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NIJVERHEIDSWEG 19, WIJSTER

MAANDAG  17:00 - 22:30 UUR
DINSDAG  16:00 - 22:30 UUR 
WOENSDAG  16:00 - 22:30 UUR
DONDERDAG  16:00 - 22:30 UUR
VRIJDAG  10:30 - 14:30 UUR

DE KEUKEN SLUIT VAN MA T/M DO OM 21:00 UUR 
BEN JE LATER? BEL EVEN OF JE NOG TERECHT KAN

ONTBIJTPAKKET - VOOR 21:00 UUR BESTELLEN

OPENINGSTIJDEN
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Nou, hoe zal ik eens beginnen?  
Zaterdag 4 Maart was er een jaarvergadering van de “Tukker-Truckers “.      
Niet alleen dat we dit jaar een andere locatie hadden,  maar naar mijn mening hadden we ook 
treurige onderwerpen maar ook mooie ideeën.  
Door schade en schande wijs worden!           
Ook wij weten niet alles, en komen we er soms op een vervelende manier achter dat we nog net iets 
meer de puntjes op de i moeten zetten. 
Ik zal dit in het kort proberen uit te leggen.      
Na de Truck-Run van 2022 zijn we gewezen op het risico wat een bedrijf of chauffeur loopt.     
Een risico die hij neemt als hij zich vrijwillig beschikbaar stelt om een medemens met een beperking 
een geweldige dag te bezorgen.      
In eerste instantie kregen we te horen dat als een truck volgens een verzekeraar aan een Truck-Run 
deelneemt niet verzekerd is.              
Dat wil zeggen dat bij schade welke dan ook geen aanspraak gemaakt kan worden op de truck 
verzekering.      
Nadat dit in de sociale media kwam is er veel gebeurt.        
Het niet verzekerd zijn is door de verzekeraar tegen gesproken.         
 We moeten het genuanceerder lezen !!        
De tekst over Truck-Run zou niet in de kleine lettertjes staan, maar er zou staan: uitgesloten zijn 
wedstrijden,  optochten en parades.            
Tja, als ik dit in mijn clausule zou hebben staan zou ik alsnog mijn twijfels hebben.       
Want het is dan wel geen wedstrijd,  maar wel een optocht van prachtige trucks met een zeer 
bijzondere bijrijder. 
In het geval van “onze” Truck-Run rijden 80% van de trucks met een persoonlijke begeleiding voor de 
cliënt.  
En daar wringt de schoen.      
Als er begeleiders meerijden en op het bed zitten, zitten ze niet in de wettelijke verplichte 
veiligheidsgordel.   
In geval van een aanrijding zal de verzekeraar de materiële schade niet vergoeden.     
De schade die de persoon (die niet in een goedgekeurde zitplaats met veiligheidsgordel zit) heeft, zal 
worden verhalen op het bedrijf of de chauffeur.     
Dit is een groot risico voor de bedrijven en chauffeurs die we (nog) niet kunnen wegnemen.           
Aangezien wij als Tukker-Truckers geen onderscheid willen maken tussen cliënten met of zonder 
begeleiding kunnen daardoor geen Truck-Run organiseren.      
Maar het rommelt in verzekeringsland en gaan uiteraard graag met ze in gesprek, en gaan er alsnog 
vanuit dat hier een oplossing voor komt. 
Maar omdat de cliënten ons niet mogen “vergeten” zijn we (net als in coronatijd) van plan om  met 
een paar trucks naar de locaties van de Twentse Zorgcentra te gaan.      
Uiteraard met ijsjes en muziek.     
Een uit nood geboren idee van een paar jaar terug die geweldig was om te doen.     
Ook tijdens de ledenvergadering hebben we het gehad over TRUCKS@TWENTHE hangar 11 editie.        
Een weekend vol gezelligheid en vertier.      
Aangezien er een paar Bestuursleden de wens hadden om in plaats van “de strip” vol te zetten, uit te 
wijken naar hangar 11.       
De oude hangar waar “vroeger” de F16’s onderhouden en gerepareerd werden.     
Een prachtige hal met genoeg parkeerruimte rondom voor alle trucks.       
Aangezien het weer van de laatste editie niet echt geweldig was ging de rest van het bestuur ook snel 
overstag.          
Binnen is genoeg ruimte voor alle standhouders en show en demo trucks.  
Ook is er genoeg ruimte om springkussens en ander vertier voor “mini chauffeurs” te plaatsen.       
DUS SCHRIJF JE NU IN !!        www.tukker-truckers.nl/inschrijfformulier-trucks-twenthe/  
Hou dus de Facebook pagina’s van de Tukker-Truckers en Trucks@Twenthe in de gaten voor meer 
info. Of Instagram trucks_at_twenthe. 
 
Groeten Elwin Stegeman.  
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Elektrische truck kan draadloos worden opgeladen 
Draadloos laden is al heel gewoon in het dagelijkse leven. Denk aan je smartphone bijvoorbeeld, 
of je elektrische tandenborstel. Maar een vrachtwagen draadloos opladen? Ook dat is al mogelijk, 
zegt de Zweedse technische universiteit Chalmers. 
De inductietechnologie voor vaar- en voertuigen maakt het mogelijk accu’s te laten zonder 
laadpaal of laadarm (bij bussen). De techniek zou al klaar zijn om in gebruik te worden genomen. 
Tot nu toe was draadloos laden voor voertuigen, vanwege de grote hoeveelheid energie die nodig 
is, niet efficiënt. Chalmers heeft een doorbraak bereikt waardoor draadloos laden met hoge 
waardes wel mogelijk is. De doorbraak zit ‘m in de toepassing van twee nieuwe ontwikkelingen. 
Ten eerste heeft Chalmers een koperdraad toegepast die zo dun is als een menselijke haar. 
Daarmee is draadloos overbrengen van energie op hoog vermogen realistisch. Het andere 
nieuwtje is een nieuw type halfgeleider van siliciumcarbide. Silicium wordt al lang gebruikt in 
elektrische apparaten (zoals computerchips) vanwege zijn natuurlijke halfgeleidende 
eigenschappen. Met een hogere elektrische weerstand dan een isolator, maar minder dan een 
geleider, regelt het niet-metalen element de stroom door elektronen te laten stromen wanneer een 
bepaalde spanning wordt aangelegd. Siliciumcarbide is een verbinding waarin koolstof aan het 
silicium is gebonden. Als energiebron voor elektrische producten is het pas een paar jaar op de 
markt, zegt Yujing Liu, Professor of Electric Power bij de afdeling Electrical Engineering van 
Chalmers. “Een belangrijke factor is dat we nu toegang hebben tot krachtige halfgeleiders op basis 
van siliciumcarbide, bekend als ‘SiC-componenten’,” zegt hij. “Die stellen ons in staat hogere 
spanningen, hogere temperaturen en veel hogere schakelfrequenties te gebruiken, vergeleken met 
traditionele componenten op basis van silicium.” 
 
Volgens Liu kan het draadloos laden worden toegepast met elektrische veerboten, stadsbussen en 
ook vrachtwagens. “Je kunt een systeem in de kade laten inbouwen dat de veerboot bij sommige 
haltes oplaadt, op hetzelfde moment als de passagiers in- en uitstappen. Automatisch en volledig 
onafhankelijk van weer en wind kan het opladen 30 tot 40 keer per dag plaatsvinden. Dit is 
waarschijnlijk de 
meest voor de hand 
liggende toepassing”, 
zegt Yujing Liu. “Zelfs 
voor elektrisch 
aangedreven 
vrachtwagens is er 
een potentiële 
toepassing. Dan is het 
motief eerder dat deze 
met zo’n hoog 
vermogen moeten 
worden opgeladen dat 
een laadkabel erg dik 
en zwaar wordt en 
dus moeilijk 
hanteerbaar.” 
“Eerdere systemen 
voor draadloos 
opladen in voertuigen 
gebruikten frequenties van ongeveer 20 kHz. Ze werden omvangrijk en de energieoverdracht was 
niet erg efficiënt. Nu werken we met frequenties die vier keer zo hoog zijn. Dan wordt inductie 
ineens aantrekkelijk”, legt Yujing Liu uit. Volgens Liu kan er draadloos worden geladen met 
vermogens van 150 tot 500 kW. Hij denkt echter niet dat draadloos laden de laadpaal helemaal zal 
vervangen. “Niet voor toepassingen waar de laadpaal prima werkt, zoals bij personenauto’s. Het 
gaat vooral om toepassingen bij hoge vermogens. Het is ook niet zo dat draadloos laden 
duurzamer is. Maar het kan de elektrificatie van grote voertuigen vergemakkelijken en zo de 
geleidelijke afschaffing van bijvoorbeeld door diesel aangedreven voertuigen versnellen.” 
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Flitsmeister is in Duitsland dus óók verboden voor de passagiers 
 
Een bestuurder in Duitsland krijgt een boete omdat zijn passagier een flits-app aan heeft 
staan 
Zodra je een stem met vastgelijmde kaken de woorden Willkommen in Deutschland hoor 
uitspreken in de auto, dan kun je gelijk maar het bekende nummer van N.W.A. aanzetten. 
Je weet wel, dat nummer over de politie.  
Want als er in de auto Flitsmeister (of een andere flits-app) aanstaat, dan ben je volgens 
de Duitse politie illegaal bezig.  
Dit geldt dus ook voor de bijrijder. 
 
AD meldt dit aan de hand van een item van het Duitse 24Auto.  
Bij een staande houding in Duitsland van een tijdje geleden ontdekt de politie dat de 
bijrijder een flits-app aan heeft staan.  
Blijkbaar zien de agenten dat de bestuurder de telefoon van zijn bijrijder aan de kant 
probeert te duwen.  
De hogere regionale rechtbank oordeelt deze week dat de bestuurder (!) een boete krijgt 
Flitsmeister is verboden in Duitsland, de boete is 100 euro. 
 
De bestuurder krijgt van de rechter 100 euro boete omdat zijn bijrijder dus Flitsmeister aan 
heeft staan.  
Als je een hekel hebt aan de bestuurder en hij wordt langs de kant gezet door de Polizei, 
dan weet je dus wat je moet doen.  
In alle andere gevallen heb je op het moment dat je een stopteken krijgt alle tijd om de 
telefoon weg te leggen. 
Flitsmeister beaamt 
overigens dat het 
gebruik van 
flitswaarschuwingen 
inderdaad verboden 
is, maar dat de 
pakkans erg klein is: 
‘Voertuigen mogen 
niet zonder redelijk 
vermoeden worden 
doorzocht.  
Dit geldt natuurlijk 
ook voor 
smartphones.  
Het gebruik van 
flitsapps kan daarom 
nauwelijks worden 
gecontroleerd. 
’Stiekem wel doen? 
Alleen als je Flitsmeister heel groot via Apple Carplay of Android Auto op het 
navigatiescherm hebt staan, kan de politie duidelijk zien dat je stout bent.  
Krijg je dan toch een keer een boete in Duitsland voor het gebruiken van Flitsmeister, dan 
denkt de ontwikkelaar van de app dat je alsnog winst hebt: ‘Reken maar uit hoeveel 
boetes van flitsers je die rit al wel niet hebt ontweken.’ 
 
 
 



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) 

  

Bedrijfsweg 38, 7671 EG  Vriezenveen
Telefoon: 0546 - 564 113

Maandag t/m vrijdag: 08.30 – 12.00 & 13.00 – 18.00 uur
Zaterdag: 08.00 – 18.00 uur

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



De Mooiste Truckshow 
van het Oosten!

DATUM: 23 EN 24 SEPTEMBER 2023
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Hangar 11 editie
De Mooiste Truckshow 

van het Oosten!

Hangar 11 editieHangar 11 editie

LOCATIE:
HANGAR 11 – VLIEGVELD TWENTHEHANGAR 11 – VLIEGVELD TWENTHE

VLIEGVELDWEG 345, 7524 PT ENSCHEDE

GEORGANISEERD DOOR DE TUKKER TRUCKERS

2023 2023

TINEKE WILLEMS

MARTIEN
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BAKKER BEDR� FSWAGENS TWENTE
WWW.BAKKERBEDR� FSWAGENS.NL

‘DE DAF DEALER IN DE REGIO!’ 

ROB� NSTRAAT 2
7554 TB Hengelo

074-7601400
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EC: ‘Inspectie mag chauffeurs niet om hotelbonnetjes vragen’ 
Bij controles van chauffeurs of zij de normale wekelijkse rust (45 uur) buiten de cabine hebben 
doorgebracht mogen handhavers niet vragen om documenten als extra bewijs.  
Dat heeft de Europese Commissie gezegd in een toelichting op deze regels uit het Mobility 
Package. 
In de update zegt de Commissie dat 
het haar ter ore was gekomen dat 
handhavers van diverse EU-
lidstaten bewijsstukken van 
chauffeurs eisten om aan te tonen 
dat zij niet aan het cabinekamperen 
waren maar in de voorgeschreven 
adequate accommodatie hadden 
doorgebracht.  
Zoals bekend is er in Europa door 
deze interpretatie van regels een 
levendige handel in hotelbonnetjes 
ontstaan. 
De Commissie legt uit dat volgens 
artikel 36 registratiebladen (in het 
geval van een analoge tachograaf) 
en alle manuele registraties en 
afdrukken en de bestuurderskaart (in het geval van een digitale tachograaf) kunnen worden geëist.  
Er wordt echter aan toegevoegd dat ‘de autoriteiten van de lidstaten geen andere dan de in artikel 
36 van deze verordening bedoelde documenten mogen eisen.’  
Ook verwijst de Commissie naar artikel 4, lid 6, van Richtlijn 2006/22/EG, waarin de verplichting is 
opgenomen tot samenwerking tussen de lidstaten bij de controle op de naleving van de rij- en 
rusttijden.  
“Indien in een lidstaat de bevindingen van een wegcontrole van de bestuurder van een in een 
andere lidstaat ingeschreven voertuig aanleiding geven tot het vermoeden dat er inbreuken zijn 
gepleegd die tijdens de controle niet kunnen worden vastgesteld wegens het ontbreken van de 
nodige gegevens, verlenen de bevoegde instanties van de betrokken lidstaten elkaar bijstand om de 
situatie op te helderen”, luidt het deel van de regels dat de Commissie in haar bijgewerkte versie 
benadrukt. 
De verduidelijking van de Commissie bevestigt vervolgens dat vrachtwagenchauffeurs in de praktijk 
alleen kunnen worden beboet voor het niet nemen van de wekelijkse rusttijd buiten hun cabine als 
zij daadwerkelijk hun wekelijkse rusttijd nemen op het moment dat zij en hun voertuig worden 
gecontroleerd. 
 

Boetes voor weekendrust in cabine 
De Inspectie Leefomgeving en Transport controles uitgevoerd op het doorbrengen van de verplichte 
wekelijkse rust in de cabine. De controle vond plaats met drones en met fysieke controles.  

Een aantal chauffeurs werd hiervoor beboet. 
Zoals bekend is het doorbrengen van de 
verplichte wekelijkse rust van 45 uur in de 
cabine niet toegestaan sinds de inwerkingtreding 
van het Mobiliteitspakket. In de ons omringende 
landen, en met name in België wordt daar streng 
op gecontroleerd, waardoor veel chauffeurs voor 
het maken van die weekendrust de Nederlandse 
grens over steken. De Nederlandse inspectie 
pakt de handhaving nu kennelijk ook op, getuige 
het bericht van de ILT. (Foto ILT) 



 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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Bijna helft van vrachtwagens in overtreding bij controleactie in de Benelux 
 
Bij controles in België, Nederland en Luxemburg hebben weginspectiediensten van de drie landen 
vastgesteld dat bijna de helft van de gecontroleerde vrachtwagens in overtreding was. Bij de controle 
van 60 vrachtwagens bleken 26 vrachtwagens in overtreding en werden in totaal 41 overtredingen 
vastgesteld. 
 
De Federale overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer in België, de Inspectie Leefomgeving en Transport 
(ILT) in Nederland en de Administratie voor Douane en Accijnzen in Luxemburg hebben controles 
verricht in het Belgische Kruibeke en Lamain, het Nederlandse Venlo en het Luxemburgse Sterpenich. 
Op deze controleplaatsen waren inspecteurs van het andere Benelux-land aanwezig. 

Deze gezamenlijke controle 
richtte zich vooral op de naleving 
van de rij- en rusttijden en op het 
correct gebruik van de 
tachograaf. 
 
Nederlandse controleresultaten 
Aan de Nederlandse controle in 
Venlo namen ook collega’s van 
de politie Landelijke 
Eenheid/Transport- en 
Milieucontrole en RDW deel. Dit 
in het kader van het 
samenwerkingsverband MEG 
(Manipulatie Expert Groep) dat 

gericht is op het opsporen van tachograafmanipulatie. Naast controle op de bovengenoemde zaken, 
werden vrachtwagens ook onderworpen aan een technische controle.  
 
In totaal zijn 13 vrachtwagens in Venlo gecontroleerd; bij zeven werden overtredingen geconstateerd, te 
weten: 
Eén keer een onjuiste aantekening: registratie van rust tijdens het laden/lossen. Hiervoor is ter plekke de 
boete van €1.500,00 geïnd, omdat het een transportonderneming betrof uit een niet-EU land.  
 
Ook kreeg de chauffeur een bevel tot staken arbeid van 11 uur opgelegd. 
Eén keer een boeterapport voor het registreren van rust tijdens laden/lossen (onjuiste aantekening). 
 
Eén proces-verbaal in verband met overbelading, de vrachtwagen in kwestie overschreed het maximaal 
toegestane gewicht met 10 ton. 
Vier processen-verbaal: één voor het negeren van een inhaalverbod, twee voor meer verlichting dan 
wettelijk is toegestaan en één voor het niet dragen van de autogordel. 
Tot slot wordt in één geval nader onderzoek verricht vanwege het vermoeden van het gebruik van een 
tweede bestuurderskaart. 
 
Via de samenwerking willen inspectiediensten van de Benelux kennis en goede praktijken delen en de 
controlepraktijken in de drie landen uniformer maken.  
De gezamenlijke controle kadert in het ‘Benelux-Verdrag van Luik’ uit 2014. 
Het Verdrag moet de samenwerking tussen de landen bevorderen bij het toezicht op en de handhaving 
van de Europese wetgeving met betrekking tot wegvervoer. 

 
Tukker Truckers en Trucks@Twenthe ook op Instagram: 

www.instagram.com/tukkertruckers 
www.instagram.com/trucks_at_twenthe 

 



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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Toekomst LZV in Duitsland plotseling onzeker 

Duitsland is en blijft verdeeld over de inzet van de LZV.  
In een gezamenlijke brief aan bondskanselier Olaf Scholz eisen de Bond van de Duitse 
Groothandel, Buitenlandse Handel en Dienstverlening (BGA) en de Bond van Duitse Transport- 
en Logistiekbedrijven (BWVL) zekerheid over de toekomstige inzet van de LZV.  
Het Duitse ministerie voor Milieu, Natuurbehoud, Nucleaire Veiligheid en 
Consumentenbescherming weigert al maanden zijn toestemming te geven voor de actualisering 
van het Positivnetz, het goedgekeurde wegennetwerk voor LZV’s. 
De Bundesverband für Großhandel, Außenhandel und Dienstleistungen (BGA) en de 
Bundesverband für Wirtschaft, Transport und Logistik (BWVL) hebben bondskanselier Olaf 
Scholz schriftelijk verzocht de Impasse tussen het Bundesministerium für Finanz und Verkehr 
(BMDV) en het Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Nuclear Safety und 
Verbraucherschutz (BMUV) te doorbreken:  
Het BMUV weigert al maanden in te stemmen met het 11e wijzigingsbesluit van het BMDV.  
In de brief aan Scholz staat: “Onze ledenuit handel, industrie en logistieke dienstverlening eisen 
een duidelijke uitspraak of en hoe het verder moet nadat het Bundesministerium für Umwelt zijn 
goedkeuring weigert vanwege fundamentele bezwaren tegen het gebruik van LZV’s.” 
 De twee bestuursvoorzitters Antonin Finkelnburg (BGA) en Markus Olligschläger (BWVL) zijn 
het met elkaar eens:  
“Het gedrag van het BMUV grenst aan passief verzet en dat terwijl de CO2-besparende effecten 
en het ontlastende effect voor de infrastructuur door dit vervoersconcept al jaren onomstreden 
zijn.” 
 
In 2012 werd het concept van de LZV na een grondige wetenschappelijke studie door het 
Bundesanstalt für Straßenverkehr (BAST) omgezet in een gestandaardiseerde 
toepassingsprocedure.  
“Twee LZV’s vervangen drie conventionele vrachtwagens en verminderen zo de CO2-uitstoot en 
de belasting van de infrastructuur.  
Verschuivingseffecten ten nadele van de spoorwegen of beperkingen van de verkeersveiligheid 
werden niet vastgesteld”, werd toen vastgesteld.  
Volgens de procedure moeten de deelstaten in het kader van het contractbeheer geschikte 
routes aanmelden, waarbij rekening wordt gehouden met alle aspecten zoals bouwplaatsen, 
parkeerplaatsen, brugconstructies.  
Nu trekt het BMUV dit concept in twijfel, volgens beide verenigingen ten onrechte, want in een 
wetgevingsprocedure naar rechtsstaat hebben algemene bedenkingen zonder feitelijke gronden 
volgens hen onvoldoende rechtsgrond. 
Naar de mening van BGA en BWVL toont de handelwijze van het milieuministerie weinig begrip 
voor het belang van logistiek als derde economische sector en de betekenis van logistieke 
processen voor de economie als geheel.  
De aangesloten bedrijven zien graag minder ideologie in de praktijk van de overheid, juist daar 
waar de voortzetting van een reeds lang ingeslagen weg de verwachting van een betrouwbare 
planning voldoende had moeten rechtvaardigen. 
 
 

www.tukker-truckers.nl 
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VOOR VOERTUIGEN TOT 3,5 TON STRAKS GEEN T-RIJBEWIJS MEER NODIG 
 
De kans is groot dat er een zogenoemd T-light-rijbewijs komt.  
De verwachting is wel dat dit nog enkele jaren gaat duren, omdat dit een wetswijziging vergt.  
Voor voertuigen tot 3,5 ton, zoals een gazonmaaier en minishovel, is straks waarschijnlijk geen T-rijbewijs 
meer nodig.  
Het is nog niet duidelijk of een B-rijbewijs voldoende is voor het 
besturen van voertuigen tot 3,5 ton, of dat een zogenoemd T-light-
rijbewijs in het leven wordt geroepen. 
Verschillende instanties werken aan een aanpassing in de 
regelgeving zodat je straks voor een voertuig tot 3,5 ton geen T-
rijbewijs meer hoeft te hebben.  
Het is nog niet duidelijk of een B-rijbewijs voldoende is, of dat een 
eenvoudigere versie van het T-rijbewijs wordt ontworpen. 
Met een eenvoudiger T-rijbewijs willen RDW, Rijkswaterstaat, het ministerie van VWS en CBR de 
arbeidstekorten op bouwplaatsen en in gemeentes oplossen.  
Volgens de overheidsinstanties vinden veel werknemers van sociale werkplaatsen het moeilijk om het 
huidige T-rijbewijs te behalen of ze kunnen het eenvoudigweg niet betalen.  
Om in deze tijden van arbeidstekorten te zorgen dat deze mensen kunnen rijden met een minishovel, 
gazonmaaier of poepzuiger, is het plan ze via het B-rijbewijs of met een eenvoudiger T-rijbewijs op 
landbouwvoertuigen tot 3,5 ton te laten rijden. 
INVULLING ‘T-LIGHT-RIJBEWIJS’ NOG NIET DUIDELIJK 
De kans is groot dat er een zogenoemd T-light-rijbewijs komt.  
Omdat er een wetswijziging voor nodig is, is de verwachting dat dit nog enkele jaren duurt.  
De precieze invulling wat betreft wet- en regelgeving laat nog op zich wachten.  
Ingewijden laten weten dat de gesprekken hierover nog lopen.  
Met name over wetgeving omtrent verzekering en Arbo zijn er meningsverschillen.  
Die moeten eerst worden opgelost. 
De praktische invulling over hoe rijscholen moeten omgaan met dit T-light-rijbewijs staat nog ter discussie. 
Het huidige T-rijbewijs gaat in ieder geval niet veranderen en blijft bestaan.  
Dus voor de huidige en toekomstige houders van het T-rijbewijs blijft de situatie ongewijzigd. 
 

Vrachtwagens in Duitsland mogen geen snelle bocht naar rechts maken 
(maar naar links wel) 

 
Het klinkt als een gekke regel, maar eigenlijk is het best logisch. 
Met piepende banden in Duitsland door een bocht jakkeren in je vrachtwagen? 
 Dat is helemaal prima, maar alleen als je linksaf gaat.  
Als je in Duitsland met een vrachtwagen binnen de bebouwde kom nu te snel rechtsaf slaat, kun je zo’n 
70 euro boete krijgen.  
Online magazine Bigtruck meldt dat de maximumsnelheid voor een bocht naar rechts 7 km/u is, wat min 
of meer loopsnelheid moet zijn. 
We moeten het er (helaas) tegenwoordig even bij zeggen: ga niet echt met een noodvaart linksaf slaan, 
want ook daar zal de Polizei iets van vinden.  
Het klinkt misschien als een gekke regel, maar de nieuwe maximumsnelheid voor rechtsaf slaande 
vrachtwagens is best logisch. Door de snelheid te beperken, moeten er minder ongelukken gebeuren met 
fietsers en voetgangers. 
Niet te hard rechtsaf voor de dode hoek 
De vrachtwagenchauffeur zal met een lagere snelheid meer tijd hebben om eventuele fietsers en 
voetgangers in de dode hoek te zien en zo meer tijd hebben om in te grijpen. Steeds meer vrachtwagens 
hebben veiligheidssystemen voor de dode hoek, maar er gaat nog altijd niets boven een oplettende 
chauffeur die verstandig omgaat met de situatie. 
Volgens Bigtruck is het niet helemaal duidelijk wanneer de regel van kracht is gegaan, maar we komen al 
berichten tegen uit 2021. Helemaal nieuw is de regel dus niet; wel voerde de Duitse politie onlangs een 
controle uit.  
Toen werden 25 chauffeurs op de bon geslingerd voor het overtreden van de maximumsnelheid voor een 
bochtje naar rechts. Linke soep. 
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Vormerij 7 - 7621 HL - Borne - 06 13 30 61 62
www.truckwash-twente.nl
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‘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.
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Open huis OT&L Noordoost-Twente Oldenzaal 
 
Op vrijdag 10 maart jongstleden hield OT&L Noordoost-Twente haar open huis voor 
geïnteresseerden in een opleiding in de logistieke 
sector.  
 
OT&L Noordoost-Twente is een coöperatie 
bestaande uit 30 lid-bedrijven die samen met het 
ROC van Twente en het Sectorinstituut Transport 
& Logistiek (STL)  jonge mensen op MBO 2 niveau 
opleidt tot logistiek medewerker of chauffeur 
wegvervoer.  
De leerlingen krijgen een baangarantie gedurende 
de twee jarige opleiding en werken bij het lid-bedrijf en gaan één dag in de week naar school aan 
de Zutphenstraat te Oldenzaal. Werken, geld verdienen en leren tegelijk dus. 
De locatie van OT&L Noordoost-Twente ademt één en al transport en logistiek. Vanuit het 
leslokaal hebben de leerlingen zicht op de A1 waar dagelijks duizenden vrachtwagens voorbij 
komen. Een verdieping lager bevindt zich de praktijkhal waarin een deel als magazijn is ingericht 
en waar men met de heftruck kan leren hoe je pallets in en uit een stelling zet. 

Ook staat er in de hal een eigen OT&L 
vrachtwagen met laadklep waar leerlingen 
kunnen leren laden en lossen, lading leren 
vast te zetten en de cabine kunnen 
kantelen om zo de techniek van een 
vrachtwagen te leren kennen. 
Tijdens de open dag waren diverse lid-
bedrijven aanwezig om potentiele leerlingen 
en hun ouders te vertellen wat het werk op 
het bedrijf voor de leerling inhoudt. 

Geïnteresseerden konden zelf ook nog op een reachtruck-simulator ervaren hoe het werken in 
een magazijn is en STL gaf alle nodige informatie over de verloning, baangarantie en het 
kosteloos halen van het CE rijbewijs. 
Kortom; een informatieve dag voor studenten die interesse hebben in een logistieke opleiding. 
 



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



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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DE VRACHTWAGENCHAUFFEURS… 
 

De vrachtwagenchauffeurs of tegenwoordig ook wel "truckers" genoemd zijn toch een raar soort 
mensen.  
Het zijn hard werkende mannen en vrouwen die wel weten hoe laat hun werkdag begint, maar nooit 
weten hoe laat ze weer thuis zijn en of ze die dag überhaupt nog wel thuis komen.  
Het zijn mensen die zich de hele dag door moeten aanpassen aan allerlei tegenslagen zoals files en 
wachttijden bij klanten.  
Toch wordt er van hun verwacht of beter gezegd "geëist" dat ze ondanks alles, de goederen toch op tijd 
zullen afleveren.  
Vroeger had de vrachtwagenchauffeur in vele mensen hun ogen een sprookjesachtig leven, men zag 
echter vaak alleen het romantische deel van het beroep en de minder mooie dingen zagen de mensen 
niet.  
 
Toch is dat sprookjesachtige van het beroep nog steeds in ere gebleven, tegenwoordig moeten de 
chauffeurs namelijk vaak kunnen toveren om de goederen met de hedendaagse drukte op de wegen en 
de huidige wetgeving toch nog op tijd ergens te kunnen afleveren.  
Vrachtwagenchauffeurs zijn toch een raar soort mensen, het zijn mannen en vrouwen die ondanks alles 
toch van hun eigen beroep houden.  
Vakmensen die trots op "hun" wagen zijn, een stuk gereedschap dat ze van hun werkgever in bruikleen 
hebben gekregen en toch is het een deel van hunzelf.  
Vrachtwagenchauffeurs zijn toch een raar soort mensen, ze verblijven de meeste tijd van de dag in een 
ruimte waarin zich een bestuurdersgedeelte, kantoorruimte, slaapruimte en soms ook een kantine 
gehuisvestigd is en dat verblijf noemen we een cabine.  
 
Het zijn mensen die vanuit diezelfde cabine de wagen moeten besturen, de administratie op orde 
moeten brengen, de wettelijke rust moeten nemen en soms ook nog eens hun maaltijd moeten eten. 
Vrachtwagenchauffeurs zijn toch een raar soort mensen, ze houden van hun werk en dan te bedenken 
dat ze vaak meer tijd in de wagen zijn dan thuis bij hun geliefde.  
Vrachtwagenchauffeurs zijn toch een raar soort mensen, ze werken meer uren dan een gemiddelde 
werknemer en buiten de gewerkte uren mogen ze ook nog eens extra lesuren gaan volgen om hun werk 
te mogen blijven doen. 
 
 Vrachtwagenchauffeurs zijn toch een raar soort mensen, ze doen hun werk met zoveel liefde en dat 
terwijl ze overal gediscrimineerd worden door bv inhaalverboden, inrijverboden, parkeerverboden, 
snelheidsbegrenzers en hoge boetes als ze één van deze regels overtreden.  
Vrachtwagenchauffeurs zijn toch een raar soort mensen want de vrachtwagenchauffeur zorgt ervoor dat 
alles op de bestemming komt zodat de economie draaiende blijft en toch doen ze het in de ogen van 
veel mensen nooit goed.  
Vrachtwagenchauffeurs zijn toch een raar soort mensen, laat ze met rust en ze zullen alles vervoeren. 
Zijn vrachtwagenchauffeurs wel zo'n raar soort mensen??  
Nee, we werken gewoon graag hard en houden van onze wagens en ons beroep. 
 

Denk eens na voordat je ze uitkotst  

Ze rijden VOOR U opdat u niet mis grijpt in de winkel  

 

#chauffeur #vrachtwagenchauffeur #truckers 

 



MAKE IT 
    YOUR
   OWN
• CUSTOM INTERIEURS
• VRACHTAUTOSTOELEN
• REVISIE & REPARATIE
WWW.WOLTJER.ORG  |  INFO@WOLTJER.ORG  |  053 - 4341366
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Snelheid en mooie vrouwen samen. 
 
Rijdende op die eeuwig volle snelwegen zoek je meestal toch enige afleiding.  
Je kan naar iedereen bellen waarvan je denk dat ze op een gesprek met jouw zitten te wachten 
maar dat wordt meestal aan het eind van de maand afgestraft door een gepeperde rekening. 
 
Nee gewoon lekker rondkijken naar de wereld van snelheid rond om je heen. 
De passie is er vanaf het moment dat je wielen hebt.  
Lekker scheuren op je driewieler en remmen door middel van het tuin hekje.  
Later op de brommer liefst zonder helm heeeeel hard want dat is stoer. 
 
Je kan van alles bedenken maar de mens ,en zeker niet de man, laat zich inbinden.  
Niet door regels niet door borden en zeker niet door de andere weggebruiker.  
Alles is er al geprobeerd om de snelheid aan banden te leggen en te reguleren met drempels, 
obstakels en zelfs camera’s kunnen niet bereiken wat de vrouw kan namelijk de snelheid er uit 
halen.   
Even voor de duidelijkheid ik heb het hier niet over moeders de vrouw die je een blauw oog 
beloofd als je geen gehoor geeft minder gewicht op het rechter pedaal te zetten .  
Nee ik heb het over mooie vrouwen die schaars gekleed de ramen bevolken en geen drempels 
kennen hooguit een rood verkeer licht boven aan het raam. 
 
Stapvoets rijden ze de Schumachers met hun niet vooruit te branden voertuigen.  
Niemand claxonneert “schiet eens op ik heb haast “nee  iedereen wacht geduldig zijn “beurt” af. 
Steeds weer hoor je klachten van gemeenten die deze tak van sport eigenlijk willen verbannen 
naar buiten de bebouwde kom op winderige industrie terreinen.  
 
Als je deze gedachten loslaat op het gedrag van onze medeweggebruikers ,die zonder op of om 
te kijken op zijn voorganger afraast en in de ankers moet omdat deze niet even oprot naar de 
rechter weghelft,  dan is dat toch de oplossing.  
Plaats grote ramen langs de snelweg.   
 
R.     
 

  

         
www.vkrhaaksbergen.nl 

 



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.



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







Met arti est optreden van:

Geluid en licht: 
Veldmanti me, Marcel Veldman

Kaarten voorverkoop: € 15,00

� Vrieler Café Partycenter, Enschede
� Facebook Truus te Hennepe: /truus.tehennepe
� WhatsApp: 06 11 70 49 29
� E-mail: alti jdfeest@live.nl

Kaartverkoop via:
• Maart / april: € 10,00
• Aan de zaal: € 15,00

Prijs kaartverkoop:

Locati e:
Brinkstraat 301-303, Enschede
053 433 37 19 • www.vrieler.nl

CAFÉ PARTYCENTER

VRIELER

Mike van Dijk

André Pronk Lenie Gerrits

Rob ZornTineke Willems

Stewy

MAATHUIS
Hijskraan- en hoogwerkerverhuur

VERHUUR VAN:
Hijskranen - Hoogwerkers - Verreikers - Heftrucks - 

Transport en (ver)plaatsing machines
www.maathuis-kraanverhuur.nl

Inge Ingrid

Prijs kaartverkoop:

• Aan de zaal: 

Maico Eylders John Ott en



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
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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. 



Nijwa Beilen
T.: 0593 53 82 00

Nijwa Veendam
T.: 0598 62 29 44

Nijwa Rijssen
T.: 0548 53 80 80

Nijwa Veenoord

T.: 0591 57 52 42

Nijwa Hengelo
T.: 074 24 72 500

Nijwa Zwolle
T.: 038 42 25 222

NIJWA.NL

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

Meer 
informatie

Nijwa Groningen
T.: 050 57 92 928



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

Olieslagweg 15 - 7521 HX  Enschede
06 29 55 29 38 - info@ndltransport.nl 

www.ndltransport.nl

transport



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



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



 

 

 

 

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 
 



AM ALT-METALL GmbH
GROOT IN SCHROOT

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

www.alt-metall.com



Bornsestraat 6 | 7595 LG  Weerselo | 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!



1
open 

verpakking

2
verwijder
sachet 

3
voeg heet 
water toe

4
goed 

roeren


