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Batterij blijft 
hot item

Veiligheidsgordel 
verplicht?

Nederlands kampioen 
aan het woord

Forklift Driver 
Challenge

Hebbedingen 
en weetjes

Stheffi  es 
Story

Servicemonteur 
aan het woord

Voer voor 
vakmannen 
en -vrouwen

Werken met een hef- of 
magazijntruck is fun, maar 
vereist bovenal vakmanschap. 
Alleen de échte vakman voert 
zijn taak correct en veilig uit. 
Zonder daarbij in te boeten aan 
productiviteit. Niet voor niets 
zijn kennis, veiligheid en fun al 
jaren dé pijlers van de Forklift 
Driversclub.

Deze eerste editie van het 
Forklift Driverscalub Magazine 
staat bol van de kennis. Lees 
bijvoorbeeld meer over het 
veilig omgaan met batterijen en 
laders. Of over gordels; zijn die 
nou eigenlijk altijd verplicht? En 
leer van de tips van Nederlands 
Kampioen Intern Transport, 
Bram ter Bruggen, en van een 
Toyota servicemonteur.

Daarnaast vind je in een greep 
uit het laatste nieuws dat je als 
hef- of magazijntruckchauffeur 
niet mag missen, en 
hebben we diverse leuke 
hebbedingetjes en weetjes 
voor je geselecteerd.

Kortom, volop voer voor 
vakmannen. Heel veel 
leesplezier!

Meer veiligheidstips, kennis en fun 
vind je op www.forklift-driversclub.nl!

Win!
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KORTE BERICHTJESKORTE BERICHTJES

Korte berichtjes
We ontvangen regelmatig leuke foto’s op onze 
Facebook pagina. Heb jij ook een leuke foto die 
je met ons wil delen? Laat een berichtje achter 
op facebook.com/forklift-driversclub! 

Activiteiten
Waar kun je ons tegenkomen? Kijk hieronder voor 
een aantal voorbeelden.Filmpjes te 

bekijken op het 
YouTube kanaal 

van de Forklift Driversclub 

360 graden sturen op de reachtruck

Veilig werken met de pallettruck

Forklift Driver Challenge met DSV

youtube.com/forkliftdriversclb

Aanwezig met de fotoshoot bij de open dag 
van Etos in Beverwijk

De Driver Challenge bij Logoplaste in Elst

Aanwezig bij het Nederlands Kampioenschap 
Intern Transport bij Herbalife in Venray

Patrick van Nienhuijs
Kalmar dfc 70-100 in schaal 1:15

Ekke-Jan Terpstra
Een productdemo foto bij Muelink & Grol

Jan Haan
Gewoon een prachtig plaatje

Andries van Essen
Omdat deze joekel mooier is dan 
mijn heftruck

Is er een leuke activiteit op jouw bedrijf 
waarvoor je de Forklift Driversclub wil 
uitnodigen? Neem dan contact op via 
info@forklift-driversclub.nl 
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BATTERIJEN & LADENBATTERIJEN & LADEN

Batterij blijft 
hot item
‘Elektrisch rijden’ is in alle opzichten hot. Niet alleen neemt 
het aantal elektrische intern transporttrucks al jaren toe en 
komen er meer bruikbare energieconcepten voor elektrische 
hef- en magazijntrucks. Ook kun je bij een kortsluiting lelijk je 
vingers branden. De Forklift Driversclub zet een aantal feiten 
en praktische tips voor je op een rijtje.
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O 

p de openbare weg kom 

je ze steeds vaker tegen: 

elektrische voertuigen. 

In het magazijn en op de productie-

vloer voert ‘elektrisch rijden’ al lan-

ger de boventoon. Elektrotrucks zijn 

schoon en stil. En dat sluit naadloos 

aan bij het toenemende milieu- en 

energiebewustzijn van bedrijven.

Met nieuwe, slimme energiecon-

cepten, zoals lithium-ion accu’s, 

brandstofcellen en hybride trucks, 

spelen fabrikanten hierop in. De 

alternatieven zijn niet alleen milieu-

vriendelijker. Ook voor de gebruiker 

bieden ze voordelen. Bijvoorbeeld 

door de opgewekte energie beter 

te benutten. Of door een sneller 

laadproces. Maar vooralsnog blijft 

de conventionele loodzuur batterij 

het populairst.

Volop spanning
Zo’n loodzuur accu is niet alleen 

figuurlijk hot, vanwege de schone en 

stille inzet. De batterij kan ook let-

terlijk hot zijn. Zeker als er niet juist 

wordt geladen en gewisseld. Slim 

en zorgvuldig omgaan met batterijen 

en laders voorkomt ernstige risico’s.

Je vraagt je misschien af hoe het 

kan dat zo’n tractiebatterij gevaar 

kan opleveren. Het is immers ‘maar’ 

24, 48, 72, 80 of 96 Volt. En thuis 

komt er 230 Volt uit het stopcontact, 

dat is toch veel meer?

Dat klopt, maar voor een flinke 

optater is er naast spanning ook 

stroomsterkte (Ampère) nodig. En 

die is bij een heftruck behoorlijk 

hoog. Waar de stroomsterkte thuis 

meestal maar 16 Ampère is, ligt 

deze bij een ogenschijnlijk licht 

heftruckje met een 24V batterij al 

gauw boven de 700 Ampère. Bij een 

80V batterij met 500 Ampère is het 

al helemaal oppassen geblazen. 

Vermogen is immers Volt x Ampère. 

En tussen de batterij en de truck 

zit – in tegenstelling tot thuis in 

de meterkast – geen zekering. Bij 

kortsluiting wordt de stroom dus niet 

automatisch onderbroken.

Explosief en zuur
Bovendien kan er tijdens het laden 

van de batterij knalgas ontstaan. 

Dit gas is uiterst explosief en heeft 

maar een klein vonkje nodig om 

voor catastrofale gevolgen te zor-

gen. Roken boven de batterij is dan 

ook altijd af te raden. Net als zelf 

aangesloten radio’s of lampen, met 

‘aftap op de batterij’. Dat kunnen 

echte ‘killers’ zijn. Ook kettinkjes en 

armbandjes zijn potentiële kortslui-

ters als je boven de batterijpolen 

moet zijn, bijvoorbeeld tijdens het 

wisselen van de batterij of tijdens 

het bijvullen van de cellen.

En dan is er natuurlijk nog het 

agressieve elektrolyt, accuzuur in 

de volksmond. Met zijn zuurgraad 

kan het lelijk op je huid branden en 

BATTERIJEN & LADEN BATTERIJEN & LADEN

kleren verruïneren. Draag daarom 

altijd beschermende kleding zoals 

een zuurbestendig schort, een 

veiligheidsbril en handschoenen als 

je aan de batterij werkt. Zorg ervoor 

dat oogdouche of steriel oogspoel-

water in de buurt beschikbaar is. En 

controleer dat regelmatig.

 
Tussendoor bijtanken
En er zijn meer zaken waarop je 

moet letten, zoals tussenladin-

gen. Voor de levensduur van een 

conventionele loodzuur batterij 

is het belangrijk dat de accu tot 

20 procent restvermogen is ont-

laden, voordat hij weer aan de 

lader gaat. Te vroeg laden heeft 

een negatief effect op de levensduur 

van de batterij. Tussenladingen 

worden hier dan ook afgeraden.

Voor modernere, accu’s, zoals 

Nikkel Cadmium, of onderhoudsvrije 

gelbatterijen, kan een extra laadsta-

tion in de buurt van de kantine wel 

degelijk handig zijn. Het scheelt een 

stuk lopen voor de chauffeurs en 

tijdverlies voor je werkgever. Boven-

dien kan het laden tijdens het half 

uurtje pauze, net dat beetje energie 

opleveren om de dagtaak te halen. 

Uiteraard moet er ook dan een 

geschikte, bij de batterij passende 

lader worden gebruikt.

Mens blijft bepalend
Het spreekt voor zich, dat het laden 

zelf altijd op de juiste wijze moet 

gebeuren. Want al voldoet een 

acculaadruimte aan álle (bouw)

technische eisen, en is aan alle 

voorzorgsmaatregelen gedacht, dan 

nóg is een veilig laadproces niet ge-

waarborgd. De belangrijkste factor 

is en blijft immers de mens. En als 

die mens niet beschikt over de juiste 

kennis, zit een ongeluk in een klein 

hoekje. Daarom tot slot nog even de 

juiste handelingen voor het aanslui-

ten (en afkoppelen) van de batterij 

aan de lader op een rij:

Damen Shipyards is een van de vele bedrijven 
die de veiligheidsposter ‘Slim en verstandig 
werken met batterijen’ al hebben besteld. Het 
bedrijf ontwerpt schepen, die het vervolgens 
zelf bouwt. Dat gebeurt op 32 verschillende 
locaties over de gehele wereld. Een proces 
waarbij wereldwijd bijna 10.000 medewerkers 
betrokken zijn. Daarnaast houdt Damen zich 
bezig met reparatie van schepen. 

Op het hoofdkantoor in Gorinchem werken 
ongeveer 1.700 mensen, waaronder Gijs Monster. 
Hij is verantwoordelijk voor de controle van alle 
binnenkomende goederen. Deze zomer bestelde 
Monster de veiligheidsposters. “Ik heb de posters 
aangevraagd om de mensen duidelijk te maken 
met welke risico’s ze te maken kunnen krijgen. 
Om ongelukken – nu en in de toekomst – te 
vermijden. Voorkomen is immers beter dan 
genezen”, vertelt hij.

In het magazijn van Damen Shipyards rijden 
12 elektrische vorkheftrucks, 2 zijladers, 2 
reachtrucks en 8 stapelaars. Monster heeft één 
poster opgehangen bij het acculaadstation. De 
tweede poster hangt op een plek waar deze voor 
iedereen goed zichtbaar is. “Na het ophangen van 
de posters hebben we nog niet specifiek aandacht 

besteedt aan het thema veilig laden. Maar als 
bedrijf besteden we wel regelmatig aandacht aan 
veiligheidseisen, brandpreventie en dat soort 
zaken. Dat gebeurt onder de noemer ‘Risico van 
de Maand’. Daarbij zal ook slim en veilig omgaan 
met batterijen en laders aan de beurt komen. 
Daarnaast spreken we mensen er uiteraard op 
aan als er iets niet volgens het boekje gaat”, 
vervolgt Monster. Sinds de posters ophangen is 
dat laatste echter niet meer nodig geweest. “Je 
merkt dat er bewuster wordt geladen. Die winst is 
alvast binnen.”

“Voorkomen is 
beter dan genezen.”
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“Een veilige arbeidsomgeving en gezond 
werken staan bij ons hoog in het vaandel”, 
begint Bert van den Berg. Hij is landelijk 
Arbocoördinator bij Deli XL, een groothandel 
in levensmiddelen. Het bedrijf levert een 
totaalpakket van kruidenierswaren, diepvries- 
en verse producten aan voornamelijk 
horecagelegenheden. Maar ook aan instellingen 
cateringbedrijven en bedrijfskantines. De 
goederen worden verzameld in en geleverd 
vanuit 15 verschillende magazijnen, verspreid 
over het hele land.

Voor al die vestigingen heeft Van den Berg 
veiligheidsposters van Toyota Material Handling 
besteld. Naast de posters voor slim en verstandig 
werken met batterijen, bestelde de Arbocoördinator 
ook de veiligheidsposters voor pallettrucks, 
stapelaars en orderverzameltrucks. “Als je of een 
hef- of reachtruck rijdt, moet je om de vijf jaar je 
certifi caat vervangen. Dat is een goede zaak. 
Voor de kleinere magazijntrucks gelden echter 
geen landelijke regels, terwijl ook die trucks bij 
onvakkundig gebruik een hoop ellende kunnen 
veroorzaken”, licht hij toe.

Met de veiligheidsposters – die duidelijk zichtbaar 
ophangen op het veiligheidsbord dat dagelijks 
wordt besproken met de teams – wil Van den 
Berg de veiligheid op de wekvloer bij Deli XL naar 

een hoger plan tillen. “Met behulp van de posters 
lopen we vanaf nu ook één keer per jaar alle 
veiligheidsregels stuk voor stuk door met onze 
medewerkers. Die jaarlijkse toets is onderdeel van 
ons nieuwe beleid, want herhaling is en blijft de 
beste leermeester.”

“Herhaling is de beste 
leermeester”

Gratis veiligheidsposter
Toyota Material Handling Nederland heeft de genoemde en andere tips 
samengevat in één, duidelijke en overzichtelijke veiligheidsposter op A0 

formaat. De poster is gratis en kan worden aangevraagd op www.forklift-driversclub.nl.
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TOYOTA MATERIAL HANDLING EUROPE, MANAGING THE TOYOTA AND BT MATERIALS HANDLING BRANDS IN EUROPE.

Slim en zorgvuldig werken met batterijen en laders

Werken met elektrisch aangedreven magazijntrucks en heftrucks betekent ook werken met batterijen en laders. Conventionele batterijen zijn gevuld 
met het gevaarlijke en milieuverontreinigende accuzuur (elektrolyt). Werken met laders (gelijkrichters) is risicovol, aangezien er grote stromen, onveilige 
spanning en explosief gas vrijkomt bij het laden. Wordt er niet op correcte wijze gewerkt met lader en batterij dan heeft dit ernstige gevolgen voor mens 
en milieu. Er gelden niet voor niets voorschriften en eisen. Deze veiligheidsposter is met zorg tot stand gekomen en bedoeld als hulpmiddel om veilig 
en zorgvuldig te werken met batterijen en laders.

Op www.forklift-driversclub.nl vind je meer veiligheidstips en video’s. Mocht je aanvullingen of tips hebben deel deze dan met ons. 
Dit kan via facebook.com/ForkliftDriversClub of op onze website forklift-driversclub.nl

Indien de batterij te ver ontladen wordt, zal de truck 
met minimale functies werken.

Een batterij is gevuld met batterijzuur (elektrolyt) 
een bijzonder schadelijke vloeistof. Een lekkage of 

ander probleem zichtbaar? Meld het direct!

Ruimte tussen batterij en lader dient minimaal 0,5 
meter te zijn.

Maak de doppen en batterij schoon voordat deze 
weer wordt aangesloten.

Zorg voor een correct ingestelde machine. Hiermee 
voorkom je pieken in het verbruik en bespaar je 

energie.

Parkeer de truck op de juiste wijze, schakel de truck 
uit en zorg ervoor dat deze op de handrem staat.

Gebruik tijdens het wisselen van de batterij altijd 
handschoenen, veiligheidsbril, veiligheidsschort en 

gehoorbescherming.

Een batterij mag alleen ná het laden bijgevuld 
worden met gedemineraliseerd water.

Voer geen tussenladingen uit! Deze beperken de 
levensduur van de batterij.

Als accuzuur op huid of kleding wordt gemorst, 
onmiddelijk afspoelen met royale hoeveelheden 

schoon water.

Zorg dat de lader en truck voor het aan- en 
afkoppelen van de batterij uitgeschakeld zijn.

Controleer wekelijks het waterpeil (correct is 
wanneer het water net boven de platen staat), 

zuurgehalte en maak de batterij schoon.

Meld defecten aan de batterij direct aan onze service 
organisatie en neem vooral géén risico’s.

De batterij en lader hebben een grote waarde.

Wees bewust van de risico’s bij het wisselen en 
laden van batterijen. Gebruik enkel geschikte en 

goedgekeurde hulpmiddelen.

Verbind de stekker van de lader met de batterij. 
Schakel de lader in.

Houd na het laden rekening met 1 uur rusttijd voor 
batterij. Zo koelt de batterij voldoende af.

Rijd met beleid. Verplaats je last de eerste keer al 
goed. Dit scheelt tijd en energie.  

Onderschat het gewicht van een batterij niet. Maak 
gebruik van tilhulpmiddelen en voorkom beknelling.

Plaats de truck op de afgesproken plaats, schakel de 
truck uit en verbind de lader en batterijstekker met 

elkaar.

Geeft de indicator aan dat het laadproces voltooid 
is, schakel de lader dan uit. Is er een 

foutmelding / storing meld dit dan eerst.

Daar waar onderhoud aan batterijen wordt verricht, 
zoals bijvullen en werken met elektrolyt, dient een 

nooddouche en oogdouche op een goed bereikbare 
plaats aanwezig te zijn.

Rijd totdat de truck aangeeft dat de batterij geladen 
moet worden. Let goed op de batterijconditiemeter.

Zorg voor een veilige batterijlaadruimte en hanteer 
de Toyota TPS 5S methode. (Neem bij twijfel contact 

met ons op voor advies.)

Zorg voor voldoende ventilatie door de 
batterijdeksel open te laten staan in geval de batterij 

in de truck blijft.

Ontkoppel na het laadproces de lader en batterij van 
elkaar. Werk het laadrapportageboekje bij.

Trillingen en schokken zijn funest voor de batterij. 
Werk zorgvuldig en veilig en voorkom aanrijdingen 

of schokken.
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Wat zijn de voorschriften in de laadruimte?

Een acculaadruimte is een risicovolle plek, waar explosieve dampen kunnen ontstaan.
Dit betekent onder andere dat de bovenstaande verboden gelden in een accuruimte.

Werk verstandig en slim 
met batterijen en laders
Vermijd risico’s bij het werken met conventionele loodzuur batterijen en laders. 

28 tips voor veilig werken met batterij en lader!

Draag altijd persoonlijke beschermingsmiddelen als 
je aan de batterij werkt (dus ook bij schoonmaken, 

inspecties, bijvullen, etc.).

Aansluiten aan de lader
• Verwijder de contactsleutel en trek de handrem aan

• Ontkoppel de batterij

• Controleer het elektrolyt

• Zorg ervoor dat de ontluchtingsopeningen van de 

truck open zijn

• Controleer of de isolatie van de kabels in orde is

• Koppel de batterij aan de lader

• De lader zal automatisch gaan laden

• Check of de lader goed functioneert

A� oppelen van lader
• Check of de lader klaar is met laden

• Let op overmatige gasvorming

• Meld versleten batterijen onmiddellijk

• Schakel de lader uit d.m.v. de pauze- of stopknop

• Koppel de lader af van de batterij

• Hang de kabels van de lader zorgvuldig weg

• Controleer of het contact uit staat

• Koppel de batterij aan de truck

BATTERIJEN & LADENBATTERIJEN & LADEN
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HEBBEDINGETJES WEETJES

Alle producten zijn te bestellen op www.forklift-driversclub.nl/goodieshop 

Schaalmodel Heftruck €18,95
De Toyota Traigo 48 is een elektrische heftruck in de 
uitvoering met 3 wielen. Dit schaalmodel heeft bewe-
gende mastdelen en wielen. Het Toyota Traigo heftruck 
schaalmodel is inclusief miniatuur pallet.

Specificaties schaalmodel Toyota Traigo Heftruck
Schaal 1:23
Model 8FBET16 – 3-wiel
Merk Toyota Traigo 

… In 1933 de eerste heden-
daags uitziende heftruck 
op de markt is gebracht 
door Clark onder de model-
naam Carloader, met een 
verbrandingsmotor en 
een hydraulisch hef- en 
inclineersysteem? 
(bron: wikipedia)

… In 1961 de Europese spoor-
wegen onder leiding van de 
“Internationale Spoorweg Unie” 
opdracht gaven om pallets te 
standaardiseren? Deze pallet 
werd officieel EUR-pallet  
genoemd, maar is beter bekend 
als Europallet. (bron: wikipedia)

… De meeste aanrijdingen tussen 
heftruck en voetganger ontstaan 

omdat de chauffeur de voetganger 
niet heeft gezien of de voetganger 

ergens loopt waar hij niet hoort  
te zijn? (bron: cgvm.nl)

Hebbedingetjes! Wist je dat...

Een echte ‘muts-have’ deze winter!

Muts €4,99
Comfortabele en warme 
muts van de Forklift Dri-
versclub voor het wer-
ken in koude omgevingen en andere buiten activiteiten 
gedurende de koudste periode van het jaar. De zwarte 
muts is gemaakt van elastisch materiaal samengesteld 
wat er voor zorgt dat de muts goed blijft zitten tijdens 
het bewegen. Voorzien van Forklift Driversclub logo.

Win!
We geven 30 warme 
FDC mutsen weg. 

Wil je er eentje ontvangen? 
Stuur dan snel een e-mail naar 
info@forklift-driversclub en 
wie weet loop jij er binnenkort 

lekker warmpjes bij. 
(Actievoorwaarden: 1 muts per 

deelnemer. OP = OP) 

Werklamp €9,95
Zeer praktische handlamp met 6 LED’s. De lamp is aan de onderzijde voorzien van een 
magneet. Zo kan deze werklamp makkelijk op metalen bevestigd worden. Door de 
magneet en geïntegreerde ophanghaak is de werklamp overal inzetbaar. Voor een 
kijkje onder de kap, als tijdelijke of noodverlichting in en rond het huis, maar ook 
op de camping, voor onderweg, in de werkplaats is de werklamp geschikt.
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“A l meer dan dertien 

jaar – sinds 5 de-

cember 2002 - geldt 

voor álle heftrucks dat ze voorzien 

moeten zijn van een kantelbevei-

liging. Althans, voor alle heftrucks 

zónder gesloten cabine. Bij een 

gesloten cabine is zo’n kantelbe-

veiliging niet nodig. Het doel van 

de beveiliging (voorkomen dat de 

chauffeur bekneld raakt als de truck 

onverhoopt mocht kantelen) wordt 

dan immers door de cabine zelf al 

verwezenlijkt.

Gordel of hekje?
Als de truck echter geen gesloten 

cabine heeft, is een kantelbevei-

liging dus verplicht. In de meeste 

gevallen wordt er dan gekozen voor 

een veiligheidsgordel. Maar er zijn 

meer middelen die ervoor zorgen 

dat je als chauffeur veilig binnen 

de contouren van de truck blijft 

als deze kantelt. De heftruck 

kan bijvoorbeeld ook worden 

voorzien van beschermhekjes 

of -beugels. Deze bieden als 

extra voordeel meer bewe-

gingsvrijheid tijdens het 

werk.

Wetgeving
Zowel veiligheidsgordels 

als beschermhekjes vol-

doen aan de wettelijke ei-

sen die zijn vastgelegd in 

het arbeidsbesluit (artikel 

7.17a lid 4). Hierin staat 

dat een mobiel intern 

transportmiddel voorzien moet zijn 

van “een systeem dat voorkomt dat 

de chauffeur bij kanteling bekneld 

kan geraken onder de heftruck”.

Verplichting niet voor 
reachtruck
Dit voorschrift geldt echter niet voor 

álle mobiel intern transportmiddelen. 

Voor reachtrucks zijn gordels of 

beugels bijvoorbeeld niet verplicht. 

Het verschil zit ‘m in het beknellings-

risico in combinatie met de bouw 

van de truck.

Een heftruck heeft een zogeheten 

‘frontzit’ (als chauffeur zit je in de rij-

richting) en is van twee kanten toe-

gankelijk. Bij onvakkundig gebruik 

kan de truck zowel voorwaarts als 

zijwaarts kantelen. Bij een zijwaart-

se kanteling heb je als chauffeur 

automatisch de onbedwingbare 

neiging om via de lage zijde weg te 

springen. Dit is dezelfde zijde waar-

op de truck kantelt, waardoor het 

levensgrote risico ontstaat dat je on-

der de truck terecht komt. Vandaar 

dat een kantelbeveiliging (gordel of 

beugel) hier verplicht is.

Fysiek onmogelijk
Op een reachtruck zit je als chauf-

feur daarentegen dwars op de 

rijrichting. Bovendien is een reacht-

ruck slechts van één kant toeganke-

lijk; de achterzijde. Deze achterzijde 

is echter nooit de kant waarop 

de truck zal kantelen. En precies 

daarom is een gordel of beugel op 

een reachtruck niet verplicht. Het is 

immers fysiek onmogelijk dat je als 

chauffeur bekneld raakt onder een 

kantelende reachtruck.

Hoewel de gordelplicht voor vorkheftrucks al ruim dertien jaar van 
kracht is, zijn er nog steeds onduidelijkheden over de voorschriften.  
Dat blijkt uit vragen die de Forklift Driversclub regelmatig ontvangt.  
Tijd om de zaken nog eens helder op een rij te zetten.

Een mobiel intern trans-

portmiddel moet voorzien 

zijn van “een systeem dat 

voorkomt dat de chauffeur 

bij kanteling bekneld kan 

geraken onder de heftruck.“

Artikel 7.17a lid 4

Veiligheidsgordel 
niet altijd verplicht?

GORDELS GORDELS

Meer tips over veilig en  
gezond werken vind je op  

www.forklift-driversclub.nl/
veiligheidsplein
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STHEFFIE CHAUFFEUR EN TRUCK

Stheff ies
StoryStheff ies

Nederlands kampioen aan het woord:

‘Gewoon rustig blijven’
Eerder dit jaar won 
de 50-jarige Bram ter 
Bruggen van Scania 
Production Zwolle 
het Nederlands 
Kampioenschap Intern 
Transport, kort NKIT. 
De Forklift Driversclub 
zocht de kampioen op.

Scania Production Zwolle 

is wereldwijd de grootste 

assemblagefabriek van de Zweedse 

vrachtwagenfabrikant. Gemiddeld 

rollen er dagelijks ruim 150 trucks 

van de band. Als magazijnmeester 

springt Bram ter Bruggen regelmatig 

zelf op een truck; een hef- of 

reachtruck wel te verstaan. “Waar 

ik kan helpen, doe ik dat”, stelt 

hij. “Maar echt tips geven, hoef ik 

in de regel niet vaak te doen. De 

meeste chauffeurs hier zijn allemaal 

échte vaklui. Natuurlijk is de kans 

op foutjes ook bij ons wel groter 

naarmate de werkdruk toeneemt.”

Toch kun je volgens de winnaar 

van het NKIT 2016 ook in hectische 

situaties best veilig en foutloos 

werken. Zonder dat dit ten koste 

gaat van de productiviteit. “Hoe je 

dat het beste kunt doen? Gewoon 

rustig blijven. En zorgen dat je het 

overzicht behoudt. Als je je werk té 

snel wilt doen, maak je fouten. En 

de tijd die je nodig hebt om die te 

corrigeren, haal je nooit meer in.”

Bram ter Bruggen
Magazijnmeester Scania 
Production Zwolle

Nederlandse Kampioen 
Intern Transport

Meer avonturen van Stheffi  e vind je op www.forklift-driversclub.nl/fun-games

Tip! 
Bekijk de video van 
het NKIT op nkit.nu
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TIPS & TRUCKS

Vergroot de 
zichtbaarheid 
van voetgangers

6 tips!

Download 
Veiligheidszin
Het e-book met alle praktische 
veiligheidstips op een rijtje. 

www.veiligheidszin.nl

TIPS & TRUCKS

Maar liefst 43 procent van de ongevallen bestaat uit een aanrijding van 
een voetganger. Bij meer dan de helft van de aanrijdingen is de oorzaak 
simpel: de heftruckchauff eur heeft de voetganger gewoon niet gezien. 
De oplossing klinkt al even simpel: zorg dat de heftruckchauff eur de 
voetganger wel kan zien. 

Tip 2 
Stel voor voetgangers 
een fl uorescerend 
hesje beschikbaar

Tip 6 
Maak afspraken 
over gebruik 
van de claxon

  

Tip 1 
Plaats spiegels op 
onoverzichtelijke plekken.

Tip 3 
Plaats een sensor op 
smallegangentrucks

Tip 4 
Kies voor trucks 
met een goed zicht

Tip 5 
Laat lading het 
zicht niet ontnemen
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RUBRIEKRUBRIEK VAKNIEUWSSPONSORING

Sponsoring
START geeft jonge talentvolle coureurs de 
kans om de (inter)nationale top te bereiken. 
Een prachtig initiatief wat alleen kan slagen 
wanneer er voldoende in wordt geïnvesteerd. 
En met succes, START Racing behoort 
inmiddels tot de topteams in Nederland. 

Ow cup
START Racing neemt deel aan de races in de Ow cup in de klasse 

NK SuperCup 600. Ow cup staat voor open wegrace cup en kent 

ruim 40 deelnemers in de klasse SuperCup 600. In totaal worden 

er 9 wedstrijden gereden op het TT Circuit in Assen en het circuit in 

Hockersheim Duitsland

Yamaha motor
Een motor die met behulp van MotoGP-techniek en door de allersnelste topcoureurs tot in de perfectie is doorontwik-

keld. De Yamaha YZF R6 is een compacte, snelle en agressieve supersportmotor. De Yamaha is toegespitst op ultiem 

bochtenwerk en gericht op de ultieme samensmelting van mens en machine.

Team START Racing

START Racing is...
• opgericht in 1998 te Nieuwleusen
• de afkorting voor Stichting 
 Aankomend Race Talent 
• een team dat jong talent begeleidt 
 en fi nancieel ondersteunt
• een team van 10 vrijwilligers 
• coureur Ricardo Brink 
• coureur Jaimie van Sikkelerus Leerzaam én leuk

Tijdens de Forklift Driver Challenge 

kunnen hef- en magazijntruckchauf-

feurs in hun eigen werkomgeving, 

en in een ongedwongen en plezieri-

ge sfeer, hun kwaliteiten meten aan 

die van hun collega’s. De chauffeurs 

leggen verschillende parcoursen af, 

waarbij truckbeheersing en vakman-

schap steeds centraal staan. Een 

vakkundige en ervaren jury beoor-

deelt de deelnemers en voorziet hen 

van nuttige tips.

Eerdere edities, bij onder andere 

TNT, DSV en Logoplaste, bewijzen 

dat een Driver Challenge de team-

building versterkt en de bewustwor-

ding vergroot, dat veilig en beheerst 

werken met hef- en magazijntrucks 

zowel de productiviteit als de veilig-

heid op de werkvloer verhoogt. 

Kortom, een Forklift Driver Chal-

lenge, bijvoorbeeld als aanvulling 

op een Open Dag, is een leuke en 

zinvolle manier om de doelen van 

elke werkgever te realiseren. 

Forklift Driver Challenge:

Kostenreducties, kwaliteitsverbetering en ongeval-
len voorkomen; veel werkgevers hameren er – soms 
dagelijks – op. De Forklift Driver Challenge draagt 
hier op een leerzame en leuke manier aan bij.

Neem voor meer informatie, of het organiseren van een Forklift Driver 
Challenge bij jouw bedrijf contact op met de Forklift Driversclub via 
info@forklift-driversclub.nl

Bekijk een Driver Challenge via het Forklift Driversclub YouTube kanaal.
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SERVICE SERVICE

“Ik zit inmiddels al 

ruim 30 jaar in het 

vak”, laat de 51-jarige 

servicemonteur van Toyota 

Material Handling Nederland de 

Forklift Driversclub weten. In de 

jaren tachtig begon Kees bij BT 

Benelux. Na een korte break bij 

een transportbedrijf besloot hij 

daar terug te keren en zich volledig 

te richten op het onderhouden 

van intern transportmaterieel, 

waarbij de nadruk vooral ligt op de 

magazijntrucks.

 
Uiteenlopende 
storingen
Kees is actief in de regio Oost. “Dat 

houdt in dat ik aan het klussen ben 

van ruwweg Barneveld tot Arnhem, 

met Ede, Veenendaal en alles wat 

daar nog meer tussen ligt erbij”, 

vervolgt hij.

Hoeveel trucks hij wekelijks 

onderhanden heeft, vindt hij lastig 

te zeggen. “Dat hangt natuurlijk ook 

af van de grootte van een vloot bij 

de klant en van het soort storingen. 

Maar ik schat dat ik gemiddeld per 

week toch wel zo’n 10 preventieve 

servicebeurten heb. De rest van de 

tijd wordt gevuld met het verhelpen 

van storingen.”

Door de jaren heen heeft de 

servicemonteur in ieder geval 

gesleuteld aan duizenden trucks en 

de meest uiteenlopende storingen 

verholpen. Van olielekkage tot 

defecte wieltjes of lagers, en 

draadbreukjes. “Vaak het gevolg 

van aanrijdschade, of bijvoorbeeld 

rondslingerend pallethout of 

wikkelfolie”, stelt Kees.

 
Advies van de 
monteur
“Een schone, vlakke vloer 

helpt absoluut om storingen te 

voorkomen”, adviseert hij. “En dat 

geldt ook voor het rijgedrag. Als je 

als chauffeur verantwoord met je 

truck omgaat, voorkom je schade 

en stilstand. Het klinkt misschien 

logisch, maar tóch gaat het in de 

praktijk nog wel eens fout”, weet de 

servicemonteur.

 

Daarnaast is het raadzaam om ook 

regelmatig zelf wat klein onderhoud 

uit te voeren, zoals het stofvrij 

maken van truck én batterij. “En 

onderschat niet het belang van 

correct laden van de batterij. Te diep 

ontladen of regelmatig tussenladen 

van de batterij kan funest zijn”, 

besluit Kees.

Dagelijks zijn honderden servicemonteurs van verschillende 
leveranciers op pad om een vlekkeloze inzet van hef- en magazijntrucks 
te waarborgen. Hun ervaringen zijn absoluut nuttig bij het voorkomen 
van storingen en stilstand. Kees van Santen is zo’n servicemonteur.

Servicemonteur:

Een schone vloer helpt “Als je 
verantwoord met 
je truck omgaat, 

voorkom je schade 
en stilstand.”
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BEDRIJF IN BEELDBEDRIJF IN BEELD

De smaakmakers in snoep: 

Perfetti Van Melle

In Nederland staan 3 fabrieken 

(Breda, Sittard en Weert) en 

wordt er met meer dan 20 distri-

buteurs samengewerkt. De produc-

ten uit de Nederlandse fabrieken 

worden wereldwijd geëxporteerd. 

“De kans is heel groot dat je aan 

de andere kant van de wereld een 

Mentos krijgt die gemaakt is in de 

fabriek in Breda.”

Sinds begin jaren negentig werkt 

Perfetti Van Melle samen met Toyo-

ta Material Handling op het gebied 

van intern transport. De huidige 

truckvloot die uit handpallettrucks, 

elektrische pallettrucks, heftrucks en 

reachtrucks bestaat, wordt onder-

houden door een vaste servicemon-

teur. Recentelijk is daar SpotMe 

– het waarschuwingssysteem voor 

veilige magazijnen aan toegevoegd.

Waarborgen veiligheid
Dit waarschuwingssysteem is niet 

voor niets geïnstalleerd. Met een 

continu draaiende fabriek en een hal 

met blinde hoeken en kruispunten 

waarin voetgangers en reach- en 

heftrucks via dezelfde paden en 

gangen stromen, is het noodzakelijk 

de veiligheid te waarborgen. De 

afwisselende knipperlichten van 

het SpotMe systeem waarschu-

wen wanneer er voetgangers en/

of chauffeurs de gevaarlijke punten 

naderen. 

Praktisch voor 
iedereen
Jan Kopmels, monteur rollend 

materieel, van Perfetti Van Melle 

verklaart de keuze voor het SpotMe 

systeem: “We willen te allen tijde 

ongevallen voorkomen en veilige 

werksituaties creëren. Omdat we 

het pand niet kunnen aanpassen 

zijn we op zoek gegaan naar een 

waarschuwingssysteem dat zowel 

voor voetgangers als chauffeurs 

praktisch werkt.  Hiermee creëren 

we én een betere bescherming van 

de voetgangers én beter rijgedrag 

met minder risico op schade, want 

er hoeft niet meer abrupt geremd te 

worden.” 

 

Inmiddels werkt het systeem al 

enkele maanden en de reacties 

zijn positief. Kopmels vertelt: “Het 

voordeel van het systeem is dat het 

heel goed in een bestaande opera-

tie past en dat we in goed overleg 

eenvoudig aanpassingen kunnen 

doorvoeren. Zo kunnen we de tips 

en ervaringen van alle betrokkenen 

meenemen en uitvoeren.”

Een passie voor snoep en kauwgum dát kenmerkt 
Perfetti Van Melle. Bekend van o.a. Mentos, 
Chupa Chups en Smint levert het bedrijf 
producten binnen twee smaakgroepen: verfris-
sen (kauwgum en mintsnoepjes) en verwennen 
(drop, lolly’s, toff ees en het vierkante snoepje). 

“We willen te allen tijde 
ongevallen voorkomen en veilige 

werksituaties creëren”

Interne transportvloot
In meer dan 150 landen in de wereld de 
producten van Perfetti Van Melle verkrijgbaar. 
Het verhaal van Perfetti Van Melle begint heel 
erg klein in 1900 in Breskens. Inmiddels is 
het concern uitgegroeid tot het op twee na 
grootste zoetwarenconcern in de wereld.

Naast het SpotMe waarschuwingssysteem 
bestaat de intern transportvloot bij Perfetti 
Van Melle te Breda uit:
• 18 BT Levio elektrische pallettrucks
• 7 Traigo 48 elektrische heftrucks      
• 12 BT Refl ex reachtrucks
• 38 BT Lifter pompwagens

In gebieden met een slechte 
zichtbaarheid, waarschuwt 

SpotMe bestuurders en 
voetgangers dat er gevaar is 

voor een aanrijding. De infrarood 
richtinggevoelige sensoren 

detecteren tijdig de beweging of 
de aanwezigheid van heftrucks 
en voetgangers op kruispunten. 

Wanneer er een potentieel gevaar 
wordt opgemerkt, activeert de 

SpotMe waarschuwingseenheid 
een knipperend licht.

Perfetti Van Melle
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COLOFON

Colofon
Forklift Driversclub Magazine is een uitgave van
Toyota Material Handling Nederland B.V. 
Stevinlaan 4, 6716 WB Ede 
T: 088 - 864 20 00
E: info@nl.toyota-industries.eu
W: www.toyota-forklifts.nl

Veel dank aan Forklift Driversclubleden, klanten, collega's en leve-
ranciers die meewerkten aan de totstandkoming van dit magazine.

Speciale dank aan: Mark Dohmen 

Redactie: Daphne Lugtenborg

Tekst: Mark Dohmen, Marcel te Lindert & Daphne Lugtenborg

Vormgeving: Van der Let & Partners (www.vdlp.nl)

Fotografie: Mark Dohmen, Joost Ooijman & Dave Zuuring

Door de redactie is uiterste zorg besteed aan de inhoud en samen-
stelling van dit magazine. Toyota Material Handling is niet aanspra-
kelijk voor eventuele onjuistheden. Niets mag geheel of gedeeltelijk 
worden verveelvoudigd zonder schriftelijke toestemming van Toyota 
Material Handling.

De Forklift Driversclub is een initiatief van 
Toyota Material Handling. 

 www.forklift-driversclub.nl

  www.youtube.com/forkliftdriversclb 

  www.facebook.com/ForkliftDriversClub



Welkom bij 
de Forklift 
Driversclub!
Al meer dan 2000 enthousiaste fans van magazijn- en heftrucks gingen je voor 
en zijn lid van de enige echte Forklift Driversclub. 

De Forklift Driversclub is er voor iederéén die iets meer met magazijn- en vorkheftrucks heeft, ongeacht merk. Het 
gaat ons om jou en je werk met heftrucks of magazijntrucks.

Lid zijn van de Driversclub heeft voordelen: 

  Je wordt als eerste op de hoogte gebracht van het laatste nieuws.

  
Je ziet op ons Youtube videokanaal de leukste en handigste videoclips.

  
Op onze Facebookpagina communiceer je met alle andere leden.

Het allermooiste? Lid zijn van de Driversclub is GRATIS en zonder verplichtingen!

Wil jij ook lid worden? 
Ga dan naar www.forklift-driversclub.nl, 
meld je aan en ontvang deze mooie cap!

Meer veiligheidstips, kennis en fun vind je op 

www.forklift-driversclub.nl!

Gratis voor nieuwe leden!Word ook lid!




