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Het team van       OSC  -  SMCA     wenst u het allerbeste voor  

2019 
	
	

 
 



Wat kunt u deze keer lezen in onze nieuwsbrief: 
 

a. Scania Driver Competitions 
 

b. MEGA TRUCKS  FESTIVAL in de BRABANTHALLEN  
 

c. Opleider VCM (Leusden) geeft u tips voor het verlengen van uw rijbewijs 
 

d. Wij wensen u . . .  
 

 
 

 
 
SCANIA  DRIVER  COMPETITION  (15-16 dec.)  VAN START GEGAAN 
 
Op 15 en 16 december werden in de Brabanthallen de finales voor Nederland en Belgie  
gehouden van de Scania Driver Competitions. Niet iedereen is gelukkig met de nieuwe 
mogelijkheid zich te plaatsen per computer. Wel is iedereen blij met het feit dat er geen 
leeftijdsgrens meer is. Duidelijk was te zien dat vooral de groep tussen 25 en 50 zich had 
ingeschreven en gelukkig was er ook een dame bij.  
Tijdens het Mega Trucks festival in Den Bosch is in ieder geval voor 2 van de 30 Europese 
landen de kompetitie echt van start gegaan. Op zaterdag 15 december reden de Nederlandse 
finalisten hun wedstrijd en op zondag 16 december was de beurt aan de Belgische collega’s.  
De spanning was om te snijden maar het ging dan ook niet om knikkers maar de plaatsing 
voor de finale in Zweden waar de hoofdprijs bestaat uit een nieuwe Scania-truck die de 
winnaar zelf kan specificeren. 
Het begon allemaal in 2003 met de introductie van Code 95. Er werd bekend gemaakt dat het 
aantal ongevallen bij chauffeurs onder de 30 hoger lag dan bij oudere collega’s en Scania zag 
een mogelijkheid daarin iets te verbeteren. Bij de eerste “Young European Truck Driver” 
wedstrijden was er een leeftijdslimiet van 35 jaar, nu is die opgeheven en is de naam 
veranderd in Scania Driver Competitions. De focus ligt voor Scania nog steeds op veiligheid, 
milieu, brandstofverbruik en imago van de beroepschauffeur, gelijk aan de doelstelling van 
het Code 95 plan. Dit vinden we dan ook terug in de gekozen wedstrijdonderdelen. 
 
Omdat een groot aantal wedstrijdelementen door de O.S.C. (Overkoepelende Stichting 
Chauffeursactiviteiten) al vanaf 1995 in Nederland gebruikt worden tijdens chauffeurs 
wedstrijden is er vanaf de eerste Scania competitie in 2003 samen gewerkt. Voegen we daar 



het steeds populairder wordende Mega Trucks festival bij ontstaat er een ijzersterke driehoek. 
De finalisten moesten een rit maken waarbij werd gelet op defensief rijden, Driver Assist 
werd geraadpleegd en tot slot wie de rit het snelst aflegde met het laagste brandstofverbruik. 
Dat de winnaar de oudste finalist (al opa) werd zou doen geloven dat ervaring toch een factor 
van betekenis is.  
Naast deze rit moest er een voertuig met verborgen gebreken gecontroleerd worden, zorgde 
Defensie voor een probleem bij lading zekeren en moesten calamiteiten als brand en eerste 
hulp bij een (nagebootst) ongeval behandeld worden. Een rit in een Formule-1 simulator was 
erg pittig maar de behendigheidsoefeningen, waarbij het puur om manoeuvreren ging, bleken 
voor velen de achilleshiel. Een slalom achteruit en achteruitrijden met alle rechterwielen over 
een balk zijn dan ook geen alledaagse handelingen. 
Na een dag vol actie werden de 4 beste chauffeurs voor de finale bekend gemaakt. Men 
maakte gebruik van Knock the King maar zo dat steeds 2 chauffeurs tegelijk reden. Opdracht  
een rode buis omduwen tussen twee blauwe buizen die niet mogen vallen. Dit 4 keer nl een 
keer met het rechter- en een keer met het linker voorwiel, achter met de linker en rechter punt 
van de oplegger. Viel een van de blauwe buizen moest de chauffeur eerst alles weer recht 
zetten alvorens door te gaan. De deelnemer met de hoogste score (Danny Henskens, finalist 
van 2015) mocht zijn tegenstander uitkiezen. Dat hij daarbij voor een planner koos (Willem 
van Mourik) was duidelijk, in de praktijk liep het echter anders. De andere twee waren Eelco 
van Knippenberg en Christiaan Wesselius (Finalist van 2012)  

Willem van Mourik wist Danny Henskens te vlug af te zijn en Christiaan wist Eelco achter 
zich te houden. In de rit om plaats 3 en 4 was het Eelco die iedereen verbaasd liet staan met 
een geweldige rit zonder fouten en de snelste tijd van de dag. Danny kwam daardoor niet 
meer bij de eerste drie. De finale tussen Willem en Christiaan was bloedstollend, steeds als er 



iemand voor lag viel er een blauwe buis en wist de tegenpartij in te halen. Uiteindelijk bleek 
Willem van Mourik toch over de sterkste zenuwen te beschikken en finishte enkele seconden 
voor Christiaan. 
Uitslag: 1 Willem van Mourik  2 Christiaan Wesselius    3 Eelco Knippenberg 
Willem gaat op 25 mei 2019 naar de Europese finale in Södertälje (S) 
 

 
 
Van l.n.r. Christiaan Wesselius – Willem van Mourik – Eelco van Knippenberg   
 
 
 
MEGA TRUCKS FESTIVAL  
 
Op 15 en 16 december 2018 werd in de Brabanthallen in Den Bosch opnieuw het MEGA 
TRUCKS festival gehouden. Ieder jaar wordt deze happening professioneler en het publiek 
beseft dit ook. Het was drukker dan ooit en vooral bleef het publiek tot het laatste moment. 
Het lukt de organisatie het negatieve imago uit het verleden af te schudden en er waait een 
frisse wind. Leuk voor Tamara en Frans van den  Hull die er heel wat tijd en geld insteken. 
Nu nog continueren en uitbouwen maar daar heb ik alle vertrouwen in. Gewoon een keer 
proberen en u zult zien dat er echt voor iedereen wat van zijn gading is. Vooral de jeugd komt 
tijd tekort op dit evenement wat de toekomst heeft.   
 
 
 
 



OPLEIDER VCM (LEUSDEN)  
GEEFT TIPS VOOR HET VERLENGEN VAN UW RIJBEWIJS 
 
Enige tijd geleden kwamen er noodkreten van mensen die hun rijbewijs wilden verlengen, de 
wachttijden zouden in de maanden lopen ?!?!? Met enig ongeloof hoorden we deze verhalen 
aan maar zie, de waarheid is dat: 

De wachttijd loopt al op tot 4 maanden en wat staat ons nog meer te wachten. 

Voorbeeld:   Chauffeur is begin November begonnen aan het traject en vandaag 28 December 
heeft hij te horen gekregen dat het nog enkele maande kan duren daar er zogenaamd post niet 
is ontvangen. Ook is er een achterstand ontstaan bij de verzendingen.  Deze chauffeur kan 
vanaf 7 januari 2019 niet meer rijden en het antwoord is doodleuk: “dan gaat hij toch in het 
magazijn werken” Net of ieder transportbedrijf dat heeft en wie gaat er dan op de auto met 
deze tekorten aan chauffeurs. Duidelijk is dat CBR geen enkel idee heeft welke problemen ze 
met deze zoveelste wanprestatie veroorzaken. Hadden we maar een keuze maar CBR en 
KIWA zijn voorbeelden van blunderende politici die zich ook nog eens met handen en voeten 
aan deze totaal incompetente organisaties gebonden hebben. 

Dit vind ik als opleider, en behartiger bij problemen in het vervoer, ontoelaatbaar. Naar ik 
mag hopen wordt er nu dus hard gewerkt deze dagen om de achterstand in te lopen.              
De antwoorden aan de telefoon zijn belachelijk, gewoon schandalig. 

Hierbij doe ik dan ook een ernstig beroep op  minister Mw. Nieuwenhuizen van het 
welbekende ministerie waar transport onder valt. Zo snel mogelijk maatregelen om de 
problemen (ook voor de toekomst) opgelost te krijgen. 
 
VCM Leusden 
 

Wat moet u doen? 

• Begin op tijd met uw aanvraag. Het beoordelen of u gezond genoeg bent om te rijden 
kan soms vier maanden duren. Vul daarom ruim van tevoren uw 
Gezondheidsverklaring in om op tijd uw rijbewijs te kunnen halen of verlengen. 

• Vul de Gezondheidsverklaring in op Mijn CBR. U logt in met DigiD en de extra 
controle via sms. Heeft u nog geen DigiD met sms-controle? Vraag die dan eerst aan 
op www.digid.nl. U kunt ook de Gezondheidsverklaring op papier invullen.  

• De Gezondheidsverklaring vult u zelf in. Want het gaat om uw persoonlijke gegevens 
en die zijn vertrouwelijk. Beantwoord de vragen van de Gezondheidsverklaring en 
betaal via iDeal.  

• Na het indienen van uw Gezondheidsverklaring, krijgt u bericht van ons via Mijn CBR 
. Dit kan maximaal 5 werkdagen duren. U ontvangt dan het keuringsverslag voor de 
bedrijfsarts of een arts van een gecertificeerde arbodienst en eventuele andere 
formulieren die u moet laten invullen.  



• Maak een afspraak voor een rijbewijskeuring bij een bedrijfsarts of een arts van een 
gecertificeerde arbodienst. Neem uw bericht met alle bijlagen en uw identiteitsbewijs 
mee naar de arts.  

• De arts onderzoekt uw algemene lichamelijke en geestelijke gezondheid en vult het 
keuringsverslag en eventuele andere formulieren in.  

• Bent u onder behandeling van een specialist voor een gezondheidsprobleem? En weet 
u al dat het CBR een rapport van een specialist nodig heeft? Dan kunt u vaak langs uw 
eigen behandelend specialist voor een rapport en dit ook direct meesturen met het 
keuringsverslag.  

• Stuur alle gevraagde informatie naar: CBR, t.a.v. medische administratie 
Gezondheidsverklaring, Postbus 1062, 2280 CB RIJSWIJK.  

• Het CBR beoordeelt alle informatie. Via Mijn CBR ontvangt u binnen vier weken 
bericht over uw Gezondheidsverklaring.  

• Als het nodig is verwijst het CBR u naar een medisch specialist. U ontvangt dan van 
ons een verwijsbrief. Hierin staat wat u moet doen. De verwijzing sturen we ook aan 
de specialist, samen met het keuringsverslag en eventuele aanvullende informatie die 
nodig is voor de keuring.  

• De specialist onderzoekt u en stuurt een rapport naar het CBR. Hierin geeft hij advies 
of u gezond genoeg bent om te rijden. Als het nodig is verwijst het CBR u door voor 
een rijtest. 

 
WIJ WENSEN U 
 
Wij wensen u, en al die u lief zijn, een hele fijne jaarwisseling en alle goeds voor 2019.  
Verder hopen wij u volgend jaar regelmatig te mogen begroeten. 
 
 
 
Colofon:   OVERKOEPELENDE STICHTING CHAUFFEURSACTIVITEITEN  
 
M.  06 -  53612560 
   
T.   035 -  6015205 
   
E.   osc1@planet.nl  www.chauffeursverenigingen.nl 
 
 
 
 
 


