
 

Nieuwsbrief december 2016 

JS Laadtechniek op televisie 

Op 1 november jl. zijn er bij ons op het bedrijf in Maasdijk televisieopnames gemaakt voor het programma 

Ondernemen Doen We Zo. Er zijn diverse aspecten van laadkleppen bekeken, besproken en gefilmd. De 

cameraploeg is ook meegeweest naar een storing onderweg en heeft daar ter plekke beelden geschoten. Toch wel 

bijzonder om mee te maken en onszelf zo in beeld te zien! 

De uitzending van Ondernemen Doen We Zo is te zien op:  

25 december om 13.30 uur op RTL 7 

 

 

 



Jubileum bij JS Laadtechniek 

Iemand die jaren geleden al veel met laadkleppen werkte en in Apeldoorn woonde is Tim Steunenberg. Destijds had 

hij zijn vriendin Jo-An hier in het westen van het land wonen en zoals het vaak werkt met Vraag & Aanbod; dat 

hebben we fantastisch weten te combineren. Inmiddels is zijn vriendin al jaren zijn vrouw en is Tim alweer 25 jaar 

werkzaam bij ons! 

Tims jubileum is groots gevierd. Zo heeft hij heeft een zilveren penning van de Focwa gekregen en van ons kreeg 

hij een oorkonde en een mooi geschenk. En dit was nog niet alles. Afgelopen zaterdag hebben we Tim met het 

voltallige personeel gehuldigd en zijn we hierna met z'n allen met de bus naar Rotterdam gereden. Op het 

stoomradarschip Majesteit, die versierd was in een vrolijk kerstthema, hebben we gezellig gegeten en gedronken.  

Onze Tim werd die avond nogmaals in het zonnetje gezet door enkele kerstdames van de partyboot en al met al was 

het een geweldige avond waar we nog lang op terug kunnen kijken 

Tim, op naar de volgende 25 jaar! 

 

 

Veiligheid op het laadklep platform 

Wij krijgen veel vragen van klanten en chauffeurs om hun laadklep platform enigszins aan te passen aan hun 

persoonlijke wensen, zoals rolstops in algemene zin. Dit doen we graag, alleen zijn we hier nogal in beperkt. De 

veiligheid van de laadklep mag namelijk niet in het geding zijn. De eisen zijn vastgelegd in een Norm van het Hef 

en Hijs besluit en omschreven in een uitgebreid verhaal. Deze norm NEN-EN 1756-1+A1 staat behandeld in 

artikelnummer 5.5.2 & 5.13.1. Deze gaat over obstakels op het platform met de volgende omschrijving: 

Elk deel van het platform waarop een bediener kan lopen of staan moet vrij zijn van 

permanente hindernissen waarover men kan struikelen. De volgende uitzonderingen zijn toegelaten: 

1) een afscherming (hekwerk zoals in Engeland gebruikelijk) 



2) een opstaande afrolbeveiliging (moet geopend minimaal 50 mm hoog zijn) 

3) indien niet hoger dan 25 mm: elke verlichting, bediening van de afrolbeveiliging of 

elk voetbedieningsorgaan 

Volgens de norm mag er dus niets anders op het platform gemaakt worden. 

Mocht een klant toch 'hockeysticks' of schepjes' op het platform gelast willen hebben, dan moeten wij de klant op de 

hoogte brengen dat dit geheel voor zijn eigen risico is. De norm wordt namelijk voortdurend gecheckt en aangepast 

en is daarom een mooie leidraad voor uw veiligheid. 

Interesse in de volledige omschrijving van de norm? Geef het bij ons aan en dan sturen wij u deze toe. 

 

 

 

Tot slot rest mij u nog te bedanken namens het gehele team voor het door u gestelde vertrouwen in ons. Wij wensen 

u al het goede toe voor 2017! 

John van der Spek 

 

  

 


