
HUISREGELS CHAUFFEURS: 
 

* Maximaal 4 vrachtauto’s per bedrijf. 

 
* Kom op tijd. Uiterlijk 10.00 uur aanwezig i.v.m. voorbereidingen. Vertrek is 10.30 uur.  Mocht je 
onverhoopt niet mee kunnen rijden meld je dan tijdig af. 

 
* Maximaal 1 chauffeur en 1 bijrijder per vrachtwagen. Als een vrachtwagen meer dan 2 zitplaatsen 
heeft volgens kenteken vermeldt dit dan bij de aanmelding. 
 
* Bijrijders dienen zoveel mogelijk zelfstandig in en uit de vrachtwagen te kunnen stappen. Chauffeurs 
hoeven geen bijrijders te tillen. Schat zelf in wat mogelijk is. Bij twijfel kun je de organisatie aanspreken 
voor overleg. 

 
* Ouders / begeleiders dienen bijzonderheden over bijrijders aan jullie door te geven. Vraag, indien 
nodig, een rechtstreeks telefoonnummer van een ouder / begeleider. 
 
* Bijrijders met medicatie zijn te herkennen aan een gele badge. Mocht je iemand toegewezen krijgen 
met medicatie informeer dan bij ouders/begeleiders naar de bijzonderheden waaronder tijdstip 
medicatie. Begeleid de bijrijder tijdig naar de verpleegkundige.  
 
* Tijdstip waarop medicatie kan worden gegeven is tussen 12.30 en 13.30 bij de garderobe van de Sligro 
en tussen 16.30 en 17.30 bij de evenemententrailer. 
 
* Indien een bijrijder niet zelfstandig genoeg is, dien je de bijrijder, na afloop van de truckrun, over te 
dragen aan een ouder/begeleider.  Dit kan vanaf 16.30 uur bij de evenemententrailer. 
 
* De organisatie van de truckrun is te vinden bij de evenemententrailer nabij de Kartbaan Uden. De 
organisatie is te herkennen aan gele hesjes met daarop ‘organisatie’. 
 
* Het evenemententerrein verlaten na terugkomst van de run is alleen toegestaan op aanwijzing van de 
organisatie maar dit is nooit voor 17.45 uur. Houd hier dus rekening mee met Uw planning. 
 

ALGEMEEN: 
 
Wij zijn ons ervan bewust dat de meeste chauffeurs geen medische achtergrond hebben en meerijden 
voor hun plezier. We verwachten dat ouders/begeleiders bijzonderheden zoveel mogelijk rechtstreeks 
aan jullie doorgeven. U blijft immers gedurende de dag bij de bijrijder. Het is ook aan u de keuze of je je 
prettig voelt bij de verantwoording die je krijgt. Zo zijn er bijrijders met epilepsie of diabetes. Mocht je 
dit niet prettig vinden geef dit dan door aan de organisatie. Wij kunnen dan een andere chauffeur 
zoeken of de bijrijder in de touringcar plaats laten nemen.  
 
Voor vragen of opmerkingen kun je terecht bij de organisatie: 
Stichting Udense Truckrun 
Mailadres: st.udensetruckrun@gmail.com 
Telefoon:  06 – 3003 9570 
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