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Truckrun BOXMEER

Wat kunt u deze keer lezen in de OSC nieuwsbrief:

a. Oproep voor kandidaten voor BNN/VARA “Het uur van de waarheid Quiz” 
b. Andere activiteiten uit de OSC kalender
c. Laatste kans deel te nemen aan European Truck Driver Competition van Scania
d. OSC te gast bij Truckrun BOXMEER  – Eventueel ook bij uw truckrun

HET UUR VAN DE WAARHEID
Een nieuwe quiz zoekt jou!

Dat wil zeggen: als het goed zit met je algemene ontwikkeling en je in bent voor een 
bijzondere uitdaging. We kunnen er verder nog niet al te veel over zeggen, maar we zijn bezig
met een nieuwe kennisquiz gekoppeld aan een slaapexperiment voor BNN/VARA en zoeken 
leuke, slimme, fanatieke kandidaten. Als chauffeur wordt er ook vaak in de nacht gewerkt en 
dat past goed bij het slaapexperiment. Ben je tussen de 18 en 70 jaar, heb je zin in een unieke 
ervaring waarbij je ook nog eens kans maakt op een mooie geldprijs? 

Geef je binnen 3 dagen op via hetuurvandewaarheid@posvideo.tv. De opnames vinden eind 
oktober 2018 plaats. 

Competitie onderdelen O.S.C. voor 2018 / 2019

mailto:hetuurvandewaarheid@posvideo.tv


De Zuinigste Chauffeur van Nederland

Op 6 oktober is het zo ver. De kandidaten zijn er klaar voor, de auto’s geladen en getankt.
Wie o wie wordt de nieuwe ZUINIGSTE CHAUFFEUR van NEDERLAND.

De Beste Vaklui – OV

Op 27 oktober gaan we in Rotterdam bij de RET zien of de kampioenen van 2017 hun titel 
kunnen prolongeren of dat er een nieuwe club OV chauffeurs de leiding zal overnemen. 

              

SPIEGELS  . . .         

80% van de beroepschauffeurs weet niet hoe ze moeten staan.

35% heeft nog nooit op een spiegel afstel plaats gestaan. 

DOE ER WAT AAN !!!

GEEF U OP VOOR HET TE LAAT IS



Het was 2003 toen Scania begon met de (toen nog) YETD wat staat voor Young European 
Truck Driver. Direct was het duidelijk dat hier een competitie werd opgezet die eer doet aan 
het vak van chauffeur. Niets voor watjes maar werken tot er zweet vloeit en alle kennis en 
ervaring moet worden aangewend.
In de loop der jaren is dit zo gebleven en vaak werd de leeftijdsgrens vervloekt omdat veel 
meer chauffeurs wel eens kans wilden maken op een nieuwe Scania.
Nu 15 jaar later is het dan zo ver, nieuwe regels maar nog steeds een titanenstrijd.     
Wij zijn benieuwd hoeveel mannen en vrouwen gaan trachten deel te nemen en daarom 
hieronder een aantal gegevens die nuttig zijn alvorens u op te geven.
Informatie over de praktische zaken voor de Scania Driver Competition.

 Deze editie is er geen leeftijdsgrens van 35 jaar, chauffeurs van alle leeftijden mogen 
mee doen.

 Aanmelden voor de competitie kan via www.scania.nl/drivercompetitions
 Inschrijven kan tot 31 October 2018
 Op 1 november start de theorietest, inschrijvers worden hiervan automatisch op de 

hoogte gebracht.
 De theorietest bevat 25 meerkeuzevragen.
 De 10 beste chauffeurs gaan door naar de Nationale Finale op 15 december tijdens het 

Mega Trucks Festival in de Brabanthallen in Den Bosch.
 De winnaar van de Nationale finale gaat in mei 2019 naar de Europese finale in 

Zweden.
 Dé grote prijs is een bedrag van €100.000 wat te besteden is aan een zelf samen te 

stellen Scania. 

Uiteraard zorgt Scania Benelux voor verschillende Nationale prijzen, dus er is meer 
dan alleen een nieuwe Scania.

Zoals altijd zal O.S.C. de wedstrijdelementen verzorgen en we beloven u, het wordt zwaarder 
dan voorheen. Onze kundige, eerlijke, en uiterst ervaren jury verwacht u bij MEGATRUCKS.

Scania Driver Competitions in Europa van start!
 

http://www.scania.nl/drivercompetitions


Breda  -  Scania  daagt  vrachtwagenchauffeurs  van  alle  leeftijden  uit  om  hun
vaardigheden te tonen en om deel te nemen aan de Scania Driver Competitions 2018-
2019. Vanaf deze maand start de inschrijving. Het doel is om deelnemers uit meer dan
30 Europese landen aan te trekken die strijden om de ultieme hoofdprijs - een nieuwe
Scania-truck die de winnaar zelf kan specificeren.

In het najaar vindt de Nederlandse
nationale finale, met de praktische
tests,  plaats  in  Den  Bosch  (NL).
"Scania  bouwt  zuinige  en
duurzame  trucks  en  bij  de
dagelijkse  inzet  wordt de rol  van
de  chauffeur steeds  belangrijker",
zegt  Janko  van  der  Baan,
Executive  Director  Scania
Benelux.
Voor  Scania  is  de  chauffeur
cruciaal  voor  een  veilige  en
rendabele  inzet  van  het  voertuig.
De  aandachtsgebieden  voor  de
Scania  Driver  Competitions  zijn
het  milieu,  veiligheid  en
brandstofverbruik,  evenals  het
aantrekken  van  de  volgende
generatie chauffeurs. "We hebben
altijd  geprobeerd  om  tijdens  de
competitie  de  vaardigheden,
waarmee een goede chauffeur zich
kan onderscheiden, te meten. Brandstofbesparing, veiligheid en manoeuvreren zijn allemaal
zaken die de winnaar goed moet kunnen beheersen om Scania Driver Competitions te kunnen
winnen."

Dit jaar is de leeftijdsgrens, waardoor voorheen alleen bestuurders tot 35 jaar oud zich konden
inschrijven, vervallen. Scania nodigt dus alle vrachtwagenchauffeurs, ongeacht hun leeftijd,
uit om deel te nemen aan de competitie. Wat ook nieuw is, is dat bestuurders zich ook kunnen
kwalificeren voor de competities door de chauffeursprestaties te meten over een bepaalde tijd,
zoals gemonitord door de Scania Fleet Management Services (FMS).
De deelnemers worden beoordeeld op defensief rijden, zuinig rijden, controle voordat ze gaan
rijden,  lading zekeren,  evenals  calamiteiten  als  brand en eerste  hulp.  Ze moeten ook hun
bekwaamheid  tonen  door  middel  van  verschillende  oefeningen,  waaronder  de  boardwalk,
‘knock the king’, achteruit z / super z en de nieuwe water challenge.
 "Deze uitdagingen zijn niet eenvoudig, zelfs niet voor een ervaren chauffeur. Scania beloont
nauwkeurigheid en een goed beoordelingsvermogen boven snelheid.  De ervaring leert  dat
chauffeurs die op alle fronten goed scoren de meeste kans maken", zegt Van der Baan.
De Europese finale vindt plaats op 25 mei 2019 in Södertälje.
Chauffeurs  die  de uitdaging aan willen gaan en kans  willen  maken op hun eigen Scania
kunnen zich aanmelden op   www.scania.nl/drivercompetitions.

http://www.scania.nl/drivercompetitions


OSC te gast bij Truckrun BOXMEER  

Op 16 september was de OSC trekker/oplegger
te gast bij de Truckrun in Boxmeer. Wat direct
opviel was het grote aantal medewerkers die
allemaal precies wisten wat hun taak was.
Helaas reden we de op de verkeerde route naar
het evenement maar binnen een paar minuten
was er een escorte die ons naar de juiste plek
bracht. 
Niet zomaar een plek maar vlak bij de koffie,
de start en de lunch en wat het belangrijkst
was, alle deelnemende chauffeurs trokken aan
de OSC auto voorbij. Binnen de kortste keren
waren we bezig met gesprekken over de voor
en nadelen van spiegels en camera’s. Ook hier
bleek de Corner-Eye van ORLACO een succes
en heel wat chauffeurs plaatsen dit systeem op
hun verlanglijstje. 
Natuurlijk was er HOT NEWS van de IAA in
Hannover waar de eerste spiegel loze auto’s
worden aangeboden.
Met 225 vrachtauto’s, chauffeurs maar vooral
bijrijders, is Boxmeer een van de grotere
truckruns. Burgemeester van Soest en zijn assistent openden de stoet met luid getoeter dat 
onmiddellijk door een aantal vrachtwagens werd overgenomen.
Boxmeer gefeliciteerd, jullie hebben het perfect voor elkaar, graag tot de volgende keer.

De eerste spiegel loze auto’s 
worden op de IAA in Hannover
aangeboden.                 
Naast enorm veel uitzicht meer 
is er ook veel minder geluid.  
Een ander voordeel dat niet 
onvermeld mag blijven is de 
brandstofbesparing. 

Wij volgen het project op de 
voet want we zijn erg benieuwd
naar de resultaten in de 
praktijk.

Colofon:   OVERKOEPELENDE STICHTING CHAUFFEURSACTIVITEITEN 

M.  06 -  53612560
  
T.   035 -  6015205
  
E.   osc1@planet.nl www.chauffeursverenigingen.nl
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