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Truckrun VLAGTWEDDE
Wat kunt u deze keer lezen in de OSC nieuwsbrief:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
16-sep
29-sep
6-okt
13-okt
27-okt
17-nov
15-dec
16-dec

Ontwikkelingen OSC competitie onderdelen – 2018 - 2019
Andere activiteiten uit de OSC kalender
Aantal Truckruns groeit, aantal “passagiers” daalt
OSC te gast bij Truckrun Vlagtwedde – Eventueel ook bij uw truckrun
Het “SPIEGEL” plan van OSC
Bericht voor OSC leden die de “ontheffingen weekendrust” aanvragen
Vol verwachting klopt ons hart voor de volgende Scania competitie
Boxmeer - Truckrun
Ridders van de Weg - Nijkerk
De Zuinigste Chauffeur v. Ned.
Code 95
De Beste Vaklui – OV
Code 95
Code 95
Scania ETD - 2019
Scania ETD - 2019

Hierboven het schema voor de rest van 2018 van OSC voor activiteiten die we zelf
organiseren dan wel waar we aan meewerken.
In het hoofdstuk over de OSC competitieonderdelen komen we er uitgebreid op terug.

Competitie onderdelen O.S.C. voor 2018 / 2019
De Zuinigste Chauffeur van Nederland
Dit evenement zal op 6 oktober voor de 19de keer plaats vinden in De Harskamp. Start en
Finish zijn op militair terrein waar de mannen van 220 transport Detachement gastgever
zullen zijn. Deelnemers zijn de finalisten van de wedstrijden met Scania en IVECO
voertuigen in Den Bosch van 15 en 16 december 2017.
De secretaris van OSC heeft inmiddels de finalisten een uitnodiging verstuurd. Mocht iemand
uitvallen is er plaats voor (een) reserve deelnemer(s)
De Beste Vaklui en De Beste Vaklui – OV
De Beste Vaklui en De Beste Vaklui - OV gaan we om en om jaarlijks houden.
In 2018 draaien we De Beste Vaklui editie OV en de finale is op 27 oktober bij de RET in
Rotterdam.
Het zal weer een pittige strijd worden met zuinigheidsritten, behendig rijden, theorie, etc. Na
Soesterberg, Enschede en Utrecht zijn we er van overtuigd wederom op een toplocatie, met
topmateriaal te kunnen rijden. We zijn heel benieuwd of de mannen van de TET uit Enschede
weer eerste weten te worden.
In 2019
krijgen we dan weer een De Beste Vaklui voor beroepschauffeurs.
Inmiddels zijn de teams
bekend die gaan deelnemen en is de inschrijving gesloten.
NK – 2018 / 2019
Helaas zijn de onderhandelingen met Rijssen (voor 8 september) op niets uitgelopen.
Dit is de tweede keer dat Transportstad Rijssen het er een beetje bij laat liggen. Gelukkig
hebben we juist op tijd een alternatief gevonden. De finalisten van het NK uit Staphorst 2017
krijgen een uitnodiging om deel te nemen aan het NK Behendigheidsrijden voor
Beroepschauffeurs op 14 april 2019 te Milheeze. Dit is bij het 21ste evenement van de
Peeltruckers. Verder gaan we daar starten met een open inschrijving.
Scania Driver Competition Europe
Op 15 en 16 december in de Brabanthallen in Den Bosch tijdens het Mega Trucks Festival
gaan we verder waar we enkele jaren geleden zijn opgehouden.
De voorbereidingen zijn reeds in volle gang om hier weer iets heel moois van te maken. We
zijn blij dat Scania doorgaat met hun competitie want de kopie die intussen in het leven is
geroepen kan het water niet echt doen rimpelen.
Andere activiteiten uit de OSC kalender
Ridders van de weg (TVM)
Zal op 29 september gehouden worden in Nijkerk. Als alles volgens plan gaat is OSC
aanwezig met o.a. het spiegelplan. (Zie verderop in dit nummer)
Aantal TRUCKRUNS groeit, aantal “passagiers” groeit nauwelijks

In 2008 hebben we maar liefst 11.635 passagiers geteld bij Truckruns, de enkele niet bij OSC
aangesloten rit laten we hier buiten beschouwing. Dit gebeurde met 68 verenigingen en
stichtingen. Tijdens de recessie was er jaarlijks een daling van het aantal passagiers (lees
gehandicapten) te bespeuren omdat het belangeloos meegeven van vrachtwagens minder
populair was. Dit ging door tot 8000 in 2016 en toen begon het aantal heel geleidelijk weer te
groeien. Het aantal verenigingen die een truckrun organiseren is echter van 68 naar 86
gestegen.
Na een onderzoek onder de leden zijn we er achter hoe het komt dat het aantal passagiers zo
langzaam stijgt. Door het succes van truckruns met 100, 200, 300 of nog meer auto’s is de
lengte van de colonnes ook toegenomen. Mensen hebben tegenwoordig geen tijd, ook niet op
hun vrije zaterdag voor een goed doel. De vele klachten over toeteren en minuten lange
versperring van de openbare weg bereikten ook de gemeentes die de vergunningen moeten
afgeven. Oplossing in de ogen van de gemeente is het beperken van het aantal deelnemende
auto’s tot 50 waardoor er minder klachten binnen komen. Dat hierdoor vele honderden
gehandicapte bijrijders hun jaarlijkse pretje ontzegd wordt is schijnbaar ondergeschikt.

Truckrun Vlagtwedde
OSC was op bezoek in Vlagtwedde om voorlichting te geven aan chauffeurs hoe hun spiegels
af te stellen. Daarnaast werd het laatste product van ORLACO gedemonstreerd nl Corner Eye.
Ten slotte was er in de oplegger een voorlichtingsfilm over de gevaren van bedrijfsvoertuigen
in het verkeer voor kinderen (en hun ouders)
We spraken met organisator Bert de Groot en vernamen dat in Vlagtwedde de
verstandhouding met de gemeente opperbest is. Dit bleek wel toen de burgemeester deelnam
aan de gezamenlijke brunch en na afloop een woord van dank richtte aan de organisatie. Tot
slot werd stilgestaan bij het overlijden van een van de organisatoren.

SPIEGELS . . .

80% van de beroepschauffeurs weet niet hoe ze moeten staan.
35% heeft nog nooit op een spiegel afstel plaats gestaan.
Punten waaraan OSC werkt
1.

DEALERS moeten hun verantwoording nemen
A.
Nieuwe voertuigen moeten afgeleverd worden met correct afgestelde
spiegels
B.
Bij een APK horen de spiegels bij de controle punten, de afstelling ook.

2.

SPIEGEL AFSTEL PLAATSEN
A.
Er moeten meer afstel plaatsen komen op strategische plaatsen
B.
Door meer voorlichting aan chauffeurs (o.a. Code95) moet het gebruik van
een SAP gestimuleerd worden

3.

AFSTELLING spiegels beter benutten
A.
Afstelling trottoir-spiegel veranderen om schades te voorkomen.
B.
Afstelling van de Panorama-spiegel veranderen om rechts naast de auto
meer zicht te krijgen.

Punten waarvoor we aandacht vragen omdat hier ook nog heel wat winst in zit
OPLEIDINGEN
A.
B.

De Spiegel Afstel Plaats (SAP) moet in de basisopleiding
De spiegelafstelling en de SAP moeten in Code – 95

SPIEGELS zijn er voor veiligheid, niet om een dode hoek te creëren
A.
De afmetingen van spiegel en A-stijl mogen samen geen “Dode Hoek”
vormen
B.
De panoramaspiegel hoort onder de hoofdspiegel gemonteerd te zijn.
De JUISTE AUTO voor de job
A.
Voor distributie en “stadsverkeer” heeft men niet het grootste model
nodig
B.
Een “city” auto spaart rug en knieën, milieu en . . . geeft minder
ongevallen

VERKLARENDE TEKST

1.
Steeds komen we (jonge) chauffeurs tegen die de SAP niet in hun basisopleiding
gehad hebben. We begrijpen dat de aanleg, gezien de benodigde ruimte, problemen op kan
leveren maar bij punt 2 bieden we een oplossing. Om de 150.000 houders van een groot
rijbewijs voor te lichten hebben we alles in huis. Ze zijn geregistreerd, moeten bijna allemaal
verplicht naar een 5-jaarlijkse voorlichting en dus kan in 5 jaar de klus geklaard zijn. Helaas
hebben we hier te maken met CBR en we hebben ernstige vermoedens dat de belangen van de
opleiders prevaleren.
2.
Door op een industrieterrein de transportbedrijven te koppelen (eventueel met een
plaatselijke opleider en/of dealers) is het vaak mogelijk om, met eventueel medewerking van
de gemeente, een geschikte locatie te vinden. Ook de kosten van € 450,- kunnen dan gedeeld
worden.
3.
Nieuwe vrachtauto’s hebben af fabriek een totaal verkeerde spiegelafstelling. Het is
zelfs zo dat elektrisch bediende spiegels de hoek die ze wettelijk moeten kunnen zien niet
halen. Dat vergt een redelijke ingreep maar vaak merkt de chauffeur het niet omdat hij niet is
voorgelicht en niet op een SAP komt. Zo rijden nieuwe auto’s structureel met verkeerd
afgestelde spiegels. Door een dealer te koppelen aan de groep genoemd in punt 2 is het
mogelijk om dit te voorkomen. Bij DAF dealer van Hooft in Veghel hebben we een SAP
aangelegd, vervolgens hebben we de monteurs voorgelicht over de afstelgegevens en er gaat
geen enkele nieuwe auto de weg op of de spiegels staan goed. Het excuus dat iedere chauffeur
een eigen afstelling zou hebben is totaal onwaar. We hebben bij Post NL proeven gedaan met
200 chauffeurs die iedere dag met 3 man na elkaar op een en dezelfde auto rijden Een
tussentijdse correctie was niet nodig. Bij een APK kunnen de spiegels dan ook even
gecontroleerd worden.

Toen spiegels
nog geen
hoofdzaak
waren.
Eigenlijk niet
eens een
bijzaak.

4.

Helaas zien we dat bij de maten van spiegels geen voorschriften gelden. Het is dus
mogelijk dat de maten van een spiegel de chauffeur een heleboel uitzicht ontnemen, Ook is
het zo dat de panorama spiegel bij een aantal modellen nog steeds boven op de hoofdspiegel
gemonteerd wordt. Hierdoor heeft deze spiegel 30 tot 50% minder werkzaam oppervlak.
Omdat een ongeluk in een klein hoekje kan zitten toch tijd om dit eens aan te pakken.
5.
Omdat dit punt bepaald wordt door financiële overwegingen kunnen we als OSC hier
niets aan doen.
6.
Door de trottoir spiegel 20cm naar voor te richten zouden veel schades rechtsvoor aan
het voertuig voorkomen kunnen worden. De trottoir spiegel wordt sowieso meer gebruikt bij
manoeuvreren dan voor veiligheid. Bij snelheden boven 20 km/hr is er niets meer in te zien.
De panoramaspiegel kan (indien juist gemonteerd en afgesteld) een heel belangrijke oplossing
bieden bij voertuigen die rechts inhalen (om in te voegen) en hulp bieden als men met een
vrachtwagen rechts wil voorsorteren.

Bericht voor OSC leden die de “ONTHEFFINGEN WEEKENDRUST” aanvragen

Inmiddels zijn we al ruim 12 jaar bezig met het verstrekken van “ontheffingen weekendrust”
en dan zou je aannemen dat alle kinderziektes opgelost zijn. Helaas is dit niet het geval en er
gaan vele uren speur- en puzzelwerk zitten in het bijhouden van de ledenadministratie en de
aanvragen. Hier een aantal zaken die vaak fout gaan.
(Lees verder op de volgende pagina)

Zodra u weet wanneer uw truckrun gaat plaats vinden laat dit dan weten aan het OSC, in ieder
geval in de maand november van het voorgaande jaar. Beschikt u nog niet over de exacte
gegevens zoals aantal chauffeurs en/of datum dan is dat geen enkel probleem. Wij maken een
prognose van wat er in iedere maand nodig is en kunnen op tijd bestellingen doen om onze
voorraad op peil te houden.
(TIP) Vul het formulier in op onze website en alle OSC bestuursleden worden geïnformeerd.
Meest voorkomende bron van ergernis is dat er in een bestuur mutaties optreden en dat met
het verdwijnen van een of meerdere bestuursleden alle contact verbroken wordt. Op het
laatste moment worden we dan nog gebeld en dat geeft overlast die voorkomen kan worden.
In een geval werden door een vereniging de telefoonnummers en het e-mailadres gewijzigd.
Op hun website waren geen relevante aanwijzingen meer te vinden. Na 2 jaar was er eindelijk
weer contact en verontwaardiging, we hadden een brief moeten schrijven !?!?!?!.
(TIP) Maak de ontheffingen (OSC) tot een vast agendapunt in uw vergaderingen en alles
loopt gesmeerd.
Om er voor te zorgen dat we nog lang plezier kunnen houden van de ontheffingen is het zaak
er voor te zorgen dat er geen misbruik van gemaakt wordt. Niet kopiëren en ook de
formulieren die over zijn niet opnieuw gebruiken maar terugsturen of vernietigen. Inmiddels
zijn ons een aantal gevallen bekend van fraude en zodra we harde bewijzen hebben doen we
aangifte. Frauderen om € 20,- uit te sparen gaat wel erg ver, zeker als je bedenkt dat de
gevolgen desastreus kunnen zijn. Bovendien sta je verschrikkelijk in je hemd bij al die
chauffeurs en ondernemers die jou hun vertrouwen geschonken hebben.
Dus Truckrun 2e Exloërmond, kom op en beter je leven.
Helaas moeten ook wij . . . .
Al jaren moet er geld bij het verstrekken van de ontheffingen. Het drukken van duizenden
documenten op kwaliteitspapier met voorzieningen die kopiëren moeilijk maken kost veel
geld. Wat echter helemaal de pan uit rijst zijn de portokosten voor de pakketten. Na een
calculatie hoeveel geld er precies in de ontheffingen ging zitten zijn we geschrokken en
hebben dan ook besloten om in 2019 de prijzen iets aan te passen. We willen geen winst
maken maar ook bij ons zijn de inkomsten gedaald en de uitgaven gestegen en dat hou je op
den duur niet vol.

Scania Driver Competitions in
Europa van start!
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.
Colofon: OVERKOEPELENDE STICHTING CHAUFFEURSACTIVITEITEN
M. 06 - 53612560
T. 035 - 6015205
E. osc1@planet.nl

www.chauffeursverenigingen.nl

