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toekoms ook van die eerste vervoerondernemings te wees om 
Euro 5 tegnologie in hul moderne vloot te inkorporeer en 
sodoende die maatskappy se koolstof voetspoor verder te ver-
beter.

“Bogemiddelde kwaliteitdiens is verder deel van ons missie en 
daarom skroom ons nie om deur verskeie opleidingsprogramme 
in ons personeel te belê nie,” sê Arno. Dis net met bogemiddelde 
mense moontlik om bogemiddelde diens te lewer. Die ontwikkeling 
van ons personeel bly ’n prioriteit en ‘n deurlopende proses.

“Die Drywer van die Jaar kompetisie bied die geleentheid om 
erkenning aan ons vragmotorbestuurders te gee vir hul bydrae 
om die paaie veiliger te maak. Oranjerivier Tenkers onderneem 
om hierdie dinamiese onderneming tot nog hoër hoogtes te 
neem, met opgeleide, entoesiastiese drywers en die passie van 
die res van ons mense,” vertel hy.
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“Die veiligheid van ons personeel én algemene padveiligheid, is 
ons prioriteit en daarom ook deel van ons missie,” vertel Arno 
Kock, Oranjerivier Tenkers se finansiële direkteur.

Tydens ’n WynLand besoek aan Oranjerivier Tenkers se hoofkan-
toor in Upington, vertel Arno verder dat daar in die laaste vier jaar 
geen ernstige ongelukke was nie en dít kan grootliks toegeskryf 
word aan opleiding en die hoë prioriteit wat aan padveiligheid 
gegee word.

Die vragmotorbestuurders kompeteer op verskillende gebiede, 
naamlik ’n voorrit-inspeksie, padtoets en ’n hindernisbaan, en 
word deur die provinsiale verkeersdepartement geëvalueer. 
Hierdie punte is saam met punte wat toegeken word vir die ge -
middelde brandstofverbruik die afgelope jaar, verwerk, om so -
doende ’n wenner aan te wys.

Oranjerivier Tenkers gee die pas aan in padveiligheid

Oranjerivier Tenkers se netjiese vragmotors het slaggereed gestaan vir hul derde Drywer van die 
Jaar-kompetisie op 1 September. Hierdie kompetisie word jaarliks gehou as deel van die maats-
kappy se bydrae tot die “Kom Veilig Aan”-veldtog. Tydens die kompetisie word vragmotorbestuurders 
opnuut bewus gemaak van padveiligheid en die geleentheid word gebied om hul vaardighede op te 
skerp en verder te ontwikkel.

Terwyl die vragmotorbestuurders dit uitgespook het op die 
voorrit-inspeksie, hindernisbaan en padtoets, was daar ook 
geleentheid vir die ander bestuurders om by die Mobile Wellness 
Clinic aan te doen om ’n basiese gesondheidsevaluering te 
ondergaan.

Die manne van die oomblik
Deon van Syfer was die algehele wenner, met Owen Fani tweede 
en Riaan Daniëls in die derde plek. Riaan het ook die prys vir die 
mees ekonomiese bestuurder (beste brandstofverbruik) van die 
jaar 2012 gewen.

Albert Liebenberg van GRW oorhandig die wisseltrofee vir die eerste plek 
aan Deon van Syfer.

Oranjerivier Tenkers het in same werking met Iveco SA, die eerste 
Euro 5, 450 Iveco Stralis in Suid-Afrika by hierdie geleentheid ten 
toon gestel. Dié vragmotor sal vir die volgende aantal maande 
getoets word en al die data op ’n weeklikse basis aan Iveco SA 
deurgegee word. Oranjerivier Tenkers hoop om in die nabye Die drywers by die Mobile Wellness Clinic. 

Oranjerivier Tenkers se vragmotorbestuurders. 


