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Vroeger was het vakantienummer altijd wat dunner. Nu niet. Dat komt omdat we steeds meer activiteiten
hebben, ook in de normaal wat rustiger periodes. Zelfs in de zomervakantie hebben we activiteiten! Om de
veelkleurigheid van de SBV eens voor het voetlicht te brengen organiseren we op 28 september een open
dag. Als het goed is heeft u hiervoor al een uitnodiging ontvangen. In de volgende Schakel zullen we hier
uitgebreid verslag van doen. Het belooft een dag te worden, die we hier in het Noorden nog nooit hebben
gehad. We hopen veel mensen te begroeten om die dag! U komt tocht ook?! Mve

SBV feliciteert de 11 nieuwe docenten van de docentenpool
Op woensdagmiddag 11 juli ontvingen 11
nieuwe docenten in het bijzijn van familie,
vrienden en collega’s hun onderwijscertificaat van de NHL. De twaalf leden van de
bestaande SBV-docentenpool hebben er
nu elf nieuwe collega’s bij.
De nieuwe docenten hebben een jaar lang
lessen van de NHL (docent: Piet Woldinga)
gehad en stage gelopen. Net als de reeds
bestaande groep docenten zijn de nieuwe
docenten inzetbaar in voortgezet onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs in
Fryslân, Groningen en Drenthe.
De nieuwe leden zijn: Piet Dillema, Rudi
Fortuin, Ide Huitema, Geertje Jonkman,

Mede mogelijk gemaakt door

Theunis Kats, Jannie Kooystra, Ilse Lageman, Frans Lokhorst, Mirjam Reekers,
MarinusTerpstra en Lisanne Vonk. Zij
versterken de bestaande docentenpool:
Hanneke de Bos, Elly Buivenga, Gert
Harryvan, Klaas Kloosterman, Pieter de
Lange, Nico Lijkelema, Aafke Loonstra,

nente verkeerseducatie. De opleiding werd
mogelijk gemaakt door het ROF (Regionaal Orgaan verkeersveiligheid Fryslân).
De aanvulling was noodzakelijk vanwege Wij zijn zeer blij met deze groep enthousiaste mensen en hopen in de komende
de sterk gegroeide vraag vanuit het
onderwijs naar verkeerslessen, verkeers- jaren veelvuldig gebruik van hen te kunmarkten en andere activiteiten van perma- nen maken.
Johan Postema, Wilma Rabe, Reinder
Reen, Lia Schutte en Sije Veenstra.

Verkeersles op de vaste wal
Op 14 juni kwamen 17 leerlingen van de
Inspecteur Boelensschool van Schiermonnikoog naar de wal om verkeerslessen te
krijgen. Op 5 juni was er al verkeerstheorie gegeven op school, maar nu werd de
theorie in het verkeer van Dokkum in
praktijk gebracht. Dit omdat er op Schier-

monnikoog weinig verkeer is. De leerlingen
gingen onder begeleiding van een verkeersdocent een stuk fietsen, terwijl er
onder weg op verschillende locaties uitleg
gegeven werd. Daarnaast oefenden de
leerlingen op een parkeerplaats hun fietsvaardigheden met een fietsparcours.

Gratis cursus Incident Management op 31 oktober
Als rij-instructeur leidt u de leerling op om
zich veilig in het drukke wegverkeer te
begeven. Gelukkig gaat het vooral goed!
Miljoenen mensen verplaatsen zich dagelijks over de weg in Nederland. Maar
soms gaat het ook fout. Je raakt zelf betrokken in een ongeval of je wordt als
weggebruiker geconfronteerd met de gevolgen van een ongeval. Je komt bijvoorbeeld in een onverwachte file. Een van de
grote ergernissen van de Nederlandse
weggebruiker omdat hiermee in zijn of
haar planning hier geen rekening mee
gehouden is.

• de verkeersveiligheid bevorderen;
• de verkeersdoorstroming bevorderen;
• de belangen van mogelijke slachtoffers
behartigen;
• ontstane schade beheersen.

De leerlingen werden van en naar de boot
vervoerd met een busje en auto’s.
Ook leerlingen vanTerschelling en
Vlieland krijgen dit soort lessen op de
vaste wal, maar dan in Harlingen.

Verkeersbord
begrijpelijker voor
kleurenblinden

Verkeersborden kunnen een dunne witte
rand krijgen. De ministerraad heeft ingestemd met een voorstel van minister
Wanneer een ongeval heeft plaatsgevon- Schultz van Haegen (IenM). Mensen die
den worden door hulpverleners procedu- kleurenblind zijn, kunnen de borden daarres gevolgd om de doelstellingen van
mee beter begrijpen.
Incident Management te realiseren. Dit
De verandering wordt vanaf 1 oktober
werkt alleen goed als ook de weggebrui2012 mogelijk. Rode elementen in een
ker weet hoe de hulpverleningsdiensten
blauw vlak zijn niet te onderscheiden door
werken en weet wat er van hem/haar ver- mensen die kleurenblind zijn. Een witte
wacht wordt. Deze workshop informeert u bies tussen de kleuren verhelpt dit proover uw rol als rij-instructeur. Het helpt u bleem. Dit maakt verkeersborden beter
Incident Management wil een bijdrage
om uw leerling voor te bereiden op: Wat
herkenbaar. Rode verkeersborden kunnen
leveren aan het snel afhandelen van ondoe je bij ongevallen op de
aan de omtrek een reflecterende bies krijgevallen en het voorkomen van vervolgauto(snel)weg... en wat doe je bij pech?
gen, zodat ze beter opvallen tegen een
ongevallen, denk aan het achter op de file
groene of donkere achtergrond. Wegberijden en ongevallen door kijkers naar het De cursus wordt gehouden op 31 oktober heerders kunnen zelf bepalen of en wanongeval. Daarom heeft Rijkswaterstaat in (op de ochtend). Indien de morgen vol is, neer zij de verkeersborden aanpassen.
samenwerking met hulpverleningsdienis er eventueel de mogelijkheid de cursus
sten, wegbeheerders, bergers, alarmcen- ook voor de middag aan te bieden. We
trales, pechhulpverleners, transportsector hebben een beperkt aantal plekken, dus
en verzekeraars ‘Incident Management’
als u interesse heeft, meld u dan tijdig
ontwikkeld. Incident Management (IM)
aan. U kunt zich via de mail (marjolein@
wil:
stichtingsbv.nl) of telefonisch aanmelden.
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Geef de pen door aan Rudi Fortuin
Ik, Rudi Fortuin, heb de pen van Piet
Dillema gekregen om mijn levensloop
eens door te nemen met de lezers van
De Schakel.

week van huis, en in die periode had je
nog geenTomTom, telefoon of een koelkast aan boord.

Rond mijn 28e heb ik mijn motorrijbewijs
nog gehaald bij Gert Dinkla. Zodoende
ben ik met Gert in contact gekomen en
heeft hij mij gevraagd om voor hem te
komen werken. Ik heb toen de knoop
doorgehakt en heb al mijn snipperdagen
en tijd-voor-tijduren opgenomen om bij
Jongepier het instructeursbewijs te halen.
Ik ben in maart ‘93 begonnen als instructeur. Het eerste jaar heb ik les gegeven op
de personenauto. Met 100.000 kilometer
in dat jaar wist ik ook wat lesgeven was.
Het was voor mij en mijn vrouw verschrikOp jonge leeftijd had ik al beslist om
kelijk wennen in het begin om iedere
vrachtwagenchauffeur te worden, want
avond thuis te zijn en in je eigen bed te
dat trok mij enorm aan. Op de middelbare slapen. In dat jaar heb ik ook nog even
school heb ik de opleidingen mechanische de instructie voor de motor, vrachtwagen,
techniek en motorvoertuigentechniek afautobus en aanhangwagen gehaald. Na
gerond. Daarna naar de streekschool voor dat jaar ben ik meer op de vrachtwagen
het chauffeursdiploma met stagelopen
komen te lessen en heb toen een eigen
erbij. Op maandag naar school bij Sietze
combi gekregen. Hierop geef ik dan les
Kammenga (oud-examinator) en dan de
voor het rijbewijs C+E. Nadat deze vrachtrest van de week onderweg in Nederland
mee als bijrijder. Mooie tijd en veel geleerd en gezien.

Ik ben in ´63 geboren en heb de eerste 20
jaren doorgebracht in Stavoren. Ben al
heel lang getrouwd metTjitske en heb een
zoon Sander en dochter Regina. Al heel
jong was ik bij de buren aan het werk, die
een boerderij hadden in de stad. Meerijden op de tractor, helpen met alles wat
maar moest gebeuren en in de hooitijd rijden op de tractor. Later ben ik een andere
boer gaan helpen, omdat de eerste boer
was gestopt.

wagen op leeftijd was, heb ik een trekker
oplegger met automatenbak gekregen.
Hier rij ik ook alweer bijna 10 jaar mee.
Met deze wagen heb ik een periode van
4 jaar in Groningen gelest, en ook nog
een periode daarna in Zwolle.
Voor 3 jaar terug heb ik samen met Gert
ook nog mijn LZV-certificaat gehaald in
Heerenveen, om ook daarop les te mogen
geven. Ook beschik ik over een bevoegdheid om Het Nieuwe Rijden voor vrachtwagens te mogen geven.
Op de rijschool hebben wij een paar keer
per jaar een chauffeursdag voor beroepschauffeurs, waar ik dan theorie geef.
Deze beide cursussen gelden dan weer
voor de nascholing Code 95.
Op de rijschool houden wij 6 keer per jaar
een cursus voor het chauffeursdiploma.
Dit houdt in: de vakken verkeer, motorvoertuigentechniek en goederenvervoer.
Hier geef ik ook het vak verkeer voor de
aankomende leerlingen op de vrachtauto
op vrijdag en zaterdag.

Op mijn 18e verjaardag ben ik begonnen
voor het rijbewijs B en gelijk daarna door
voor C, D en E , wat toen nog in een keer
kon. Na het behalen van het chauffeursdiploma kon ik gelijk aan de slag bij de
firma Althuisius teTzummarum waar ik
ook mijn stage heb doorlopen. Moest
toen na een jaar te hebben gereden nog
wel even 14 maanden in militaire dienst.
Opnieuw afrijden voor het militaire
vrachtautorijbewijs. Heb bij de geneeskundige troepen gezeten in Appingedam.
Daarna kon ik gelukkig weer bij mijn oude
werkgever aan de slag. Door heel Europa
gecrost van Zweden tot Italië en van
Engeland tot Oost-Duitsland. Vaak met
een bulkwagen, maar ook met huiftrailers,
tanktrailers of zeecontainers. De hele
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In de wintermaanden zit ik dan weer bij
VTLV (veiligheidstraining landbouwvoertuigen) van het SBV, meerijden op de tractor om te observeren en adviseren of
theorie geven over de tractor. De ene keer
op locatie van het bedrijf zelf en een andere keer op het VEC te Drachten.
Het afgelopen jaar heb ik de eer gehad
om de opleiding PDA (Pedagogische
Didactische Aantekening) te volgen om
les te mogen geven op een middelbare
school voor het SBV. Viel nog niet mee
deze opleiding, maar gelukkig geslaagd.
Een grote hobby van mij is varen op het
water. Jaren heerlijk gevaren op een kajuitzeilboot met m’n gezin. Echter, door
mijn chronische aandoening ben ik wat

beperkter geworden en heb de boot verkocht. Vaarbewijs blijft interessant. Hiervoor heb ik alle papieren gehaald zoals
vaarbewijs 1 en 2, theoretische kustnavigatie, basis marifoon en de zwaardere versie GMDSS. Conclusie: “Jij kan nu wel
vaarbewijs les geven op de verkeersschool”, zei Gert. Wat ik dus ook nog doe,
een paar keer per jaar. En ook nog voor
andere verkeersscholen.
Kortom: vervelen doe ik me dus echt niet
en anders heb ik de tuin nog als grote
hobby. Ik moet dus ook door mijn beperking het iets rustiger aan gaan doen, wat
voor mij erg lastig is. Voor het volgende
nummer van de schakel wou ik de pen
doorgeven aanTheunis Kats.

SBV-‘baandagen’ VEC 2012
De SBV heeft een aantal dagen per jaar de
beschikking over het VEC. Onze leden kunnen op die dagen, tegen een gereduceerd
tarief de baan, het plateau, de zalen en de
kantine huren. De huur is € 500,- per dag,
€ 250,- voor een halve dag en € 125,- per
twee uur. Alle prijzen zijn exclusief BTW.
De dagen voor de komende maanden
zijn: 5 en 31 oktober, 12 en 22 november,
13 december.

U kunt een of meer dagen en/of dagdelen
vastleggen bij de SBV.
Dit doet u door een mail te sturen aan
Marjolein van Eek via marjolein@stichtingsbv.nl met daarin de door u gewenste
datum, tijd, ruimtes en eventuele overige
zaken, zoals huurauto, zaal, docent, et cetera. U krijgt dan een reactie of de betreffende datum en tijd nog beschikbaar zijn.

Applicaties najaar 2012
In het najaar 2012 verzorgt de SBV weer
een aantal applicatiecursussen en andere
cursussen in het VEC.
Kosten per dag voor een applicatie voor
dit najaar:
Bij 10 deelnemers € 150,=
Bij 11 deelnemers € 138,20
Bij 12 deelnemers € 128,35
Bij 13 deelnemers € 120,=
Bij 14 deelnemers € 112,85
Bij 15 deelnemers € 106,70
De kosten voor de cursus praktijkbegeleiding op locatie zijn € 195,00.
Tevens krijgt u bij een cursus een gratis
lunch. De cursussen zijn alleen toegankelijk voor leden van de SBV. Er kunnen
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maximaal 15 mensen meedoen per
cursus. Opgeven kan via marjolein@
stichtingsbv.nl.
De beschikbare data met de cursussen
voor dit najaar:
31-10 en 12-11: stagementor (2 dagen)
13-12: gevaarherkenning
Stagementor
In deze cursus komt aan de orde hoe een
aspirant-rij-instructeur begeleid kan worden tijdens fase 3 van zijn opleiding.
Aan bod komen onder meer leerprocessen, opbouw van een les, handelingsanalyses, de rijprocedure en de voorwaarden
waaraan een aankomend rij-instructeur

moet voldoen tijdens de eindbeoordeling
van de stage.
Uitgebreid wordt het op het examen geldende protocol besproken. Dit protocol is
hetzelfde protocol dat geldt als een gecertificeerde instructeur zijn verplichte praktische begeleiding (2x per vijf jaar) moet
afleggen.
Gevaarherkenning:
Tijdens het theorie-examen van een leerling bij het CBR worden er vragen gesteld

over het vroegtijdig herkennen van gevaarlijke situaties. In de cursus wordt
behandeld waarom dit in het examen bij
het CBR is opgenomen en op welke manier dit op het examen wordt bevraagd.
Er wordt uitgelegd wat er verstaan wordt
onder gevaarherkenning. Ook wordt er
aandacht besteed aan hoe je in de praktijklessen van de rijschool hieraan aandacht kunt besteden. De cursus wordt
afgesloten met de verplichte toets. (Hiervoor kan u niet zakken.)

Drive Clean 2012
Ook in 2012 organiseert de SBV weer
samen met ResponsibleYoung Drivers
(RYD) een aantal avonden voor jongeren
die in opleiding zijn voor een rijbewijs.
Jonge automobilisten krijgen een training
op de slipbaan en een extra theorieles
over de gevaren van alcohol en drugs in
het verkeer. De leerlingen krijgen door
deze extra training meer bagage mee
voor als ze straks de weg op gaan.
De jonge automobilisten oefenen met het
rijden onder speciale omstandigheden,
zoals gladde wegen of veel regen. Op
de slipbaan in Drachten worden deze
omstandigheden nagebootst en krijgen
de jongeren uitleg van een deskundige
trainer van de SBV over hoe te handelen
in deze situaties. Ook de zit- en stuurhouding komen aan bod.

wordt gegeven door een promotieteamlid
van ResponsibleYoung Drivers. Via een
spel, alcoholbrillen en een quiz krijgen de
leerlingen op een leuke en interactieve
manier kennis over de gevolgen van deze
middelen in het verkeer. Het doel is dat de
jongeren zich bewust worden van de gevaren en zelf verantwoordelijkheid hierin
nemen.
De data voor de komende maanden: 12
november en 13 december. De training is
op avond van 19.15 tot uiterlijk 21.30 uur.
Iedereen kan leerlingen hiervoor opgeven. Per avond is er maximaal plaats voor
18 leerlingen. Deelname is gratis. Opgeven kan via marjolein@stichtingsbv.nl.

Daarnaast kan het onderdeel van de alcohol- en drugsvoorlichting ook gegeven
worden bij rijscholen thuis indien ze zelf
Na een uurtje op de baan, gaan de jonge- theorie geven. Wie hiervoor belangstelling
ren naar binnen voor een interactieve
heeft of hier meer over wil weten, kan
theorieles over de gevaren van alcohol en contact opnemen met de SBV.
drugs in het verkeer. Deze theorieles

Kantoorgegevens
Knobben 100 • 9202 XJ Drachten
(0512) 544 610
• Sijtze Aukema (058 215 1980)
sijtze@stichtingsbv.nl
• Marjolein van Eek (06 231 64 181)
marjolein@stichtingsbv.nl
• Anjo Hiemstra (op ma en vrij-morgen)
anjo@stichtingsbv.nl
• Willem Vreeling (06 53 29 74 73)
willem@stichtingsbv.nl

ABL:
Secretaris L. Schutte
Eems 150
9204 JZ Drachten
(0512) 511 562
liaschutte@chello.nl
AA&O:
Secretaris F. Werkman
Industrieweg 2
9403 AA Assen
info@aawerkman.nl
06-22224319
B14:
Secretaris J. Dijkstra
Merkelstrjitte 51
8625 HX Oppenhuizen
(06) 534 15 065
info@vo-sneek.nl
PGCA:
Secretaris W. Rozema
Jonkerslaan 44
9843 BT Grijpskerk
(06) 513 43 570
autorijschool_rozema@lycos.nl
VBR
Secretaris A. Pal
De Weech 14
8405 GN Luxwoude
(0513) 528 986
(06) 289 35 743
secr@vbrheerenveen.nl
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CBR zet proef met examineren op winterbanden landelijk voort
Het CBR houdt de komende winter in alle
55 rijexamenplaatsen een proef met examineren op winterbanden voor de categorie Personenauto (B). Daartoe heeft het
exameninstituut in samenspraak met de
rijschoolbrancheorganisaties Bovag, VRB
en FAM besloten. De kleinschaliger proef
in de afgelopen winter heeft goede resultaten opgeleverd. Uit de proef bleek dat
het aantal uitgestelde examens aanzienlijk
kan worden teruggedrongen, zonder dat
dit ten koste gaat van de verkeersveiligheid en de validiteit van het praktijkexamen B.
In de winter 2009-2010 moest een recordaantal van ruim 34.000 praktijkexamens
en toetsen worden afgelast vanwege de
uitzonderlijke weersomstandigheden en
gladheid op de weggen. In de daarop volgende winter gingen ruim 27.000 praktijk-

examens en toetsen niet door. Het gedwongen uitstel schaadde zowel de kandidaten als de rijscholen en het CBR.
Vandaar dat een proef werd opgezet met
examineren op winterbanden. Hierbij
werd onderzocht of een praktijkexamen
met een lesauto op winterbanden tijdens
winterse omstandigheden eerder zal doorgaan dan met een auto op andere banden.
Winterbanden bieden namelijk meer grip
op het wegdek tijdens winterse omstandigheden.

het rijden onder winterse omstandigheden. Conform de richtlijnen van de bandenvakhandel betekent dit dat ze een
aanduiding met de letters M en S bevatten en/of het symbool van een sneeuwvlok. Bovendien moet het profiel minimaal 4 millimeter zijn. Dat kan dus ook
een 4-seizoenenband zijn, meldt het CBR.

“M&S stellen wij verplicht als winterband
voor een examenvoertuig. Als het symbool van het sneeuwvlokje er ook nog bij
opstaat, is het helemaal geweldig. Vaak
staat zo’n sneeuwvlokje er al wel bij”, licht
Tijdens de proef in de winter van 20112012 waren in de tien proeflocaties tijdens CBR-woordvoerder Coen Sleddering toe.
“Er schijnt een piepklein aantal winterde uitstelperiode in totaal 490 autopraktijkexamens en -toetsen gereserveerd. Van banden, geïmporteerd uit vreemde
de 410 examens op winterbanden, gingen landen, met de letters M&S en zonder
sneeuwvlokje te zijn dat niet voldoet aan
er 363 door. Dat is 89%. De examens op
de winterse geschiktheid.” //// Bron:
zomerbanden gingen toen niet door. De
verkeerspro.nl
winterbanden moeten geschikt zijn voor

2toDrive: coach begeleid rijden (begeleiderscursus)

2toDrive: Gezocht begeleiders!
Op 1 november 2011 is 2toDrive, het experiment begeleid rijden gestart. Jongeren
hebben vanaf die datum dé kans om eerder hun rijbewijs te halen! Met 16,5 jaar
kan worden begonnen met rijlessen.
Vanaf de dag dat de jongere 17 is geworden, kan het rijexamen worden gedaan.
Degene die is geslaagd, mag tot zijn/haar
18de verjaardag alleen autorijden onder
begeleiding van zelf gekozen (en geregistreerde!) coach(es).
Voor deze coaches biedt de SBV een
cursus, die bestaat uit drie onderdelen:
1. Rit met rij-instructeur om te oefenen in
de rol van begeleider.
2. Theorie: uitleg over nieuwste regels en
gevaarherkenning.
3. Module op de slipbaan, met aandacht
voor zithouding en remmen.
Bij de cursus krijgen de deelnemers een
informatieboekje, waarin de belangrijkste
zaken voor hen zijn samengevat.
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Data en tijden
De eerste trainingen waren op 16 januari
en 29 maart en 2 juli jl. Gelukkig bestaat
er dit jaar nog tweemaal de mogelijkheid
om GRATIS deel te nemen aan deze cursus: 31 oktober en 22 november. De cursus start om 19.00 uur en eindigt om ca.
22.15 uur.

Op de website van 2toDrive staat er een
stukje over deze cursus:
http://www.2todrive.nl/nieuw/laat-dejongeren-vooral-hun-gang-gaan.htm

Verhoging keuringsleeftijd naar 75 jaar
Per 1 juli 2013 wordt de keuringsleeftijd
van oudere rijbewijsbezitters verhoogd
van 70 naar 75 jaar. Momenteel worden
bestuurders vanaf 70 jaar gekeurd.
De ministerraad heeft op voorstel van minister Schultz ingestemd met een wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 die
dit mogelijk maakt. Nu worden bestuurders van 70 jaar en ouder elke 5 jaar gekeurd. Ongeveer 1% wordt afgekeurd. De
verhoging van de keuringsleeftijd betekent een forse lastenreductie. Oudere besparen zo de kosten van de Eigen
Verklaring, de kosten van het huisartsenbezoek en de kosten van een eventueel
extra onderzoek door een medisch specialist. Ook levert de verhoging van de keuringsleeftijd forse tijdsbesparing op, per
keuring en rijbewijsverlenging 2 uur.
In aanvulling op dit wetsvoorstel, wordt

nog nader onderzocht wat de effecten zijn
van een afschaffing van de seniorenkeuring. Aanleiding hiervoor zijn de aanbevelingen uit een pas afgerond onderzoek
naar de versnelling en vereenvoudiging
van medische keuringen rijbewijzen.
Met de wijziging van de Wegenverkeerswet wordt ook het rijden onder invloed
van drugs per 1 januari 2013 onder de recidiveregeling gebracht. Wie vanaf deze
periode binnen 5 jaar 2 keer onherroepelijk wordt veroordeeld voor rijden onder
invloed (van alcohol en/of drugs) raakt
zijn rijbewijs kwijt. Na de periode van rijontzegging moet dan opnieuw rijexamen
worden gedaan. Hierdoor verbetert de
aanpak van het rijden onder invloed in het
verkeer. //// Bron: www.verkeersnet.nl

Sudoku

Verplichte nascholing
rij-instructeurs
Hierbij willen wij u waarschuwen voor
problemen die mensen hebben bij het
verlengen van hun IBKI-pas.
Controleer op tijd of u aan de eisen van
de nascholing voldoet. Doe dit door in te
loggen bij (mijn-)IBKI. Daar kunt u zien
wat u heeft gedaan en nog moet doen.
Mocht het inloggen niet lukken, neem dan
tijdig contact op met het IBKI.
Als u theoretische nascholingen volgt, u
mag niet 2x (binnen de periode van 5 jaar)
dezelfde nascholing doen. Let hierop!
Hierdoor kan u te weinig nascholingsuren
krijgen en uiteindelijk zelfs uw bevoegdheid door verliezen!

Oplossing vorige keer
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Landelijke voorlichtingsbijeenkomst landbouwverkeer en rijbewijs T
Op donderdag 21 juni jl. vond in het VEC
een voorlichtingsbijeenkomst plaats van
de SBV betreffende landbouwverkeer en
rijbewijsT.Te gast waren vertegenwoordigers van de belangrijkste betrokken partijen: het Ministerie van Infrastructuur en
Milieu, Politie, CBR-CCV, IBKI, RDW,
BOVAG, Jongepier Opleidingen, STOAS,
AOC Raad,TLN, Cumela, AOC Friesland,
ROF en SBV.

2. het aan-en afkoppelen, ARBO, voertuigDe deelnemers kregen na ontvangst en
controle, uitzwaai aanhanger en behenstart allereerst beelden te zien van een
digheidsoefeningen;
camera in de cabine van een lestractor.
Daarna werden twee tractors met dubbele 3. informatie over het trekkerrijbewijs,
zoals instructiekaart, controlekaart, bebesturing getoond. Vervolgens volgden de
oordeling, handelingsanalyse, handhaaanwezigen een drietal workshops.
ving, Het Nieuwe Rijden (HNR), ARBO
Het betrof:
en examens.
1. het (zelf) remmen met tractor en aanhanger met verschillende snelheden op
De reacties waren zeer positief!
verschillende ondergronden;

Hortusbuurt Groningen komt met beste idee in politiewedstrijd
In juni van dit jaar riep de politie Groningen buurt- en wijkverenigingen op om
ideeën in te zenden voor verbetering van
de verkeersveiligheid in de wijk. Deze
oproep heeft drie winnaars opgeleverd.
Buurtvereniging Hortusbuurt in Groningen, Dorpsbelangen Drieborg (gemeente
Oldambt) en DorpsbelangenTer Apel
krijgen een remdemonstratie van de
Stichting Bevordering Verkeerseducatie
en een snelheidsmeting door Veilig
Verkeer Nederland in de wijk cadeau.
De winnende verenigingen hebben goed
gekeken naar de opdracht; zij hebben activiteiten verzonnen waarmee de weggebruikers en buurtbewoners worden
aangesproken op hun rijgedrag.
Aanleiding voor de actie is dat er in veel
woonwijken te hard wordt gereden. Dat
irriteert bewoners en zorgt voor onveiligheidsgevoelens. Doel van de actie was
om bewoners via een wedstrijd aan te
moedigen om over het verkeersgedrag in
hun buurt na te denken en er samen over
in gesprek te raken.
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Bewoners en bezoekers aanspreken
Door inzending van een idee, voorstel of
plan, maakten de wijkverenigingen kans
op een remdemonstratie en een snelheidsmeting in de wijk. Voorwaarde was
wel dat de verenigingen in hun voorstel
géén beroep zouden doen op de inzet van
verkeerscontroles en op maatregelen in
de weginrichting. Van de acht ingediende
voorstellen die de politie heeft ontvangen,
maakten uiteindelijk drie kans op een
prijs. De acht voorstellen zijn beoordeeld
door een vijfkoppige jury met vertegenwoordigers van de politie, Stichting Bevordering Verkeerseducatie, Veilig Verkeer
Nederland en het Verkeer- en Vervoerberaad Groningen. De jury was unaniem
in haar oordeel over de drie winnende
plannen.
Top drie
De beste inzending werd gedaan door
Buurtvereniging Hortusbuurt in de stad
Groningen. “Een plan gericht op alle verkeersdeelnemers in de wijk, waarin plaatselijke situaties worden gebruikt en

bewoners goed via diverse media worden
betrokken”, aldus de jury. Goede tweede
was het plan van Dorpsbelangen Drieborg
(Oldambt) dat “met een leuke leus gericht
is op jong en oud en niet bij een eenmalige gebeurtenis blijft”, zo schrijft de jury.
De derde plaats is voor Dorpsbelangen
Ter Apel. “Een plan waarin acteren een
plek krijgt in de verkeerseducatie, maar
een plan dat nog wel meer uitgewerkt
dient te worden.”
Remdemonstratie en snelheidsmeting
De winnende verenigingen kunnen hun
plan nu aanvullen met een remdemonstratie van de Stichting Bevordering
Verkeerseducatie en een snelheidsmeting
door Veilig Verkeer Nederland. De remdemonstratie is een spectaculaire proef die
de toeschouwers de ogen opent over het
verschil in de remweg van een auto bij 30
en 50 km/uur. Met de snelheidsmeting in
de eigen buurt kunnen buurtbewoners
met eigen ogen zien hoe hard er wordt
gereden in een buurt en kunnen ze buurtgenoten daarop aanspreken.

Motorfiets cat. A (zwaar) moet minimaal over 50 kW beschikken
Motorfietsen voor de zwaarste categorie A
moeten over een minimaal vermogen
beschikken van 50 kW volgens de 3e
Europese Rijbewijsrichtlijn. In het eerste
overgangsjaar mogen motoren met een
ondergrens van 40 kW gebruikt worden.
Dat besluit is in juli 2012 in Brussel genomen. De nieuwe Richtlijn gaat januari
2013 in. Hierbij zijn er drie rijbewijscategorieën voor de motor: A1 (licht), A2
(middel) en A (zwaar).
De vermogensondergrens voor de rijbewijscategorie A onbeperkt is voor 2013

vastgesteld op 40 kW. Het jaar 2013 is een
overgangsperiode waarin nog met 40 kW
motoren mag worden gereden voor categorie A onbeperkt. Vanaf 1 januari 2014
zal deze vermogensondergrens echter
worden verhoogd naar 50 kW.
“Aangezien A2 motoren maximaal 35 kW
aan vermogen mogen hebben, dient u
hier rekening mee te houden bij de investering in lesmotoren”, adviseert Bovag
Rijscholen. “Indien u de komende periode
gaat investeren in lesmotoren voor de
categorie A onbeperkt, adviseren wij u

daarom om een vermogensondergrens
van 50 kW te hanteren.”
Motoren die tussen 40 en 50 kW vermogen hebben, kunnen dus maar tot 1 januari 2014 worden gebruikt voor de
examinering. Daarna is een motor nodig
met minimaal 50 kW voor de categorie A
onbeperkt. Een motor met minder dan 50
kW vermogen mag wel worden ingezet in
de rijopleiding, na 1 januari 2014. Echter
niet voor het examen A. //// Bron:
verkeerspro.nl

Verkeerslessen buitenlandse studenten door SBV
Op dinsdagmiddag 28 augustus jl. hebben
docenten van de SBV een groep van 50
kersverse buitenlandse studenten van de
NHL te Leeuwarden verkeersles gegeven.
De les was aangevraagd door het Erasmus Student Network (ESN) als onderdeel
van het introductieprogramma voor de
buitenlandse studenten.
Na een theoretisch introductie door Reinder Reen volgde een praktijkrit door de
stad o.l.v.Theunis Kats, MarinusTerpstra,
Ilse Lageman en Nico Lijkelema. Het vertrek leverde de nodige hilarische momenten op. ESN had namelijk doorgegeven
dat het voornamelijk Europese studenten
waren en enkele Aziatische. Dat bleek dus
even anders: voor een deel van de
Chinese en Japanse studentes was het
gezien hun lengte achteraf beter geweest
om op meisjesfietsen te stappen.
De medewerkers van ESN en de deelnemers wisten de activiteit positief te
waarderen.

Website SBV
Zoals u waarschijnlijk al heeft gezien heeft
de SBV een nieuwe website.
Hierop worden regelmatig nieuwtjes van
de SBV geplaatst. Om onze website nog
meer bekend te maken, willen we alle
leden met een website vragen op hun
website een link op te nemen naar onze
website.

Onze website is te vinden op:
www.stichtingsbv.nl.
Ook is de SBV sinds kort te vinden op
Twitter (www.twitter.com), Facebook
(www.facebook.com) enYouTube
(www.youtube.com/SBVNN).
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25-jarig dienstjubileum ROF-secretaris Sipke van der Meulen
Sipke van der Meulen, secretaris van het
ROF (Provincie Fryslân), is dit jaar 25 jaar
in provinciale dienst. Op woensdag 30
mei jl. was er in het VEC een bijeenkomst
om dat te vieren. ROF-partnerorganisatie
SBV was aanwezig om de heer Van der
Meulen te feliciteren.

Uitnodiging open dag Stichting Bevordering Verkeerseducatie (SBV)
Wij nodigen u van harte uit voor onze
open dag op 28 september 2012 op het
Verkeerseducatie centrum (VEC) te
Drachten. Op deze dag zijn er tal van
activiteiten, lezingen en workshops.
Het middag- en avondprogramma zijn
hetzelfde. Entree is gratis. Dit mag u niet
missen!!

Programma
14.30 uur :

Start open dag SBV.

14.40 uur :

Powerpointpresentatie.

15.00 uur :

Workshops

: ROSO op de slipbaan (remweg, stuur- en zithouding).
: Behendigheidsoefeningen met de trekker op plateau.
: Rijden met trekker.

Parkeerterreinen : Elektrische en zuinige auto’s van verschillende
autoMerken, motoren, vrachtwagens, tractoren

Als u gebruik wilt maken van het buffet,
moet u zich hiervoor opgeven vóór
21 september 2012 via marjolein@
stichtingsbv.nl of 0512-544610.

en machines, Chauffeurs Vereniging Fryslân.
Lezingen (zaal 1) : Dation, Betsema verzekeringen, Instituut voor
Verantwoord Medicijngebruik (IVM), Jongepier
Mobility Masters, BOVAG.
Zaal 2

: Simulator Green Dino.

Zalen en kantine : Stands van o.a. IBKI, Verjo, Vekabest, Rij-instructie
Jongepier Mobility Masters, Creative Work, BOVAG,
Betsema verzekeringen, Bovemij, Dation, KNMV, IVM,
Office Centre, Magic-Hands, Verkeersknooppunt, SBV.
In tent op terrein : Catering.
17.30 uur

: Einde middagprogramma.

18.00 uur

: Warm en koud buffet voor standhouders
en SBV-leden.

19.00 uur

: Opening avondprogramma open dag SBV.

19.10 uur

: Powerpointpresentatie.

19.30 uur

: Workshops en stands.

22.00 uur

: Einde avondprogramma met een hapje en

23.00 uur

: Afsluiting.

een drankje.
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