regel “wat onderweg gebeurt, blijft onderweg” dus daar ga ik dan 
ook maar niet verder op in.                                                                                                                                      
Maar, het was een fantastisch weekend. 
Mocht dit weekend voor u te massaal zijn, dan hadden we ons eigen weekend. 
TRUCKS@TWENTHE  
De vooruitzichten qua weer waren niet echt om over naar huis te schrijven, eigenlijk waren de 
verwachtingen dat het de hele week zou gaan regenen en dat de temperatuur rond de 10°c 
zouden zijn.                                                                                                                                                                           
Als we woensdagmorgen 14 september aankomen op Vliegveld Twenthe Evenementenlocatie is 
het droog !    Bij het hek van “de strip” liggen grote stapels rijplaten.                                                              
Om precies te zijn 2000 meter.                                                                                                                          
Een helse klus om deze te leggen! Deze waren nodig, niet omdat het zoveel geregend had maar 
om de authentieke betonnen goot langs de strip te beschermen tegen het gewicht van de trucks 
die dat weekend 17&18 September zich verzamelen voor de 2e editie van Trucks@Twenthe. 
Vrijdagmiddag na 2 dagen opbouwen waren we er klaar voor!  Tot zaterdagmorgen 9.30 uur 
mocht de strip gevuld worden met gewassen werk en show truck’s, sommige zelfs gepoetst. 
Met bijna militaire precisie werden de trucks op de plaats gezet, en standhouders vulden hun 
verkoop kraampjes verdeeld over de 1000 meter lange asfalt baan.                                                           
Al die vrachtwagens op de rij, een geweldig gezicht. 
Een heel weekend vol gezelligheid, slap geouwehoer en ……regen! 
Dat is dus iets dat kun je niet plannen! (zelfs de beste planners niet).                                                     
Maar dat mocht de pret niet drukken, en na een “buitje” kwam iedereen dan ook weer snel uit de 
trucks en gingen weer verder alsof er niks gebeurd was. 
Aan een super gezellig weekend komt helaas ook een einde.                                                                       
Als om 17.00 uur de strip weer veranderd is in een lege asfalt baan is, rest ons nog één ding! 
Opruimen  
Ik wil graag iedereen bedanken wie meegewerkt heeft om dit gezellige weekend mogelijk te 
maken.      Zonder jullie kunnen we dit niet doen. 
 
Groeten, 
Elwin Stegeman  
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De Truck-Run 2023 
Met bewoners van de Twentse 
Zorgcentra zal plaats vinden op  

24 juni 2023 
Noteer deze datum alvast in je agenda! 

Inschrijven kan vanaf half januari. 
Leden van de Tukker-Truckers zullen als eerste de 

mogelijkheid krijgen. 
De inschrijving kan alleen nog via de website. 

(voor de digibeten onder ons is er altijd wel iets te regelen) 
 

Begin Januari zal de jaarlijkse contributie weer 
automatisch worden afgeschreven. 

Heb je ons niet gemachtigd dan, zul je een bericht 
ontvangen met het verzoek om te betalen. 

De Penningmeester. 
 

Voor ons clubblad zijn we altijd opzoek naar verhalen 
of leuke / interessante dingen. 

Heb je iets bijzonders meegemaakt en wil je dat met 
de leden delen, maak er een mooi verhaal van en 

stuur het ons. 
Ben je iemand die graag zijn mening geeft over alles 
wat met transport te maken heeft en zou je hier graag 
een vaste column willen ook hier is een mogelijkheid 

voor. 
info@tukker-truckers.nl 

 

www.tukker-truckers.nl 
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WELKOM BIJ NIJWA RIJSSEN
De nieuwe vestiging van Volvo en Renault Trucks dealer Nijwa in Rijssen is inmiddels volop in 
bedrijf. State-of-the-art en helemaal voorbereid op de toekomst. Hoe we dit doen laten we graag 
aan u zien aan de hand van een aantal voordelen en kenmerken.

Meer efficiëntie voor de klant
Een chauffeur moet zo snel mogelijk weer op weg kunnen. In de werkplaats is alles erop ingericht om dat 
mogelijk te maken. “Onze nieuwe vestiging heeft vijftien onderhoudsstraten, vier meer dan de oude werk-
plaats”, zegt Kasper Glaubitz, bedrijfsleider Nijwa Rijssen. “Daardoor kunnen we efficiënter werken. We 
hebben een groot buitenterrein en dus echt de ruimte om te manoeuvreren. Trucks kunnen hier met oplegger 
naar binnen rijden. Die hoeft dus niet meer per se te worden afgekoppeld en dat scheelt een chauffeur tijd.” 

“Omdat we zowel buiten als binnen meer ruimte hebben, is de doorstroming flink verbeterd. We kunnen nu 
bijvoorbeeld ’s ochtends meteen alle voertuigen die voor een APK komen naar binnen rijden en diagnostice-
ren. Zo kunnen we, indien nodig, al vroeg op de dag onderdelen bestellen zodat de klant het voertuig aan het 
eind van de dag weer terug heeft. Ook nieuw is dat we hier nu ook service en onderhoud kunnen uitvoeren 
aan bedrijfswagens. Naast de werkplaats is er een ruime ontvangstruimte voor chauffeurs en klanten en zijn 
er kantoor- en trainingsfaciliteiten.”

Alle faciliteiten voor LNG-trucks en elektrische voertuigen 
De werkplaats is in alle opzichten voorbereid op de toekomst. Zo zijn alle faciliteiten aanwezig voor service 
en onderhoud aan LNG-voertuigen. “Drie straten zijn voorzien van een gasdetectiesysteem om veilig aan 
LNG-trucks te kunnen werken. Daarnaast kunnen we elektrisch aangedreven voertuigen servicen.” 

Op het terrein is de infrastructuur aanwezig voor het plaatsen van oplaadpunten voor elektrische 
personenwagens, bedrijfswagens en trucks. “

Prettige werkplek
Bij het ontwerp is veel aandacht besteed aan het creëren van een prettige werkplek. “Iedereen heeft hier 
letterlijk meer ruimte om te werken. We hebben uitgebreid nagedacht over een logische inrichting en 
monteurs gevraagd wat zij belangrijk vinden. 

Duurzaam
De nieuwe vestiging is duurzaam. “Op het dak liggen 480 zonnepanelen. Die wekken voldoende energie op 
om in 80% van onze eigen energiebehoefte te voorzien. Verder is het gebouw voorzien van energiezuinige 
LED-verlichting. Ook zijn bruikbare componenten van het gebouw dat op deze locatie stond hergebruikt bij 
de bouw.”

State-of-the-art magazijnsysteem
Een van de eyecatchers van het nieuwe gebouw is het volautomatische magazijnsysteem. Met dit systeem 
kunnen we onderdelen efficiënter opslaan en uit het magazijn halen. Hier winnen we ook weer belangrijke 
tijd voor onze klanten. Ongeplande en geplande stilstand willen we graag zo kort mogelijk houden namelijk. 

Voor meer info kijk op www.nijwa.nl



www.bomech.nl

Zandhuisweg 36 

7665 SH Albergen 

Tel. 0031 546 442 111 

info@bomech.nl

TRANSPORT, LOGISTIEK EN VEILIGHEID

Cursussen: - BHV
  - VCA
  - Heftruck
  - BBS
  - Digitale tachograaf
  - Lading zekeren
  - Hoogwerker
  - Autolaadkraan
  - enzovoort

VERPLICHTE NASCHOLING 
BEROEPSCHAUFFEURS

SUBSIDIE 

Baniersweg 41 - 7603 NA Almelo - Tel. 0546 - 861 238
Fax 0546 - 871 848  - info@leus.nl   - www.leus.nl

Leus Opleidingen is door CCV en VTL erkend
als opleidingsinstituut. 

Autowascentrum Dasselaar
Bedrijfsweg 38, 7671 EG Vriezenveen

Telefoon: 0546 564 113

Maandag t/m Vrijdag
9:00 uur – 12:00 uur  & 13:00  uur – 18:00 uur

 Zaterdag: 8:00 uur – 18:00 uur 

WWW.HULSHOFOLIE.NL

TRUCKWASH

Hulshof Truckwash
Westsingel 15

7482 DD Haaksbergen

Joop van Ommen
“de Dinkelbrug”
Hoofdstraat 2

Overdinkel

Tel. 053 - 536 30 83
Mob. 0651 542 499

Joop van Ommen.nl 

Alles onder
1 dak

Bolscher 
Dienstverlening vof

Waarvoor kunt u bij ons terecht?

Maar ook voor.

Bolscher Dienstverlening vof
Bolscherdwarsweg 3
7627 NR Bornerbroek
T. 074-384 15 92
M. 0653 264 550

De Dennen 9

7491 HH Delden

Tel: 074 - 37 67 655

Fax: 074 - 37 67 656

info@vdbarg-delden.nl

www.vdbarg-delden.nl

Schuineweg 10 - 7676 SV Westerhaar  
Tel. 0546-659090 - Fax 0546-659316

Aanhangwagens elk merk en type

tevens inruil, service en reparatie

HAVERSLAG
HANDELSONDERNEMING

Haverslag Westerhaar
Aanhangwagens en communicatie

Voor al uw 27 mc Apparatuur

Aanhangwagens

Verkoop    *
Verhuur    *

Inruil    *
Reparatie    *

(bijna alle onderdelen voorradig) 

  

Verkeersschool Relker Stationsstraat 37, 7475 AL  Markelo

� 0547 - 36 16 16     � relker@relker.nl            www.relker.nl

Verkeersschool Relker Markelo
verzorgt alle beroepsopleidingen, inclusief 
de 35 uur nascholingscursus.

Complete opleiding beroepschauffeur
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Bedrijfsopvolging bij 40 jaar oude VSW Expeditie 
 
Al vanaf de start in 1982 is VSW Expeditie onderscheidend in transport van meubelen en instrumenten. 
In oktober komen drie mijlpalen samen en is het einde van een tijdperk aangebroken: VSW Expeditie 
viert haart 40-jarig jubileum, mede-oprichter Willem van der Struik gaat met pensioen én zijn zoon 
Maarten van der Struik neemt het roer over. 
 
Van jongste bediende tot ondernemer 
Toen de werkgever van Willem van der Struik, waar hij ooit als 15-jarige jongste bediende startte, in 
1982 failliet ging, besloot Willem samen met drie collega’s voor zichzelf te beginnen. Aangespoord door 
tevreden opdrachtgevers 
startten zij met piano- en 
orgeltransport. 
 
In 40 jaar is er een hoop 
veranderd en geïnnoveerd, 
maar zijn visie is in de 
afgelopen jaren overeind 
gebleven: de aflevering op 
het eindadres moet voor de 
ontvanger een geluksmoment 
zijn. 
“We gaan net dat stapje 
verder voor onze klanten. We 
begrijpen als geen ander hoe 
we de producten van onze 
opdrachtgevers moeten 
behandelen. En we zien in dat het de menselijke toegevoegde waarde is, die ons en onze 
dienstverlening zo bijzonder maakt. En ondanks het innovatieve karakter van onze dienstverlening en 
organisatie, is dat nog steeds hoe wij elke dag werken; met onze handen, met ons hoofd én met ons 
hart”, aldus Willem. 
 
Van vader op zoon 
Anno 2022 houdt VSW Expeditie zich bezig met meubeltransport, opslag en distributie 
Toen de compagnon van Willem in 2014 met pensioen ging, kwam Maarten van der Struik aan boord. 
Waar Willem zich focuste op commercie en relatiebeheer, nam Maarten de financiën voor zijn rekening. 
Transport was Maarten zeker niet vreemd. Met werkervaring op de loods en als chauffeur, een gedegen 
opleiding en meer dan vijf jaar ervaring bij een toonaangevend transportbedrijf in de distributie tak, 
voelde zijn stap naar VSW Expeditie als een natuurlijke en zo voelt de opvolging ook.  
"Destijds was de boekhouding de 
basis voor mijn werkzaamheden. 
We hebben veel geautomatiseerd 
en verbeterd. Mensenwerk staat 
voorop, maar dan wel met de 
modernste techniek. Mijn rol werd 
de afgelopen jaren steeds meer 
allround.  
Nu ik eindverantwoordelijk word, 
merk ik aan alles dat Willem het 
goed kan loslaten. Dat is voor mij 
ook weer een bevestiging: het is 
goed zo. En pa blijft als adviseur 
op de achtergrond aanwezig. Mooi 
dat we als organisatie op zijn 
expertise terug kunnen vallen." 
 
Vervolg op pagina 6 



BAKKER BEDRIJFSWAGENS TWENTE
www.bakkerbedrijfswagens.nl



 

6 

White Glove Service 
Met 35 transporteenheden heeft VSW Expeditie een hoogwaardig distributienetwerk door vrijwel geheel 
West-Europa. Van de fabriek naar de dealer, alles met eigen wagens en eigen chauffeurs. En sinds de 
laatste negen jaar een enorm snelgroeiende B2C activiteit, waarbij bezorging rechtstreeks bij de 
eindconsument plaatsvindt. Daarvoor heeft VSW Expeditie maar liefst meer dan 17.000 m2 op- en 
overslagfaciliteit. 
 
Saai bedrijf 
Willem: “Ik zeg weleens gekscherend dat VSW Expeditie een saai 
bedrijf is. We hebben al tientallen jaren dezelfde loyale 
opdrachtgevers, (de oudste zelfs van voor de oprichting van VSW 
Expeditie), loyale werknemers en zelf zijn we loyaal gebleven aan 
onze leveranciers. Zonder de actualiteit uit het oog te verliezen en in 
slaap te vallen uiteraard, maar loyaliteit brengt enorm veel rust in de 
organisatie. Daar zijn we al onze klanten, medewerkers en 
leveranciers oprecht dankbaar voor." 
"Recentelijk vertelde ik tijdens een lezing voor jonge ondernemers op 
het ROC in Hengelo, dat het al jaren het credo van VSW Expeditie 
is: mensenwerk. Altijd aandacht voor je medewerkers, 
opdrachtgevers en leveranciers. Ons team bestaat inmiddels uit 
meer dan 90 mensen. Géén FTE, géén poppetjes, géén nummers, 
maar mensen. Met een écht hart voor de zaak!" 
Innoveren en kwaliteit blijven leveren; de toekomstvisie van VSW 
Expeditie blijft ongewijzigd. Die excellente klantbeleving op het 
bezorgadres bezorgen is wat ze blijven doen. Dit alles met de 
spreekwoordelijke witte handschoen: het toonbeeld van kwaliteit en 
zorg. 
 
Afscheid 
Willem van der Struik: "Stilzitten is er nog lang niet bij. Daarvoor is het contact met onze klanten mij te 
dierbaar. Graag voeg ik nog één korte persoonlijke noot toe: een heel groot dankjewel aan al onze 
opdrachtgevers voor de vele jaren dat we samen mochten werken. We gaan elkaar vast nog vaak zien 
op beurzen en tijdens bedrijfsbezoeken." 

 
 



 Specialist in: 
• Bulktransport van poeder en korrelvormige producten

• ADR bulktransport
• Bulktransport van vliegassen en bouwstoffen 

• Op en overslag van bulkgoederen in silo en Big Bags 
• Afzakken van Big Bags

• Big Bags verladen in bulkwagens

+31 (0)548 - 52 10 55   •   info@baantransport.nl   •   www.baantransport.nl

RIJSSEN TRANSPORTEN BVRIJSSEN TRANSPORTEN BVRIJSSEN TRANSPORTEN BV

RIJSSEN TRANSPORTEN BV

Transporten en diensten worden uitgevoerd conform AVC en CMR condities alsmede voor opslag de FENEX condities.
Tevens gelden de Transport en Logistiek Nederland algemene betalingsvoorwaarden, zoals laatstelijk gedeponeerd ter
griffie van de Arrondissementsrechtbank te ‘s-Gravenhage. Aktenummer  69/2002.
De voorwaarden worden u op verzoek kosteloos toegestuurd. - Ingeschreven K.v.K. te Enschede nr. 060 27758.

IBAN NL24 ABNA 0595 2525 59 - BIC ABNANL2A
IBAN NL05 INGB 0000 9846 74 - BIC INGBNL2A - Deutsche Bank Konto 57.11.38.700 - BLZ 267 700 95

IBAN DE44267700950571138700 - BIC DEUTDE3B267 - ID-Code NL804680383B01

Daltonstraat 40A, 7461 AC Rijssen
Tel. +31 (0)548 - 52 10 55
Fax +31 (0)548 - 52 10 25
info@baantransport.nl
www.baantransport.nl
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2e Editie Trucks @ Twenthe en Noah4All. 
 
Voorbereidingen. 
 
Hoi Allemaal!  
Ik ben Chantal en een van de vrijwilligers van Stichting Noah4All. 
‘s Morgens rond 9 uur ben ik vanuit mijn woonplaats Vroomshoop vertrokken richting het mooie Limburg 
om hier onze Noah4All Promotie Trailer op te halen voor dit prachtige evenement.  Onderweg in Holten bij 
ETTC Truckwash nog even de trekker gewassen, je kent het wel. Het was deze dag wel wisselvallig weer 
met veel regen, hopelijk blijft de wagen schoon!? Nou ja, zorgen voor later. 
Na wat kleine files en oponthoud was ik rond de middag 
aangekomen in Limburg. Trailer aankoppelen, check 
check dubbel check, 45 minuten pauze gemaakt en toen 
weer teruggekeerd om nu rechtstreeks naar De Strip in 
Enschede te rijden. Het was inmiddels rond de klok van 
17.00 uur en toen ik daar arriveerde.  
Ik werd vrolijk onthaald door de twee dames van het 
ontvangstcomité, zoals het voorgaande jaar. Leuk, 
eindelijk! Heb er zin in!  
Verder gereden naar het evenementen terrein en ook werd 
ik hier weer opgevangen door de organisatoren van 
Trucks@Twenthe. Na enig overleg hebben wij als 
Noah4All een hele mooie plek toegewezen gekregen! 
Stroom aangesloten en meer voorbereidingen konden wij eigenlijk ook niet doen. 
Op naar Zaterdag!  
 
Zaterdag. 
Half 8 waren ik en mijn man Remon die er ook stond met zijn eigen truck, wakker      bakje koffiegezet en 
gedronken en rustig opstarten voor een mooie maar ook een lange dag. Koffie op, aan het werk dan 
maar! Rond 8.00 uur kwamen Frank (Voorzitter Stichting Noah4All) en zijn 
vrouw Esther (ook vrijwilliger) aan. Kraampje opbouwen, de merchandise 
mooi opstellen en natuurlijk onze mascotte Taggo. HEEUULL VEEUL 
Taggo’s neerleggen.  
De verkoop kan Beginnen!!  
Vrienden en bekenden van onze Stichting kwamen langs voor een praatje 
en een bakje koffie. Verder heel veel praten met de mensen die niet 
bekend zijn met onze stichting wie wij zijn en wat wij doen. Hier in het 
oosten zijn wij nog niet zo bekend, en dat geeft niet. Komt vanzelf. Mensen waren wel heel erg 
enthousiast als wij het verhaal op een zo goed mogelijke manier uit hadden gelegd, met als reactie dat 

men, of iets kochten, of 
doneren, TOP!  
Het was een hele leuke dag!  
 
Cheque overhandiging. 
Het was rond de klok van 
18.00uur. Het was goed zo, 
tijd om te eten. 
De verkoop spulletjes weer 
opruimen en het was tijd om 
deel te nemen aan de BBQ. 
Nou, wij lusten wel wat.  
Heerlijk gegeten, aan alles is 
gedacht en de ambiance is 
geweldig!  
 
 

Vervolg op pagina 8 



Voor het professioneel 
reinigen van uw truck & trailer

Dé XXXL
wasstraat

Meer informatie? Bel +31(0)548-855574

www.ettc.eu

ETTC XXXL Wasstraat Handelsweg 34 in Holten  |  Openingstijden Maandag t/m vrijdag van 07:00 – 21:00 uur, zaterdag van 07:00 tot 16:00 uur

Gratis 
koffi  e

terwijl wij het 
werk doen

Hoe staat uw wagenpark erbij?
Uw truck of bedrijfswagen is het visitekaartje van uw bedrijf. Bij onze 
Cleaning-vestiging in Holten kunt u onder andere terecht voor het 
reinigen van uw trucks & trailers. De grote wasplaatscapaciteit maken 
een snelle doorstroming mogelijk.; u bent snel weer op weg en uw 
materieel ziet er weer representatief uit. 

  Ruime openingstijden
  Handmatig wassen
  Schitterend resultaat

  Osmosewater
  Desinfecteren
  Intern reinigen

Wij hebben ook werkplaatsen in Holten voor reparatie 
en onderhoud. Alles van voor- tot achterbumper!

ETTC_220_Advertentie_A4_TukkerTruckers.indd   1ETTC_220_Advertentie_A4_TukkerTruckers.indd   1 20-09-2022   11:5420-09-2022   11:54
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Rond de 20.00 uur werden wij 
allemaal verwacht in de hangar 
voor een verassing. Het was een 
Cheque overhandiging van 
Faceboekgroep: ‘De Barre 
Gaanders’ en ‘De Kantine’ die 
Noah4All een mega warm hart 
toedragen. Zij hadden op hun 
facebook pagina een hele week 
lang een online veiling 
georganiseerd en de opbrengst 
van deze veiling ging volledig naar 
onze stichting. Wat een prachtig 
gebaar!!  
Maar, hoeveel was er opgehaald? 
Daar gingen wij elk moment achter 
komen! SPANNEND!!  
Guido, nam het woord en legde 
nogmaals kort uit wie wij zijn en 
wat ze hadden gedaan. 

Frank nam de microfoon over en sprak hier een dankwoord naar iedereen die mee hadden gewerkt. Het 
moment was daar en onze Esther mocht de cheque onthullen… wij waren zo verbaasd!!! WAT?!!  
Dit meen je toch niet?! ZOVEEL? Op de Cheque stond een prachtig bedrag van, jawel: € 3722,20!! (Het 
was uiteindelijk meer, en wel: € 3817,20!) 
WOW!! Wat een prachtig mooi bedrag waar wij nog meer mooie wensen mee kunnen vervullen!! Onze 
dank is dan ook groot naar de Facebookgroep! Wij zijn ongelofelijk trots op jullie! BEDANKT! 
 
Zondag, It’s Raining it’s Raining. 
 
Goedemorgen, is het droog? Ja? Nee? 
Verkoopspulletjes neerleggen? 
Nee, doe maar niet, want, het begint met een T en 
het eindigt met een T. 
TREGENT!  
Wij laten de spulletjes wel in de trailer en dan 
zetten we binnen wel een mini shop op! Kan 
prima! Weer veel bekenden en vrienden die 
langskwamen voor een praatje, bakje koffie en om 
wat te kopen of doneren.  
 
Ook had iemand een mobieltje laten liggen bij ons 
kraampje, owjeej!  
Nouja maar even doorgegeven aan de 
organisatoren dat als iemand kwam,  
Deze bij ons zou liggen. Konden ook geen 
telefoonnummer vinden in het mobieltje. Na een 
paar uur kwam dan de moeder met haar zoon 
want hij was dus zijn mobieltje kwijt. Zoon maar 
ook moeder waren ons dankbaar en dat was te 
merken. Ze kochten van alles voor zoon maar ook 
voor dochterlief. En dan nog niet te spreken over 
de rest die ze mee hebben gesleurd onze kant op. 
 
 
 
Vervolg op pagina 10 
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Maut-naheffing en boete om klep in uitlaat 

  
Niet alleen bij ons zijn er liefhebbers van de Scania V8-roffel, die heb je in bijvoorbeeld Duitsland en 
andere landen net zo goed.  
Maar wanneer je zo'n klep in je uitlaat hebt noemt de Duitse politie dat ‘tuning-wahnsinn’. 
Tijdens een routine-inspectie trof de politie van Neurenberg een bypass aan in de uitlaat van een Scania-
V8.  
Op die manier kon de chauffeur genieten van ongedempt en  ongefilterd V8-geluid.  
Meteen werd de chauffeur verteld dat verder rijden is verboden. De werkgever werd op de hoogte 
gebracht, evenals de uitbater van het Duitse vrachtwagentolsysteem, Toll Collect.  
Het zomaar aanleggen van een extra uitlaat die het dempings- en filtersysteem omzeilt, betekent in feite 
dat dit een Euro nul voertuig is geworden. 
 Om die reden kan de werkgever een naheffing van Toll-collect verwachten over de in dit jaar afgelegde 
kilometers en een nog nader vest te stellen boete. . 
 

 

         www.vkrhaaksbergen.nl 
 



TE MORSCHE

Bromfi ets Motor Auto Auto met 
aanhangwagen

Vrachtauto Vrachtauto met 
aanhangwagen

LZV 
opleidingen

CATEGORIE:    A  M           A  A1  A2               B                  B  E                  C                   C  E                   LZV

AL RUIM 60 JAAR UW VERTROUWDE ADRES!

�  De lekkerste gehaktbal van Nederland!
�  Koffi e - thee - frisdrank
�  Vers belegde broodjes
�  Snacks - patat
�  Softijs - milkshakes

Jutestraat 5, Rijssen   �   0548 - 51 63 98   �   www.temorsche.nlTE MORSCHE AUTOBEDRĲ F  VERKEERSSCHOOL  TANKSTATION  BAKERYAUTOBEDRĲ F  VERKEERSSCHOOL  TANKSTATION  BAKERY

voor een
 broodje

 of meer!
BESTELLINGEN KUNT U ONS DOORGEVEN VIA E-MAIL:
BROODJE@TEMORSCHE.NL OF TELEFONISCH: 06 57 94 20 40 



‘Snel én gemakkelijk tanken’
met de AVIA Card

√ Al uw vertankingen overzichtelijk op
één factuur

√ Tanken op strategische locaties met
highspeed pompen in de Benelux en Duitsland

√ Eenvoudig de BTW en accijns terugvorderen

Meer informatie? kijk op www.aviaweghorst.nl of bel 088 - 13 440 20.



Vormerij 7 - 7621 HL - Borne - 06 13 30 61 62
www.truckwash-twente.nl
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(Prijsuitreiking was ondertussen) 
‘Zeg, maar die auto van Int Veen 
heeft ook prijs’ 
huh?!  
Das de auto van mijn man! 
‘REMONNN!’  
Remon: ‘JA?’  
Ik: ‘Je moet even naar voren want je 
auto heeft een prijs gewonnen!’ 
Remon: ‘Maar, ik deed niet eens 
mee!’ 
Ik:’Nou, ik weet het niet maar zij 
zeiden het dus loop er maar ff heen! 
‘ 
Uitslag: 1e prijs in de categorie 9 tot 
12jaar!! 
LEUK LEUK! Remon, Gefeliciteerd! 
ja ja, jou ouwe doet het nog steeds 
goed!  
En zo was het dus een hele leuke 
maar ook een natte dag.  
15.00uur. Tijd om op te ruimen en 
klaar te maken voor de uittocht. 
 
Tot volgend jaar!  
 
Het was weer een prachtig 
evenementen weekend en hebben 
ontzettend genoten. Organisatie, 
jullie hebben wederom weer een 
prachtig evenement georganiseerd, 
daarvoor onze complimenten. Super 
bedankt voor jullie gastvrijheid en wij 
komen graag een volgende editie 
weer terug. 
Ook super bedankt dat jullie, Noah4All een warm hart toedragen. 
 
Mocht u na het lezen nog niet weten wie zijn, kijk dan op: 
www.Noah4All.nl 
Ook op de Socials zijn wij actief. O.a.: 
Facebook, Insta, YouTube en TikTok. 
 
Bedankt voor het lezen. 
Fijne dag toegewenst!  
Met vriendelijke groet, 
Chantal Swenne, 
Remon Kies, 
Frank Bakker, 
Esther Bakker, 
Vrijwilligers Stichting Noah4All. 

www.Noah4All.nl 





Leverink Transport B.V.

Ambachtsstraat 29

7461 TP Rijssen

OP DE WEG 
VOOR DE BESTE
LOGISTIEKE 
OPLOSSING

OPZOEK NAAR EEN LOGISTIEK PARTNER 
DIE U VOLLEDIG ONTZORGT? 

Bel: +31 (0) 548 - 51 27 19

E-mail: info@leverink.nl www.leverink.nl
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Toch Eurovergunning nodig bij 2,5 ton 
 
De ondergrens voor de vergunningplicht is in het Mobility Package verlaagd van 3500 kg naar 2500 kg 
toelaatbare maximum massa.  
Dat heeft in enkele gevallen ook gevolgen voor de Nederlandse vergunningplicht, met een ondergrens 
van 500 kg laadvermogen.  
Dat meldt de NIWO op haar website.  
De verlaging is een gevolg van de verwerking van de nieuwe wetgeving in de Nederlandse Wet 
Wegvervoer Goederen (WWG). 
“Een wijziging die het mobiliteitspakket met zich meebrengt, is de verlaging van de ondergrens van de 
vergunningplicht voor de communautaire 
vergunning ( of Eurovergunning) van 
3500 kg toelaatbare maximum massa 
naar 2500 kg toelaatbare maximum 
massa.  
De toelaatbare maximum massa is het 
maximum gewicht (ledig gewicht plus het 
maximale laadvermogen) dat door de 
fabrikant is bepaald.  
Deze wijziging heeft voor de 
Nederlandse vergunninghouders 
nauwelijks tot geen gevolgen, omdat 
Nederland al sinds jaar en dag een 
strengere vergunningsgrens hanteert, 
namelijk een ondergrens van 500 kg 
laadvermogen.  
Er is echter een kleine categorie van voertuigen die een laadvermogen heeft van 500 kg of minder én een 
toelaatbare maximum massa heeft van meer dan 2500 kg.  
Het gaat dan voor het goederenvervoer met name om voertuigen met ‘gesloten opbouw’. Artikel 2.1, 
derde lid, van de Wet wegvervoer goederen wordt zodanig aangepast dat gevestigde vervoerders die 
gebruikmaken van vrachtauto’s met een toelaatbare maximum massa van meer dan 2500 kg, los van de 
vraag of er in die gevallen sprake is van een laadvermogen dat minder is dan 500 kg, vergunningplichtig 
worden. 
 
TLN meldt dat uit Kamerstukken blijkt dat het naar inschatting van de ILT gaat om circa 1400 voertuigen 
met een ‘gesloten opbouw’.   
TLN merkt op dat dit veelal grote bestelauto’s zullen zijn waarvan het laadvermogen is teruggekeurd tot 
minder dan 500 kg maar waarvan de toegestane maximum massa meer is  dan 2500 kg (na 
terugkeuring).  
Deze voertuigen vallen straks dus ook onder de vergunningplicht, ook als zij alleen binnen Nederland 
rijden. 
De Wet Wegvervoer Goederen wordt zodanig aangepast dat gevestigde vervoerders die gebruikmaken 
van vrachtauto’s met een toelaatbare 
maximum massa van meer dan 2500 kg, 
los van de vraag of er in die gevallen 
sprake is van een laadvermogen dat 
minder is dan 500 kg, vergunningplichtig 
worden. 
De aanpassing in het Mobility Package is 
vooral gedaan om de invloed van 
Polensprinters, bestelauto’s die worden 
ingezet voor internationaal transport, aan 
banden te leggen. 
 



MAKE IT 
    YOUR
   OWN
• CUSTOM INTERIEURS
• VRACHTAUTOSTOELEN
• REVISIE & REPARATIE
WWW.WOLTJER.ORG  |  INFO@WOLTJER.ORG  |  053 - 4341366
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DIT KOST TE HARD RIJDEN IN HET BUITENLAND 
Denk je dat te hard rijden in Nederland duur is? We zochten uit wat snelheidsovertredingen in het 
buitenland kosten. We hebben allemaal wel eens meegemaakt dat we betrapt werden op te hard rijden, 
meestal een kleine overtreding. En terecht, 95 procent van de boetes heeft betrekking op overschrijdingen 
van minder dan 20 km/h. Dat kan iedereen wel eens overkomen, je moet wel alert zijn op een flitser om er 
op tijd bij te zijn. In dit geval voorziet het verkeersreglement in 2022 in een boete van €29 of €440, 
afhankelijk van de situatie. En je kunt nog aanvullende straffen krijgen, zoals een rijverbod. Maar hoe zit 
het met boetes voor te hard rijden in het buitenland? 

Te hard rijden in België 

Als je de maximumsnelheid overschrijdt in België, dan ben je voor de eerste 10 km/h altijd €50 kwijt. 
Binnen de bebouwde kom komt daarna per km/h te hard rijden €10 bij. Buiten de bebouwde kom kost elke 
extra km/h te hard €5. Rijd je meer dan 20 km/h te hard (binnen de bebouwde kom) of 30 km/h (buiten de 
bebouwde kom) te hard, dan kun je ook nog een rijverbod krijgen. In België zijn de laatste jaren meer 
controles gekomen, ook meer trajectcontroles. 

Te hard rijden in Duitsland 

In Duitsland varieert de boete tussen €15 en €680 wanneer de overtreding plaatsvindt in de stad, en 
tussen €10 en €600 buiten de bebouwde kom. 

Te hard rijden in Luxemburg  

In Luxemburg zijn er verschillende categorieën boetes, met eenvoudige, ernstige en misdrijfboetes. 
Gemiddeld moet dan tussen € 49 en € 145 worden gerekend. 

Te hard rijden in Frankrijk 

In Frankrijk kun je bij een snelheidsovertreding tot 20 km/u rekenen op een boete van van €68 tot €135, 
afhankelijk van de situatie. 

Te hard rijden in Zwitserland 

Aan de Zwitserse kant is het iets eenvoudiger, aangezien de boete varieert tussen €37,5 en €243,70, 
afhankelijk van de geregistreerde snelheid.  

Te hard rijden in Oostenrijk 

Rijd je te hard in Oostenrijk, dan ben je tot 20 km/h goed voor een boete van €70. Ga je tot 30 km/h te 
hard, dan kun je een boete van €150 verwachten. En onder verzwarende omstandigheden kan je rijbewijs 
worden ingenomen of staan er hogere boetes op het menu, tot €5.000. 

Te hard rijden in Italië 

In Italië is naast de snelheid ook het tijdstip van de overtreding van invloed op de hoogte van de boete. Bij 
een overschrijding van minder dan 10 km/u varieert de boete van € 41 tot € 168 tussen 7 en 22 uur en van 
€ 54,75 tot € 224 tussen 22 en 7 uur. Als u de snelheid van 10 tot 40 km/u overschrijdt, varieert de boete 
van € 168 tot € 674 tussen 7.00 en 22.00 uur en van € 224 tot € 898,67 tussen 22.00 en 7.00 uur. Op zijn 
zachtst gezegd een verrassende situatie, maar die tot doel heeft overmatige snelheidsovertredingen, die 
meestal 's nachts plaatsvinden, te bestrijden. 

Te hard rijden in Spanje 

In Spanje kun je ook tegen een prent aanlopen als je te hard rijdt. Daar varieert het bedrag van de boete 
van € 100 tot € 600, afhankelijk van de snelheidsovertredingen en afhankelijk van of deze plaatsvond in 
de stad of buiten een agglomeratie. En let er op dat in Spanje ook extra controles kunnen zijn voor een 
flitser! 



Postadres
Postbus 9422
9703 LP  Groningen
info@cornelis-bedrijfsautos.nl
www.cornelis-bedrijfsautos.nl

Groningen
Koningsweg 12
9731 AT  Groningen
Tel.: 050-541 05 44

Veendam
De Zwaaikom 12
9641 KV  Veendam
Tel.: 0598-75 59 00

Hoogeveen
Stephensonstraat 19
7903 AS  Hoogeveen
Tel.: 0528-27 15 55

Leeuwarden
Nobelweg 15
8912 BJ  Leeuwarden
Tel.: 058-284 76 36

Hengelo
Robijnstraat 1
7554 TK  Hengelo
Tel.: 074-20 400 60

Your partner for 
sustainable transport



Gek met bloemen... en planten

Tel. +31 (0)74 277 36 71    Fax.: +31 (0)74 277 70 75
E-mail: info@lesscher-transport.nl    www.lesscher-transport.nl
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‘E-trucks vervangen dieseltrucks binnen 15 jaar’ 
 
Elektrisch aangedreven vrachtwagens zullen conventionele vrachtwagens in grote delen van de wereld binnen 
de komende 15 jaar grotendeels vervangen. Al in 2030 zullen door batterijen of brandstofcellen aangedreven 
nulemissievoertuigen een derde van alle vrachtwagens in Europa, Noord-Amerika en Groot-China uitmaken. 
Tegen 2035 zal hun aandeel op deze markten stijgen tot ongeveer 80 procent. Dat meldt Strategy&, het 
adviesbureau van PwC in haar studie ‘The Dawn of Electrified Trucking’. 
De verandering wordt versneld door steeds strengere regelgeving en tegelijkertijd dalende totale 
eigendomskosten (TCO) voor zero-emissie vrachtwagens.. In Europa verhoogt de oorlog in Oekraïne ook de 
druk voor transformatie: veel regeringen zijn momenteel bezig hun energiebeleid bij te stellen en hun 
afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te verminderen. 
 
Ommekeer 
“De ommekeer in het energiebeleid is de drijvende kracht achter de verandering in aandrijfsystemen voor 
vrachtwagens en personenwagens. Het verlangen naar onafhankelijkheid en het toegenomen vertrouwen in 
elektrische aandrijvingen stimuleren de vrachtwagenindustrie. De wettelijke eisen om de uitstoot te 
verminderen hebben niet alleen enorme sprongen in de aandrijving noodzakelijk gemaakt, maar maken ook 
vooruitgang in laadconcepten noodzakelijk”, zegt Dr Christian Foltz, co-auteur van de studie en partner bij 
Strategy& Germany. Bij megawatt-laadstations (MCS) krijgen accu-aangedreven e-trucks nu genoeg 
elektriciteit voor 400 kilometer in 30 minuten. In combinatie met oplaadpunten waar elektrische vrachtwagens 
ook ’s nachts kunnen opladen, komen er in de toekomst hele oplaadparken langs snelwegen. De nodige 
investeringen zouden echter nu moeten worden gedaan. Volgens de huidige studie zou een snelweglaadpark 
met 6 megawatt laadzuilen en 34 nachtlaadpunten ongeveer 8,5 miljoen euro kosten. 
Dr. Jörn Neuhausen, co-auteur van de studie en hoofd elektromobiliteit bij Strategy& Germany, ziet echter nog 
steeds geen focus op batterij-elektrische technologie zoals bij personenauto’s. “De duidelijk toegenomen 
politieke wil om een nationale waterstof-economie heeft ook een positief effect op de brandstofcel. Zij hebben 
nu de kans om een integraal onderdeel te worden van een holistische waterstofwaardeketen. Bovendien 
bieden FCEV-trucks meer flexibiliteit en laadgemak.” 
De snelle ontwikkeling van openbare oplaadinfrastructuur in Europa is een van de belangrijkste voorwaarden 
voor het succes van de elektrische transformatie, zowel voor vrachtwagens met accu’s als voor vrachtwagens 
met brandstofcellen. In Europa voorziet de studie een investeringsbehoefte van ongeveer 1,4 miljard euro op 
middellange termijn. Met dit bedrag kunnen tegen 2025 120 MCS voor accuaandrijving en tegen 2027 
ongeveer 70 waterstoftankstations worden gebouwd – genoeg voor een eerste netwerk in heel Europa. Op 
lange termijn zijn de vereiste investeringen aanzienlijk hoger door het snel toenemende aantal emissievrije 
trucks. Als men streeft naar een veerkrachtig infrastructuurnetwerk, moet tegen 2035 ongeveer 15 miljard euro 
worden begroot voor de bouw van ten minste 1800 MCS stations en 21 miljard euro voor ongeveer 2100 
waterstoftankstations. In Noord-Amerika en Groot-China varieert het investeringsvolume als gevolg van andere 
randvoorwaarden zoals rijtijdenregelingen en afstanden. 
 
E-trucks rendabel vanaf 2025 
De zuivere aankoopprijs van nulemissietrucks zal aanzienlijk hoger blijven dan die van vrachtwagens met 
verbrandingsmotoren. In termen van TCO verslaan e-trucks met accu’s volgens de berekeningen van de studie 
de conventionele verbrandingsmotoren echter al in 2025 en bereiken ze tegen 2030 een kostenvoordeel van 
ongeveer 30 procent. E-trucks met brandstofcellen zullen naar verwachting vanaf 2030 concurrerend zijn. De 
belangrijkste redenen voor het voordeel van e-trucks zijn de extreme prijssprongen voor fossiele brandstoffen, 
de stijgende CO2-belastingen op lange termijn en de kostenverlagingen voor batterijen door schaalvoordelen 
en de lagere onderhoudskosten van elektrische aandrijvingen in vergelijking met dieselmotoren. Tegelijkertijd 
hangt de TCO sterk af van toekomstige elektriciteitsprijzen en regelgevende stimulansen. In Europa 
bijvoorbeeld krijgen emissievrije trucks vanaf mei 2023 50 procent korting door de invoering van een nieuw 
tolsysteem. Logistieke bedrijven kunnen zo tot 25.000 euro per vrachtwagen  per jaar besparen. 
“De transformatie wint momenteel enorm aan kracht. Dit zal veel vergen van de vrachtwagenindustrie, maar 
tegelijkertijd biedt het enorme groeikansen”, zegt Dr. Jörn Neuhausen, co-auteur van de studie en directeur bij 
Strategy& Germany. “De nieuwe potentiële waardecreatie van de elektrische aandrijflijn inclusief aftersales & 
service en reparatie gaat veel verder dan de pure verkoop van de e-truck. Of het nu gaat om 
abonnementsmodellen voor oplaadparken, prijsgaranties voor elektriciteit of verzekerings- en 
recyclingoplossingen voor batterijen: In de toekomst zullen op verschillende punten in de levenscyclus van een 
e-truck nieuwe bedrijfsgebieden ontstaan, die interessant kunnen zijn voor gevestigde, maar ook nieuwe 
marktdeelnemers.” 



OP ZOEK NAAR
WERK ALS C/CE 
CHAUFFEUR?

Apeldoorn  T. 055 303 2130
Bleiswijk   T. 010 310 6050

Groningen   T. 050 305 3940
Oudehaske  T. 0513 674 300

Purmerend   T. 0299 405 730
Roosendaal  T. 0165 745 660

Venlo  T. 077 399 8190

Onze vestigingen helpen je graag verder!

WORKTRANS.NL
Bekijk alle vacatures op



Een superfijne werkplek.

Vestiging Hengelo  | Goudstraat 20 - 7554 ND
Vestiging Rijssen | Provincialeweg Zuna 2 - 7466 PK
Vestiging Oldenzaal  | Schelmaatstraat 10 - 7575 BD

www.baantrucks.nl    baan@baantwente.nl

De nieuwe Actros



MAATHUIS
Hijskraan- en hoogwerkerverhuur

www.maathuis-kraanverhuur.nl

VERHUUR VAN:
Hijskranen - Hoogwerkers 

Verreikers - Heftrucks - Transport
en (ver)plaatsing machines

TELEFOON:
053 - 430 67 66
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Altijd dichtbij:
Nijwa Beilen - Tel.: 0593 53 82 00
Nijwa Groningen - Tel.: 050 57 92 928
Nijwa Hengelo - Tel.: 074 24 72 500

Nijwa Rijssen -Tel.: 0548 53 80 80
Nijwa Veendam - Tel.: 0598 62 29 44
Nijwa Veenoord - Tel.: 0591 57 52 42
Nijwa Zwolle - Tel.: 038 42 25 222

WAAR U OOK
MOET ZIJN 
WIJ ZORGEN ERVOOR

U bent altijd onderweg, en moet erop kunnen vertrouwen dat uw wagenpark met u 
meewerkt. Uw mobiliteit is daarom onze zorg. 

Voor nieuw, gebruikt, verhuur en onderhoud is Nijwa Groep in Groningen, Drenthe en 
Overijssel uw dealer van Volvo Trucks en Renault Trucks bedrijfswagens. Wilt u met ons 
kennis maken? Neem dan contact op met één van onze vestigingen of kijk op nijwa.nl

U bent altijd onderweg, en moet erop kunnen vertrouwen dat uw wagenpark met u 



Thomas
Trucks

USED TRUCKS WORLDWIDE
Vriezenveen - Holland

Wij zijn voortdurend op zoek 
naar gebruikt transportmaterieel

Snelle en correcte 
afhandeling

www.thomastrucks.nl

Contact
Thomas Nijhuis

Ind. Weitzelpoort
Bedrijfsweg 16, Vriezenveen

Telefoon: 0546 - 659 980
Mobiel: 06 - 247 527 88

E-mail: info@thomastrucks.nl

Thomas
Trucks

USED TRUCKS WORLDWIDE
Vriezenveen - Holland

Wij zijn voortdurend op zoek 
naar gebruikt transportmaterieel

Snelle en correcte 
afhandeling

www.thomastrucks.nl

Contact
Thomas Nijhuis

Ind. Weitzelpoort
Bedrijfsweg 16, Vriezenveen

Telefoon: 0546 - 659 980
Mobiel: 06 - 247 527 88

E-mail: info@thomastrucks.nl

Voor de beste en meeste zorgvuldige reiniging van: 
Alle soorten Bedrijfswagens – Campers  en Caravans 
Unieke locatie voor LZV (lang en zwaar) 

Daarnaast zijn wij  NVWA/NAO en HACCP gecertificeerd voor 
het inwendig reinigen van Transportmiddelen (met certificaat) 

U vindt ons: 
Breukersweg  16         7471 ST Goor       Openingtijden: 
Tel : 0547 745 040      Mob: 06 49 960 790  Ma t/m Do    van 08.00 uur tot 18.00.uur 
Mail: info@zorgetransportdiensten.nl         Vr.       van 08.00 uur tot 20.00.uur 
www.zorgetransportdiensten.nl           Za.       van 07.30 uur tot 16.30.uur 

 Volg ons op Facebook en Twitter 

NIJKAMP
HANDELSONDERNEMING

Celsiusstraat 8 - 7461 JR  Rijssen
Telefoon: 06 12 498 512

WIJ BETALEN VOOR AL UW IJZER EN METALEN

Truckwash & Cleaning

 info@mobirein.nl  
  www.mobirein.nl

NIJKAMP
HANDELSONDERNEMING

Celsiusstraat 8 - 7461 JR  Rijssen
Telefoon: 06 12 498 512

WIJ BETALEN VOOR AL UW IJZER EN METALEN



De expert in  

vrachtwagen-onderdelen  

die je kunt vertrouwen!

www.distr i t ruckentra i lerparts .eu

Distri  Truck  &  Trailer  Parts
Boddenkampsingel 25 7514 AN Enschede | info@dttp.eu | +31 (0)74- 303 02 74



Transportcentrum 12, 
7547 RW Enschede
Tel. 06 29 55 29 38
www.ndltransport.nl

 BMC Truck & Bus BV
Meander 251, 6825 MC  ARNHEM

026 - 376 45 50

info@bmctruckandbus.nl
 www.bmctruckandbus.nl



ARIA HENGELO 
Enschedesestraat 203
7552 CS  Hengelo
Tel: 074 - 29146 53  / b.g.g.: 074 - 243 91 97

Ruim 400 vrachtwagens • Kids Corner • BedrijfswagenHal 
• Alle truckmerken aanwezig • Live RadioNL  Roadshow •
Demo’s • Chauffeursmarkt • Modelbouw & Lego • Indoor

WWW. MEGA TRUCKS FESTIVAL .NL

Dagelijks 10:00-17:00

10 & 11 DECEMBER 2022
Brabanthallen ‘s-Hertogenbosch

WE-LK-OM
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Nederland importeert meer transport 

Nederlandse bedrijven en consumenten importeerden in de eerste zes maanden van 2022 ter 
waarde van 22,7 miljard euro aan vervoersdiensten uit het buitenland: bijna 32 procent meer dan 
het eerste halfjaar van 2021. De exportwaarde van vervoersdiensten nam tegelijkertijd met ruim 
27 procent toe tot 27,9 miljard euro. De stijging werd mede gedreven door de sterk gestegen 
prijzen voor vervoer. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe voorlopige cijfers over de 
internationale dienstenhandel. De vervoersdiensten vormen vanwege de omvangrijke 
transportsector een groot onderdeel van de Nederlandse dienstenhandel: ze vormen de tweede 
grootste import- en exportcategorie. Bij vervoersdiensten gaat het om het vervoer van passagiers 
en vracht over onder andere de zee, de weg, over het spoor, door de lucht en per pijplijn, en 
ondersteunende diensten zoals het opslaan, laden en lossen van vracht. Het is import als 
Nederlandse bedrijven of consumenten vervoersdiensten afnemen bij buitenlandse bedrijven of 
personen. Als Nederlandse bedrijven of personen vervoersdiensten leveren aan buitenlandse 
bedrijven of consumenten dan is het export. De transactie met een buitenlandse partij is van 
belang en niet in welk land de daadwerkelijke uitvoering van de dienst plaatsvindt.  

Vervoersdiensten groeien sneller dan totale Nederlandse dienstenhandel                          
Na een grote krimp van de dienstenhandel in 2020 ligt de import- en exportwaarde in 2022 weer 
boven het pre-coronaniveau van 2019, dankzij toegenomen vraag en stijgende prijzen. Terwijl de 
waarde van de totale dienstenimport in de eerste helft van 2022 met 14 procent hoger was dan in 
dezelfde periode in 2019, lag de importwaarde van vervoersdiensten ruim 37 procent boven het 
niveau van 2019. Ook de totale exportwaarde en die van vervoersdiensten ligt inmiddels ver 
boven het pre-coronaniveau. 

Import zeevaartdiensten ruim 93 procent hoger dan voor corona                                         
Het wegvervoer, de zeevaart en de luchtvaart vormen de grootste import- en exportcategorieën 
binnen de vervoersdiensten. De invoer van zeevaartdiensten groeide fors ten opzichte van de 

pre-coronaperiode. In de eerste 
helft van 2022 was de 
importwaarde hier met 5,5 miljard 
euro bijna dubbel zo hoog als in 
de eerste zes maanden van 
2019. Ook bij het wegvervoer 
nam de importwaarde toe, 
namelijk met ruim 33 procent. De 
import van de meeste andere 
vervoersdiensten nam minder 
sterk toe. De import van 
luchtvaartdiensten kwam in de 
eerste helft van 2022 nog niet 
boven het pre-coronaniveau van 
2019 uit. Bij de groei van de 
vervoersdiensten spelen onder 
andere de gestegen prijzen voor 
vervoer (met name bij het 
vrachtverkeer en de zeevaart) 

een rol: sterk gestegen brandstofprijzen en containertekorten, maar ook logistieke problemen 
zoals het vastlopen van de Ever Given in het Suezkanaal en lockdowns in grote havensteden 
dreven de prijzen voor vervoer sterk op in de afgelopen twee jaar. 



DE MAN TGX 
 INDIVIDUAL LION S…

…LAAT IEDER LEEUWENHART   
  SNELLER KLOPPEN. 

Klim aan boord en ervaar hoe adembenemend design samenvloeit met ultiem rijcomfort. 
Dit topmodel is een échte blikvanger dankzij zijn exclusieve exterieurdesign, elementen 
in sportieve carbonlook en opvallende rode accenten. Het interieur zorgt juist voor een 
ontspannen en relaxte sfeer dankzij de grootste cabine van MAN, het Driver Comfort 
Pakket en een reeks stijlvolle elementen. 

Met de extra optionele MAN Individual functies, is de MAN TGX INDIVIDUAL LION S 
een echte leeuwenkoning die ieder chauffeurshart sneller doet kloppen. #SimplyMyTruck

Vraag uw MAN dealer naar de mogelijkheden.
Göritzlehner Truck en Bus - Diamantstraat 30, 7554 TA Hengelo - 074 255 8000

MAN-01627 / Aanpassing advertentie Tukker Truckers.indd   1MAN-01627 / Aanpassing advertentie Tukker Truckers.indd   1 29-09-2021   09:5329-09-2021   09:53



 

16 

 



WWW.OTENL.NL    |    06-82683804    |    INFO@OTENL.NL
MORSWEG 24  |  7461 AC    |    RIJSSEN

CHAUFFEUR 
WORDEN?

Chauffeur wegvervoer BBL/2
Logistiek medewerker BBL/2

|    INFO@OTENL.NL

CHAUFFEUR 
WORDEN?
EEN OPLEIDING BIJ OT&L STAAT VOOR VEEL 
PRAKTIJK ÉN BAANGARANTIE!

DE BESTE OPLEIDING IN TRANSPORT & LOGISTIEK

Werkend leren én geld verdienen?

L O G I S T I E K   M E D E W E R K E RL O G I S T I E K   M E D E W E R K E R
C H A U F F E U R  W E G V E R V O E RC H A U F F E U R  W E G V E R V O E R
L O G I S T I E K  M E D E W E R K E R 
C H A U F F E U R  W E G V E R V O E R
L O G I S T I E K  M E D E W E R K E R
C H A U F F E U R  W E G V E R V O E R

otl-oldenzaal.nl
in samenwerking met

100%

baanga
rantie

100%

baanga
rantie
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“De Tukker Truckers” 
Opgericht 13 december 1980 

 
AANMELDINGSFORMULIER 

Voor het lidmaatschap van de Twentse chauffeursvereniging 
"de Tukker-Truckers" 

 
NAAM……………………………………………………………. 
 
VOORNAAM……………………………………………………. 
 
ADRES…………………………………………………………… 
 
POSTCODE………………………………………………………… 
 
WOONPLAATS……………………………………………………. 
 
TELEFOON NR……………………………………………………. 
 
GEBOORTEDATUM………………………………………………. 
 
IBANNUMMER…….………………………………………………      
 
WERKGEVER……………………………………………………… 
 
E MAIL……………………………………………………………… 
 
DATUM……………………………………………………………... 
 
CLUBBLAD DIGITAAL ONTVANGEN       JA  /  NEE 
 
HANDTEKENING…………………………………………………. 
 
Betaling geschiedt per automatische incasso. 
 
CONTRIBUTIE:  € 17.50 per jaar  
Indien er geen automatische incasso kan plaats vinden of je hebt ons niet gemachtigd om te 
incasseren dan zullen wij €2.50 aan administratie kosten extra rekenen. 
 
Leden woonachtig in het buitenland zullen i.v.m. met de hoge verzendkosten het clubblad alleen 
digitaal ontvangen. 
 
Dit formulier volledig ingevuld terug sturen  
aan onze ledenadministratie: 
J.J. Smit 
Horstinksteeg 3 
7468 ET Enter 
Email:  info@tukker-truckers.nl 
 

Met het ondertekenen van dit formulier geeft u De Tukker Truckers toestemming om uw 
gegevens te beheren. 



 

 

 

 

Rijbewijzen : 
 
- Vrachtauto (C en CE) 
- Camper (C1 en C1E) 
- LZV 
- Bus (D en DE) 
- Trekker (T) 
 

Code 95 – 35 uur  
Aktiepakket        € 999,00 
    
  

 
 
 
 
 
  

Veiligheidsopleidingen  
 
- Heftruck / Reachtruck 
- Hoogwerker 
- VCA  
- ADR Gevaarlijke Stoffen 
- Veilig werken 

BHV / EHBO  
Reanimatie AED  
RI & E 
Ontruimingsplannen 
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AM ALT-METALL GmbH
GROOT IN SCHROOT

Weinerpark 5 en 17 - Ochtrup (D)
Telefoon: 0049 2562 9921469

www.alt-metall.com



Marconistraat 23 | 7575 AR  Oldenzaal | www.thermotranstwente.nl
info@thermotranstwente.nl  |  Phone: +31 541 785513 / 23

NIEUW TELEFOONNUMMER VOOR DE PLANNING / 24 UUR BEREIKBAAR: +31 6 199 229 20

NATIONAAL 
EN 

INTERNATIONAAL 
GECONDITIONEERD 

VERVOER

Ook voor het geconditioneerd transporteren van express zendingen:

Of het nu gaat om één colli of om eén europallet (maximaal 90 cm hoog) tot 500 kilo, 
deze kunnen wij gecontroleerd vervoeren tussen de +20 en -20 °C. Door gebruik 

te maken van een “veba box“ met eigen accu kunnen wij ook vriezen of verwarmen 
terwijl de bus stil staat. Uiteraard is de box ook apart te verzegelen.

We deliver it cool!We deliver it cool!



Van Weerden Poelmanweg 28   3088 EB Rotterdam   T

It all starts with
Bezoek ons portaal varta-automotive.com/fl eet 
en maak een afspraak met onze experts om de 
totale kosten van uw wagenpark te optimaliseren.

VARTA® ProMotive AGM

VARTA ProMotive AGM is ontworpen voor zware bedrijfsvoertuigen. Het is de enige batterij 
voor de veeleisende toepassingen en stroomverbruikende functies, waaronder parkeerkoeler/verwarming, 
zonder dat de batterij verslijt en stilstandtijd veroorzaakt.

 Zes keer de levensduur vergeleken met traditionele batterijen 

 Voor hotelfuncties 

 Ontworpen voor montage aan het einde van het frame (EURO 5/6) door de hoogste 
trillingsbestendigheid

   ria
engelo
GROOTHANDEL -  REPARATIE

AUTO-ELEKTRICITEIT

Voor een goede start!



De toekomst 
is Super. En nu 
8% beter.
Hoewel niemand met zekerheid kan zeggen wat de 
toekomst brengt, zijn wij ervan overtuigd dat het een 
mooie toekomst wordt. De nieuwe Scania Super-
aandrijfl ijn is naar verluidt niet alleen de soepelste 
aandrijving op de weg, maar ook de effi ciëntste die 
we ooit hebben gebouwd. Hiermee wordt een 
geheel nieuwe branchestandaard gesteld op het 
gebied van aandrijfl ijnen en verbrandingsmotoren, 
met een brandstofbesparing van ten minste 8%. 
Vandaag zijn we klaar voor de uitdagingen van 
morgen. Een morgen die 8% beter zal zijn.

scania.nl/super

Scania Twente
Oldenzaalsestraat 580
7561 RL Deurningen

De nieuwe Scania Super-aandrijfl ijn, met de verbrandingsmotor als middelpunt,
zorgt voor een brandstofbesparing van ten minste 8% ten opzichte van Scania’s 
huidige 13-litermotor. De vergelijking geldt voor langeafstandsvervoer.


