
SPELHANDLEIDING



Inhoud:

In le id ing  ..............................................................................................................2

Sys teemeisen  ..............................................................................................2

Euro  T ruck  S imula tor  s ta r ten  ..............................................................3

Bes tu r ing  .............................................................................................................4

Schermdashboard  ..........................................................................................9

S ta tusba lk  ..................................................................................................10

Opdrachtpaneel  .....................................................................................10

Meters  ..........................................................................................................11

Kaar t  .............................................................................................................11

Z i j sp iege ls  ..................................................................................................12

Schermmeld ingen  .................................................................................13

Spel  ......................................................................................................................14

S teden ..........................................................................................................14

Lad ing vervoeren ..................................................................................15

Dagel i jks  p rogramma ..........................................................................18

De vrachtwagen verbeteren  ...........................................................20

Not i t ieboek ...............................................................................................20

Menu's  ................................................................................................................24

Hoofdmenu  ................................................................................................24

Opt ies  ..........................................................................................................24

Pauzemenu  ................................................................................................25

Contactgegevens  ........................................................................................26

SPELHANDLEIDING   Euro Truck Simulator 1



Inleiding 

Inleiding 

Rij met je vrachtwagen door Europa, bezoek schitterende steden, vervoer lading 
voor diverse bedrijven en verdien geld om je activiteiten uit te breiden. Tijdens je 
carrière krijg je toegang tot nieuwe landen, waardeer je de vrachtwagen op en 
word je een echte vakman.  

Systeemeisen 

Minimale systeemeisen: 

Besturingssysteem: Windows XP of Windows Vista 
Processor 2,4 GHz Intel Pentium 4 of equivalent  
512 MB RAM (1 GB op Windows Vista) 
128 MB videokaart:   

GeForce 4 (geen MX!) of hoger,   
ATI Radeon 8500 of hoger

DirectX 9-compatible geluidskaart  
DirectX 9.0 
600 MB vrije ruimte op de harde schijf 

Aanbevolen systeemeisen: 

Processor 3,0 GHz Intel Pentium 4 of equivalent 
1 GB RAM (2 GB op Windows Vista) 
256 MB videokaart:  

GeForce 6 of hoger, 
ATI Radeon 9800 of hoger  
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Inleiding 

Euro Truck Simulator starten 

 1. Start als volgt:  

 a. Klik op het pictogram "Euro Truck Simulator" op het bureaublad of

 b. Ga naar het programmamenu en selecteer Euro Truck Simulator. 
Het standaardpad is:  "Start" -> "Programma's" -> "Euro Truck 
Simulator" -> "Euro Truck Simulator spelen". 

 2. Er verschijnt een configuratievenster. Klik op de knop "Starten!" om verder te 
gaan.  

 3. Euro Truck Simulator start en het hoofdmenu verschijnt. Selecteer "Nieuw 
spel".

 4. Selecteer het land waarin je wilt starten en wacht totdat het spel is geladen.

 5. Kies en koop je eerste vrachtwagen. Gebruik de naar links en rechts wijzende 
pijlen in de balk onder in het scherm om de vrachtwagens te bekijken die je 
kunt kopen.
(Maak je geen zorgen als je het gewenste voertuig niet kunt kopen: met het 
beginkapitaal kun je alleen vrachtwagens uit de laagste klasse kopen. Later 
krijg je de kans om betere vrachtwagens te kopen, zodra je meer geld hebt 
verdiend.) 

 6. Je hebt de vrachtwagendealer verlaten en bevindt je nu achter het stuur van 
je gloednieuwe vrachtwagen. Een inleiding op het scherm legt vervolgens uit 
hoe je moet rijden en waar je de eerste opdracht kunt krijgen! 
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Besturing 

Besturing 

Opmerking: Je  kunt  de besturingstoetsen helemaal opnieuw toewijzen via  het 
menu "Opties" -> "Toetsenbord".

Er wordt ondersteuning geboden voor de volgende spelcontrollers:  

(Alleen) toetsenbord 
Toetsenbord + muis 
Toetsenbord + joystick 
Toetsenbord + stuurwiel 
Toetsenbord + gamepad 

Selecteer de gewenste controllercombinatie in het selectievak boven en vergeet 
niet om de controller vóór het spelen juist te configureren!   

Bij de standaardinstellingen voor het toetsenbord zijn de volgende besturingsacties 
beschikbaar (vergeet niet dat je de toetsen altijd opnieuw kunt toewijzen):   

Hoofdbesturing voertuig: 

Gas geven ↑ W

Remmen/achteruit ↓ S
— remt als de vrachtwagen 

vooruitrijdt, anders wordt de 
versnelling in z'n achteruit gezet

Naar links sturen ← A

Naar rechts sturen → D

Omhoog schakelen Linker 
Shift

Rechter 
Shift

— als je naar handmatige versnelling 
schakelt

Omlaag schakelen Linker 
Ctrl

Rechter 
Ctrl

— als je naar handmatige versnelling 
schakelt
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Besturing 

Opmerking: Sommige toetsenbordacties (zoals  naar links sturen of  naar rechts 
sturen)  kunnen  worden  overbrugd  door  andere  controllers  (joystick,  gamepad, 
stuur, enzovoort), waardoor deze niet meer functioneren.

Aanvullende besturing voertuig:

Motor 
starten/stoppen E --

Handrem Spatie --

Motorrem B --

Linkerrichting-
aanwijzer [ --

Rechterrichting-
aanwijzer ] --

Gevarenlicht F --

Koplampen L --

Claxon H --

Ruitenwissers P --
— om de ruitenwissers te zien werken, 

moet je de binnenweergave 
gebruiken

Cruisecontrol C --

— inschakelen als je de snelheid hebt 
bereikt die je wilt vasthouden, 
uitschakelen of gas geven/vaart 
minderen om terug te keren naar 
normale modus
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Besturing 

Schermdashboard:  

Zijspiegels weergeven/
verbergen 

F2 -- — zijspiegels aan/uit

Schermdashboard 
weergeven/verbergen 

F3 -- — dashboardweergave en meters 
aan/uit

Kaart 
weergeven/verbergen  

M -- — kaart op scherm aan/uit (loopt 
door twee zoomniveaus)

Notitieboek: 

Notitieboek 
weergeven/verbergen

N --

Navigatiepagina 
notitieboek weergeven 

F5 --

Economiepagina 
notitieboek weergeven 

F6 --

Carrièrepagina 
notitieboek weergeven 

F7 --

Statistiekenpagina 
notitieboek weergeven 

F8 --

Camera's: 

Binnencamera 1 --
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Besturing 

Draaibare camera 2 --

Bovencamera 3 --

Cabinecamera  4 --

Bumpercamera 5 --

Wielcamera 6 --

Drive-bycamera 7 --

Volgende camera 8 -- — tussen camera's navigeren 

Speciale acties: 

Links kijken 
Num. 

/ --

Rechts kijken
Num. 

* --

Activeren Enter --
— speciale locaties activeren, zoals 

rustplekken, tankstations, garages 
of opdrachte

Trailer aankoppelen T --
— aanhanger aankoppelen of 

loskoppelen
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Besturing 

Camera draaien 
Linker 

Alt --

— als de huidige controller 
toetsenbord + muis is en je deze 
knop indrukt, kun je vrij  
rondkijken met de muis (in alle 
andere gevallen heeft deze knop 
geen functie) 

Schermfoto F10 --

— een schermfoto maken (wordt 
automatisch opgeslagen in "Mijn 
Documenten\Euro Truck 
Simulator\screenshot\") 
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Schermdashboard 

Schermdashboard 

1: Statusbalk

2: Opdrachtpaneel

3: Meters

4: Kaart

5: Zijspiegels

6: Schermmeldingen
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Schermdashboard 

Statusbalk 

De statusbalk geeft essentiële informatie over de status van de vrachtwagen, de 
lading, je behoefte aan rust en geld.  

Het totale geldbedrag dat je hebt, in euro €.

Geeft  aan  hoe  moe  je  bent.  Als  deze  bijna  helemaal 
blauw is, moet je zo snel mogelijk uitrusten. Anders krijg 
je  te  maken  met  onaangename  black-outs  en  val  je 
achter het stuur in slaap. Je begaat daarmee tevens een 
verkeersovertreding, omdat je te lang hebt doorgereden 
zonder te rusten. Deze functie is alleen van toepassing 
als je vermoeidheid simuleert in de spelopties. 

De  staat  waarin  de  vrachtwagen  verkeert.  Hoe  meer 
rood je ziet, des te meer schade de vrachtwagen heeft. 
Merk op dat de schade invloed heeft  op de prestaties 
van de vrachtwagen! 

De staat waarin de lading verkeert. Hoe meer rood je 
ziet,  des  te  meer  schade  de  lading  heeft.  Pas  op: 
sommige producten zijn breekbaarder dan andere. Als je 
geen aanhanger hebt, is dit veld leeg. 

De huidige speltijd (niet gelijk aan de daadwerkelijke tijd 
of de systeemtijd). 

Opdrachtpaneel 

Het opdrachtpaneel  geeft  informatie over de huidige levering. Dit  paneel wordt 
alleen weergegeven als je een opdracht hebt.   

 Het bedrijf waaraan je levert en de inhoud van de 
lading. 

Bestemming van de lading. 

In dit voorbeeld lever je yoghurt aan het bedrijf SellPlan in Wenen. 
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Schermdashboard 

Meters 

De  meters  geven  de  huidige  staat  van  het  voertuig  aan.  In  de  (normale) 
binnenweergave zijn ze geïntegreerd in het interieur van de cabine: ze maken deel 
uit van het volledig functionele dashboard. In de resterende weergaven worden de 
meters rechtsonder in het scherm geëmuleerd. Zoals hieronder is te zien, kunnen 
de  meters  digitaal  of  analoog  zijn,  afhankelijk  van  de  gekozen  optie  in  de 
spelopties.  

1: Snelheidsmeter

2: Brandstofmeter

3: Gereden kilometers

4: Toerental motor 

5: Versnelling

Linker-
richting-

aanwijzer 

Grootlicht Dimlicht Handrem Rechter-
richting-

aanwijzer

Kaart 

Op de kaart zie je de buurt. De vrachtwagen bevindt zich altijd in het midden. Je 
kunt schakelen tussen twee zoomniveaus (hoog en laag). Je kunt de kaart tevens 
volledig uitschakelen. Het hoge zoomniveau is handig voor steden, omdat je dan 
een gedetailleerd stratenplan ziet. Op het lage zoomniveau kun je verder kijken. 
Dit kan handig zijn als je weer de snelweg op moet.   
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Schermdashboard 

  

De markeringen op de kaart:   

 
De markering "Je bent hier" – dit is je huidige positie. 

 Markering bestemming – heel handig, omdat je hier kunt zien 
in welke stad de lading moet worden afgeleverd.  

 
Parkeerplaats (alleen steden) – hier kun je uitrusten, de 
vrachtwagen repareren of tunen, of een nieuwe vrachtwagen 
kopen.  

 

bedrijfslogo

Depot (alleen steden) – hier vind je mogelijk nieuwe 
opdrachten en kun je de goederen afleveren.  

 Benzinestation – hier kun je bijtanken of uitrusten.   

 Verkeersaanwijzing.  

Zijspiegels 

Je kunt de zijspiegels op het scherm naar wens in- of uitschakelen. Als je de kaart 
inschakelt, wordt de rechterzijspiegel verborgen. 

Waarschuwing: Op minder krachtige computers kan rijden met zijspiegels tot 
aanzienlijke  vertragingen  leiden.  Als  het  systeem  maar  net  aan  de  minimale 
systeemeisen voldoet, moet je overwegen de spiegels uit te schakelen wanneer je 
deze niet nodig hebt.   
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Schermdashboard 

Schermmeldingen 

Tijdens het rijden krijg je diverse belangrijke meldingen. Deze geven bruikbare 
informatie in de vorm van allerlei soorten kennisgevingen en tips.   
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Spel 

Spel 

Euro  Truck  Simulator  is  een  vrachtwagensimulatiespel  dat  zich  afspeelt  in 
continentaal  Europa. Bezoek schitterende Europese steden, volg  routes die zijn 
gebaseerd op het daadwerkelijke Europese wegennetwerk, haal diverse ladingen 
op en lever alles op tijd af! Verdien geld om je activiteiten uit te breiden: gebruik 
je  inkomsten  om  toegang  tot  extra  territoria  te  krijgen,  je  vrachtwagen  te 
verbeteren en veiligheidscertificaten te  halen  (zodat  je  duurdere ladingen kunt 
vervoeren). Reis vrij over het continent, maar vergeet niet om van tijd tot tijd een 
opdracht aan te nemen: je moet brandstof betalen, uitbreidingen kopen, boetes 
betalen  als  je  de  verkeerswet  overtreedt  of  reparaties  betalen  als  je  de 
vrachtwagen beschadigt. Maak carrière, totdat je na voldoende tijd en inspanning 
een echte vakman wordt.  

Steden 

Het spel begint bij een vrachtwagendealer in de stad, gelegen in het land dat je 
hebt  gekozen.  Zodra  je  de  eerste  vrachtwagen  hebt  gekocht,  ga  je  naar  een 
parkeerplaats voor de vrachtwagendealer. Steden zijn de belangrijkste locaties in 
het spel. Deze zijn verbonden met wegen, zodat je tussen de steden kunt reizen. 
Als  je  toegang  krijgt  tot  nieuwe  landen,  kun  je  meer  wegen  op.  Naast 
vrachtwagendealers vind je in de buurt ook garages (  op de kaart). Er zijn 
tevens parkeerplaatsen (waarop je kunt slapen) en verscheidene laadterminals (op 
de kaart gemarkeerd met bedrijfslogo's).  

De  laadterminals  kunnen  een  beginpunt  zijn  (waarop  je  een  nieuwe  opdracht 
aanneemt) of een eindbestemming (waarop je de lading aflevert). Elk depot is van 
één bedrijf. Sommige bedrijven nemen goederen alleen in ontvangst (bijvoorbeeld 
Kaarfor en SellPlan), terwijl andere bedrijven zowel leverancier als ontvanger van 
goederen zijn. Niet één bedrijf is alleen leverancier. Dat betekent dat je uiteindelijk 
lading op alle terminals in het spel kunt afleveren, maar dat je alleen op sommige 
terminals opdrachten kunt aannemen (let op de markering Opdracht).
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Spel 

Lading vervoeren 

Opdracht

Je verdient geld door lading te vervoeren. Een levering heet 
een  opdracht.  Als  je  besluit  om  een  opdracht  aan  te 
nemen, zoek je een laaddepot met de markering Opdracht, 
rijd je over de markering en stop je. Vervolgens verschijnt 
er een aanbod voor een levering.   

Een opdracht  aannemen

Zodra je  aan de onderhandelingstafel  zit  (het  opdrachtscherm),  moet  je  een 
lading selecteren en de bestemming uitkiezen. De prijzen van de aanbiedingen 
liggen vast (je kunt er niet over onderhandelen), maar zijn afhankelijk van drie 
factoren:  de afstand tot  de bestemming, de gevoeligheid  of  de risico's  van de 
lading en de voorraad die de bestemming heeft van dit type goederen (dat wil 
zeggen de huidige vraag). 
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Spel 

De lading wordt verdeeld in diverse ADR-klassen (Europees verdrag betreffende 
het  internationaal  vervoer  van  gevaarlijke  goederen  over  de  weg).  Het  spel 
gebruikt het volgende vereenvoudigde systeem om de risico's van de lading in te 
delen:  

Geen gevaarlijke goederen 
 Klasse 3 – Stoffen met weinig risico's (bijvoorbeeld diesel, benzine) 

 Klasse 2 – Stoffen met gemiddelde risico's (bijvoorbeeld zuren, 

chemicaliën)
 Klasse 1 – Stoffen met veel risico's (bijvoorbeeld hete chemicaliën)

Het vervoer van gevaarlijkere goederen vraagt om een ervaren chauffeur, maar 
betaalt wel beter. Je moet echter een kostbaar ADR-certificaat halen voordat je 
dergelijke goederen mag vervoeren. Elke ADR-klasse heeft een ander certificaat. 
Een symbool naast elke lading geeft aan tot welke ADR-klasse de lading behoort. 
Als je niet over het juiste certificaat beschikt,  kun je dit verkrijgen door op de 
gereguleerde goederen te klikken en de dialoog te bevestigen die verschijnt. Op de 
pagina "Economie" van het notitieboek en direct  linksonder in de kaart  op het 
opdrachtscherm kun je zien welke certificaten je al  hebt.  Als  de goederen niet 
gevaarlijk zijn, staat er geen ADR-symbool naast en kun je deze altijd vervoeren. 

 betekent breekbaar en heeft niets te maken met ADR. Met breekbare lading 
moet  je  oppassen,  omdat  deze  bij  botsingen  makkelijker  wordt  beschadigd. 
Schade wordt ingehouden op je loon!  

 De indicator  aanbod bij elke aanbieding geeft de huidige vraag 
naar  de lading aan op  de betreffende locatie.  Hoe minder  de 
bestemming krijgt  geleverd,  des te groter de vraag en des te 
meer  geld  er  wordt  geboden.  Door  lading  hiernaartoe  te 
vervoeren,  wordt  de  aanvoer  verbeterd  en  krijg  je  in  de 
toekomst dus minder geld voor dezelfde opdracht. Merk op: het 
aanbod verandert mettertijd vanzelf (het wordt groter of kleiner). 

Zodra  je  een  opdracht  hebt  geselecteerd  en 
geaccepteerd  door  op  de  knop  "Opdracht 
aannemen"  te  drukken,  is  het  tijd  om  de 
aanhanger  aan te  koppelen.  De aanhanger  staat 
nergens  gemarkeerd,  dus  je  moet  deze  eerst 
vinden.  Maak  je  echter  geen  zorgen:  het  is  de 
enige  aanhanger  in  het  depot  en  je  moet  hem 
eenvoudig  kunnen  herkennen.  Normaliter 
verschijnt hij recht voor je.   
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Spel 

 Merk op dat de aanhanger er anders uit kan zien 
(bijvoorbeeld als een cilinder of container). Om de 
aanhanger aan te koppelen,  moet je eerst in z'n 
achteruit  om  de  achterkant  van  de  vrachtwagen 
onder de voorkant van de aanhanger te brengen. 
Er  verschijnt  een  melding  waarin  wordt 
aangeboden om de aanhanger aan te koppelen.   

Opmerking: Dit  kan  lastig  zijn.  Probeer  te  experimenteren  met  de  diverse  
cameraweergaven om de meest geschikte weergave te vinden. Het bovenaanzicht 
werkt het eenvoudigst, terwijl de cabineweergave met alleen zijspiegels het meest  
realistisch is.   

Lading af leveren

Door de opdracht te accepteren, heb je jezelf verplicht om de 
aanhanger  naar  de  bestemming  te  brengen.  Raadpleeg  het 
opdrachtpaneel  om te  zien waar  de aanhanger  naartoe moet 
(als  je  dat  bent  vergeten).  Voor  het  gemak  wordt  de 
bestemming  tevens  met  een  rode  cirkel  op  de  kaart 
gemarkeerd.   

 

Uitlaaddok

Zodra  je  het  uitlaaddepot  hebt  bereikt,  probeer  je  de 
vrachtwagen  achteruit  in  het  transparante  rode  vak  te 
rijden.  Als  je  de  vrachtwagen  goed  hebt  geparkeerd, 
verschijnt er een melding waarin wordt aangeboden om de 
aanhanger los te koppelen.   

Als de opdracht is uitgevoerd, krijg je zoals afgesproken je beloning. Schade aan 
de  lading  wordt  echter  ingehouden,  net  als  boetes  vanwege 
verkeersovertredingen. De resulterende som is je inkomen. Wees niet verbaasd als 
het inkomen negatief wordt als je de verkeerswet te vaak overtreedt.  

Een opdracht  annuleren

Als je een nieuwe opdracht aanneemt voordat de huidige opdracht is uitgevoerd, 
doe je in feite afstand van de huidige opdracht. Dit heeft echter wel een prijs: je 
moet een compensatie van  € 8000 betalen vanwege contractbreuk.  
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Spel 

Dagelijks programma 

Speel t i jd

Euro Truck Simulator kent een eigen tijdcyclus, die aanmerkelijk sneller verloopt 
dan de daadwerkelijke tijd. Daarnaast is de tijdcompressieverhouding afhankelijk 
van of je buiten of binnen de stad rijdt. Als in deze handleiding wordt gesproken 
over de notie tijd, wordt daarmee de versnelde (fictieve) speeltijd bedoeld. We 
praten alleen over de daadwerkelijke tijd als we het over de duur van het spel 
hebben.   

Verkeersregels

Je moet je aan alle verkeersregels houden:   

1. Bots niet tegen andere voertuigen (of deze nu rijden of geparkeerd staan). 
2. Stop voor rood licht.   
3. Rij niet in de verkeerde richting.   
4. Houd je aan de snelheidslimiet. In de meeste landen (tenzij anders 

aangegeven) is dat 50 km/u in de steden en 90 km/u op de snelwegen.  
5. Doe 's nachts je koplampen aan, net als de andere voertuigen.  
6. Rust uit als je moe bent. Je mag niet meer dan 12 uur achter elkaar rijden 

zonder uit te rusten. 

Als je de verkeerswet overtreedt, word je gestraft met een boete. Botsingen tegen 
andere  voertuigen  worden  direct  gemeld.  Andere  overtredingen  worden  alleen 
ontdekt  als  de politiecamera je  ziet.  Als  je  een boete krijgt,  verschijnt  er  een 
melding  op het  scherm.  De boetes worden bij  elkaar  opgeteld  en automatisch 
betaald als je de volgende opdracht afrondt.   

Uitrusten

 

Rustplaats 

Als  je  de  vermoeidheidssimulatie  onder  de  spelopties 
inschakelt,  moet  je  na  elke  12  uur  rijden  (speeltijd) 
uitrusten.  Anders  krijg  je  te  maken  met  onaangename 
black-outs en word je mogelijk bekeurd. Kijk van tijd tot 
tijd op de slaapmeter. Je wordt van tevoren gewaarschuwd, 
zodat  je  een  rustplaats  kunt  vinden.  Je  vindt  deze  bij 
tankstations of parkeerplaatsen in de steden. 
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Spel 

Bi j tanken

Tankstation

Als je al rijdend kilometers vreet met je vrachtwagen, zul 
je  moeten  stoppen  om  bij  te  tanken.  Houd  de 
brandstofmeter in de gaten. Als deze te laag staat, tank je 
bij  op  het  dichtstbijzijnde  tankstation.  Wees 
gewaarschuwd: hoewel  er redelijk  veel  tankstations  zijn, 
kun je nog steeds midden in de rimboe stranden als je je 
stops niet zorgvuldig plant. In zo'n situatie kun je alleen 
nog maar een kostbare oproep naar de SOS-dienst doen 
vanuit het notitieboek.  

Schade repareren

Garage 

Als  je  ergens  tegenaan  botst,  raakt  de  vrachtwagen 
beschadigd (en de lading mogelijk ook). Aan de lading valt 
niets te repareren, maar aan de vrachtwagen wel (mits je 
betaalt).  Zoek  de  markering  van  een  garage en  rij 
ernaartoe. Als je een zwaar beschadigde vrachtwagen niet 
laat repareren, zullen de prestaties ernstig verslechteren: 
de  vrachtwagen  wordt  langzamer  en  is  moeilijker  te 
hanteren.  

Game Over

Er  is  geen  groots  einde  waaruit  blijkt  dat  je  hebt  gewonnen,  noch  zijn  er 
voorwaarden voor een overwinning. Tenzij je failliet gaat en het spel verliest, kun 
je  oneindig  lang  door  Europa  reizen.  Er  zijn  echter  diverse  criteria  voor  je 
vorderingen in het spel: behaalde mijlpalen, nieuwe carrièrerangen, toegang tot 
alle landen op de kaart of de aankoop van de vrachtwagen van je dromen kunnen 
op zich allemaal als een overwinning worden beschouwd.  
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Spel 

De vrachtwagen verbeteren 

Een n ieuwe vrachtwagen kopen

Vrachtwagendealer

Als je in het begin je eerste vrachtwagen koopt, kun je 
kiezen uit talloze vrachtwagens. Eerst kun je je alleen de 
laagste  klasse  (C)  veroorloven,  maar  later  kun  je  de 
showroom  van  vrachtwagendealers in  andere  steden 
gaan  bezoeken  (tijdens  kantooruren).  Daar  kun  je  de 
vrachtwagen inruilen (als je je dat kunt veroorloven). De 
gebruikte vrachtwagen heeft zelfs een inruilwaarde. 

Opwaarderen

Je  kunt  de  vrachtwagen  zelfs  op  meerdere  manieren 
opwaarderen  in  de  garage.  Uitbreidingen  zijn  onder 
andere:  meer  vermogen  voor  de  motor,  tuning  van  de 
motor om het brandstofverbruik te verminderen, een beter 
rijgedrag van de vrachtwagen of een andere kleur voor de 
cabine. 

Notitieboek 

Het notitieboek is een bijzonder bruikbaar hulpmiddel tijdens je reizen. Hierin kun 
je  tevens  de  status  van  je  activiteiten  controleren.  Het  notitieboek  bevat  een 
navigatiekaart en een economische kaart. Het houdt zowel je carrière als je totale 
spelvoortgang bij. Als je problemen hebt, kun je vanaf hier tevens naar de SOS-
nooddienst bellen.   
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Navigat iekaart

 
De navigatiekaart is je rijatlas. Deze heeft drie verschillende detailniveaus. Zoom 
in  of  uit  met  de  symbolen   of   rechtsonder  in  het  scherm,  of  met  het 
schuifwiel op de muis.   

 De markering "Je bent hier"

 
Markering van bestemming lading

 Benzinestation 

 Verkeersaanwijzing 
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Economie

Op de economiekaart zie je tot welke landen je wel en geen toegang hebt. De 
groene landen zijn volledig toegankelijk. Hierin kun je vrij reizen. De rode landen 
zijn op dit moment echter vergrendeld, hoewel je je activiteiten hier later wel naar 
kunt uitbreiden. Als je op een rood land klikt, verschijnt er een knop met de kosten 
van een dergelijke expansie.  Als  je genoeg geld hebt, druk je op de knop om 
toegang tot  het  land te  krijgen.  De grijze  landen liggen volledig  buiten  bereik 
(totdat je toegang krijgt tot ten minste één buurland). 

Als  je  met de muisaanwijzer  over  een land beweegt,  krijg je algemene 
informatie. 

Linksonder in de kaart zie je de ADR-certificaten die je in bezit hebt. Een  ADR-
certificaat is een speciaal certificaat van goedkeuring dat voor een voertuig wordt 
afgegeven  nadat  het  voertuig  is  geïnspecteerd  volgens  het  Europees  verdrag 
betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg. 
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Carr ière

Je kunt vijf carrièreniveaus doorlopen –  Beginner,  Ervaren, 
Beroeps, Veteraan en Vakman. Elk niveau heeft vijf sterren 
(de criteria  die je nodig  hebt  voordat  je naar het volgende 
niveau kunt). 

De carrièrevoortgang geeft  je  prestaties in het  spel  aan en 
heeft  geen invloed  op  de  andere  spelonderdelen.  Als  je  de 
hoogste rang hebt bereikt, wil dat niet zeggen dat je het spel 
hebt uitgespeeld. Hetzelfde geldt als je toegang tot alle landen 
hebt  gekregen  of  genoeg  geld  hebt  verdiend  om de  beste 
vrachtwagenklasse te kopen. Het is slechts een manier om je 
vorderingen te meten. 

 

Stat ist ieken

Op de statistiekenpagina van het notitieboek kun je je vorderingen in het spel 
volgen.  Hier  vind  je  interessante  informatie,  zoals  de  speelduur,  het  aantal 
afgeleverde ladingen of  het  aantal  gereden kilometers.  Er  is  tevens  een korte 
chronologie in de vorm van een logboek, waarin belangrijke evenementen worden 
geregistreerd zodra deze zich voordoen.  

 Op  de  statistiekenpagina  vind  je  tevens  de  lijst  met 
mijlpalen, een soort medailles die je kunt verzamelen. 
De lijst is in eerste instantie leeg, maar groeit mettertijd 
als je bepaalde prestaties verricht. Mijlpalen zijn één van 
de indicators van je vorderingen in het spel. Mijlpalen die 
je  zojuist  hebt  gehaald,  worden  weergegeven  na  een 
slaappauze of het afleveren van de lading. Elke mijlpaal 
kent  vier  niveaus:  oplopend  van  brons  en zilver  naar 
goud en platina.  

Nooddienst

Als  de  brandstof  onderweg  opraakt,  de  vrachtwagen zo 
zwaar  beschadigd  raakt  dat  deze  nog  nauwelijks  kan 
bewegen, de vrachtwagen kantelt of de vrachtwagen vast 
komt  te  zitten  op  een  plek  waaruit  je  niet  weg  kunt 
komen, kun je alleen nog vanuit het notitieboek naar de 
SOS-nooddienst (112) bellen. Deze dienst is kostbaar en 
geeft alleen basishulp die net voldoende is om je weer op 
de weg te krijgen, zodat je in ieder geval naar een garage 
kunt rijden. Bedenk dus goed of je de dienst echt nodig 
hebt.  
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Menu's 

Hoofdmenu 

Nieuw spel — Een nieuw spel starten.  

Spel laden — Verdergaan met een eerder opgeslagen spel. 

Opties — De graphics, het geluid, de besturing of de spelinstellingen wijzigen. 

De makers — De namen van de mensen in het ontwikkelingsteam van Euro 
Truck Simulator weergeven. 

Spel afsluiten — Euro Truck Simulator afsluiten.

 — Naar de website van SCS Software.  

Opties 

Scherm: 

Hier kun je de resolutie wijzigen, de helderheid instellen en zelf een evenwicht 
bepalen tussen het beeld en de prestaties van het spel.  

Toetsenbord: 

Hier kun je de toetsen beter afstemmen op je controller. Klik op de actie die je 
opnieuw wilt  toewijzen  en druk  op  de  nieuwe  toets  (of  druk  op  Esc om te 
annuleren). 

Besturing:

Hier  kun  je  de  gewenste  spelcontroller  selecteren.  De  standaard  is  alleen 
toetsenbord, maar je kunt andere spelcontrollers toevoegen, zoals een stuurwiel, 
joystick  of  gamepad.  Sluit  de  controller  aan,  start  het  spel,  ga  naar  de 
controlleropties en kies de controller in de keuzelijst bovenaan. Waarschuwing: 
Sommige toetsen (met name stuurtoetsen) worden mogelijk uitgeschakeld als je 
een extra controller activeert, omdat deze door de controller worden overbrugd. 

Audio:

Hier kun je het volume van de muziek en geluidseffecten instellen. 

Spel:

Taal — Kies de taal waarin je het spel wilt spelen.  
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Versnelling — Stel in of je handmatig wilt schakelen.  

Meters — Maak een keuze tussen een analoge of digitale emulatie van de 
meters.  

Binnenspiegels — Schakel echte reflecties in de zijspiegels uit als je te 
maken krijgt met vertragingen in de framerate.  

Simulatie vermoeidheid — Schakel deze optie in als je wilt simuleren dat je 
na elke 12 uur rijden moet uitrusten. 

Inleiding — De inleiding in- of uitschakelen. Als je de inleiding opnieuw 
inschakelt, wordt deze alleen geactiveerd voor nieuwe spellen.  

Pauzemenu 

Spel laden — Het huidige spel verlaten en verdergaan met een eerder 
opgeslagen spel.  

Spel opslaan — De huidige spelvorderingen opslaan. 

Opties — De graphics, het geluid, de besturing of de spelinstellingen wijzigen. 

Spel afsluiten — Het huidige spel verlaten en terugkeren naar het hoofdmenu. 
Je vorderingen gaan verloren. 

Terug — Terug naar het spel. 
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Contactgegevens 

Officiële website: 
http://www.eurotrucksimulator.com/

Website SCS Software: 
http://www.scssoft.com/

E-mail:
info@scssoft.com

© 2008 SCS Software. Alle rechten voorbehouden. 
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