
Hoewel Nederland op het gebied van ver-
keer nog steeds een van de veiligste lan-
den in Europa is, gaat het niet goed met
de verkeersveiligheid.Vooral de jaren-
lange toename van verkeersgewonden en
de gebrekkige ongevallenregistratie zijn
reden tot zorg.

Dat zijn de belangrijkste conclusies in de
Monitor verkeersveiligheid 2012, meldt de
Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Ver-
keersveiligheid (SWOV). Deze monitor
analyseert de cijfers over 2011. De SWOV
doet ieder jaar onderzoek naar recente
ontwikkelingen in de verkeersveiligheid.
Sinds 2009 wordt de jaarlijkse analyse

SWOV: gaat niet goed met verkeersveiligheid in Nederland

Verkeer, altijd in beweging, altijd in het nieuws. Is het niet door de filemeldingen, dan wel door de ongelukken,
treinvertragingen of door wegwerkzaamheden. Verkeer blijft je bezighouden. Dit komt omdat we er dagelijks
mee te maken hebben. Maar ook omdat er steeds nieuwe dingen ontwikkeld worden: technische verbeteringen
aan de auto, veiliger wegen, veranderingen in regels. Al die dingen zouden er toe moeten leiden dat er een
betere doorstroming komt en minder verkeersongevallen. Helaas blijven de verwachte resultaten hierbij uit.
Het aantal ziekenhuisgewonden stijgt nog steeds en het aantal dodelijke slachtoffers daalt niet zo hard als we
zouden willen. Maar mensen blijven mensen en zolang we ons gedrag niet (voldoende) aanpassen, blijven er
ongelukken gebeuren. Wij geloven in educatie en daar zijn we met zijn allen dag in dag uit mee bezig. In de
hoop dat we ooit iets aan de mensen zelf veranderen! � Mve
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Mede mogelijk gemaakt door

gepubliceerd onder de naam Monitor
verkeersveiligheid.

Het jaarlijks aantal verkeersdoden ver-
toont al jarenlang een dalende trend. De
daling vindt plaats in alle provincies, en in
vergelijkbare mate voor provincies met
verschillende bevolkingsdichtheid. Met
deze daling over de lange termijn doet
Nederland het internationaal gezien nog
steeds goed. “Niettemin presteren we in
de recente jaren steeds slechter op het ge-
bied van de verkeersveiligheid op korte
termijn”, licht de SWOV toe. De analyse
van de ontwikkeling in verkeersveiligheid
over 2011 wijst op een dergelijke achter-

uitgang, met de volgende bevindingen:
In 2011 zijn er 477 mannen en 184 vrou-
wen door verkeersongevallen om het
leven gekomen. Dit zijn er in totaal meer
dan in 2010. De cijfers over het aantal
verkeersdoden en -gewonden voor 2012
zijn nog niet bekend.

Het aantal ernstig verkeersgewonden
neemt al meerdere jaren toe; deze toe-
name heeft zich in 2011 voortgezet. Vooral
ouderen en fietsers zijn in toenemende
mate betrokken bij verkeersongevallen;
zowel met dodelijke afloop als met ernstig
gewonden. De kwaliteit van een breed
scala van verkeersveiligheidsgegevens
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vindt de SWOV. “Wel laat deze monitor
zien dat er meer aandacht nodig is voor
de preventie van verkeersongevallen bij
ouderen en fietsers. En daarnaast, zoals
gezegd, voor verbetering van de kwaliteit
van de verkeersveiligheidsgegevens. Voor
deze onderwerpen, maar ook meer in het
algemeen, wordt aanbevolen om verdere
stappen te zetten in de realisering van
Duurzaam Veilig.”

Verder merkt de SWOV op dat in de ver-
keersveiligheidscijfers van 2011 geen ef-
fecten van specifieke verkeersveiligheids-
maatregelen terug zijn te vinden. “Niette-
min kunnen deze maatregelen bijdragen
aan preventie van ongevallen. Om effec-
ten van maatregelen feitelijk vast te stel-
len is echter gericht evaluatieonderzoek
noodzakelijk”, aldus de SWOV. � Bron:
verkeerspro.nl

neemt af. De monitor geeft geen verkla-
ring voor de gevonden ontwikkeling in de
aantallen slachtoffers; daar zal onderzoek

naar moeten worden gedaan. “Een steeds
groter wordend probleem hierbij is de
verslechtering van de ongevallendata”,

2

De politieregistratie van verkeersdoden
en –gewonden is eind 2013 op orde. Dit
heeft minister Opstelten van Veiligheid en
Justitie deTweede Kamer toegezegd tij-
dens het Algemeen Overleg verkeersvei-
ligheid op 30 januari. De SWOV heeft
diverse keren de al maar teruglopende re-
gistratiegraad aan de orde gesteld. Zon-
der goed bijgehouden data is het bijna

onmogelijk gedegen onderzoek te doen
en dus te bepalen welke verkeersveilig-
heidsmaatregelen nodig zijn.
In een brief aan de Kamer heeft de SWOV
dit punt nog eens benadrukt. Volgens de
SWOV gaat het nog steeds niet goed met
de verkeersveiligheid in Nederland en zijn
er extra maatregelen nodig om de ver-
keersveiligheidsdoelstellingen van 2020

(maximaal 500 verkeersdoden en 10.600
ernstig verkeersgewonden) te halen. Mi-
nister Schultz van Haegen zegde in de
Kamer toe de voorstellen van de SWOV
goed te zullen bekijken. Over eventuele
aanvullingen of alternatieven voor die
voorstellen wil de SWOV graag met het
ministerie meedenken. � Bron: SWOV

Minister Opstelten: ‘Politieregistratie is eind 2013 op orde’

WErgEA, 24 fEBruArI 2013 - En aan mij
dan de droevige taak de pen over te nemen
vanTheunis (en zijn verhaal te overtreffen)
wiens verhalen, wat mij betreft, de Pulitzer-
prijs verdienen. Nu, wie denkt dat dat
overtreffen gaat gebeuren, kan nu wel
stoppen met lezen, want dat gaat mij niet
lukken. In de eerste plaats doorTheunis
zijn schrijftalent, maar ten tweede (en ook
niet onbelangrijk):Theunis is twee keer zo
oud als ik en heeft derhalve ook veel meer

levenservaring en dus meer beleefd dan
ik. Ik ben dan ook maar gewoon van doel
mijn levensverhaal in vogelvlucht hier een
beetje op papier te zetten, zodat jullie een
idee krijgen hoe het kan dat ik zo ver ben
afgegleden in de maatschappij…

Op 1 januari 1971 knalden de kurken en
vloog het vuurwerk hoog boven de ons
allen zo geliefde Oldehove uit. Een klein
manneke was geboren in het ‘in Leeuwar-

den en omstreken’ zo wereldberoemde
Diakonessenhuis van waaruit je deze
scheve toren zo mooi kon zien staan. Na
een aantal uren (dagen?) hier te hebben
vertoeft mocht ik mee (want jazeker, dat
manneke was ik) naar het o zo pittoreske
Minnertsga in Barradeel en later inge-
deeld bij de gemeente Het Bildt. Hier heb
ik mijn jeugd doorgebracht en ik moet
zeggen: met veel plezier. Ach, als kind
weet je ook niet beter en pas later ben ik

Geef de pen door aan MarinusTerpstra

1197_SBV_Schakel_nw.qxp:A4  07-03-2013  16:45  Pagina 2



de gemeentegrens over gegaan en eens
gaan kijken wat er verder in de wereld
nog te doen is. Ik heb hier mijn kleuter/
lagere school doorlopen en was volgens
mij toen nog wel een voorbeeldige leer-
ling met natuurlijk in bepaalde dingen
meer interesse dan in sommige andere
(Tafels opdreunen was toen niet mijn
favoriete ding. Kwam dit omdat ik dat
alleen voor de klas staand moest doen?)
Tijdens deze periode ben ik met mijn
ouders en mijn zusje één keer binnen het
dorp verhuisd, omdat de ruimte in ons
eerste woning wel heel erg beperkt was.
grappig vond ik het een jaar of 4 terug
dan ook dat ‘ons’ huisje in de Leeuwarder
Courant stond als het goedkoopste huis
wat in fryslân te koop stond (bron: funda).

Na mijn lagere school moest zelfs ik naar
het voortgezet onderwijs en de keuze was
snel gemaakt en iedere dag mocht ik 8
kilometer heen en ook weer terug trappen
op mijn fietsje met de grote schooltas op
de rug naar de mavo in Sint Annaparochie,
de ulbe van Houtenschool. Naar deze
school ben ik met heel veel plezier gegaan.
Ik ben zelfs een jaartje langer geweest dan
normaal, omdat onze tweede klas in zijn
geheel een jaar over moest doen, leuke
leerlingen, maar ook de leraren/leraressen
waren super (bijna allemaal). Leuke school-
reisjes naar Ameland en Luxemburg
gehad en ondanks de stok achter de deur
veel streken uitgehaald.

Deze periode begon ook mijn liefde voor
alles wat rijdt te groeien. Mijn vader had
een autosloperij/-handel, dus toen ik lang
genoeg was (12 jaar) werden mij de be-
ginselen van het autorijden bijgebracht en
duurde het niet zo lang dat ik half fryslân
in de auto doorcrosste. Ook was ik na
schooltijd (huiswerk?) altijd te vinden bij
mijn oom en oudere neven die een loon-
bedrijf hebben, zodat ik daar zakgeld kon
verdienen met allerlei klusjes waarvan het
tractor rijden natuurlijk de mooiste waren.
Bovendien hadden mijn neven die een
jaar of 8 ouder waren vaak crossmotoren

en lieten ze mij daarop de oude spoordijk
heen en weer crossen. (Ik kon geloof ik
maar kwalijk met de voeten bij de grond.)

Die stok achter de deur was op het MBO
in Leeuwarden ver te zoeken. Na de mavo
in St. Anne ben ik naar het Middelsee
College (nu friesland College) gegaan om
een opleiding Middelbare Detailhandel
School (MDS) te doen. Ik kwam daar als
boertje van buiten met mijn leren jasje
en mijn schooltas tussen de “kakkers”
van Leeuwarden. Allemaal kinderen van
Leeuwarder ondernemers strak in ’t pak
met attachékoffertje en al… Niet dat ik er
niet goed mee op kon schieten, maar als
je Pier heet en jezelf Pierre noemt dan
gaat mijn niet al te veel aanwezige haar
rechtovereind staan.

Ik wist al veel geld te ver-
dienen in de landbouw-
sector en was dan ook
meer daar te vinden dan
op de MDS. Dit viel ze na
3 maanden op en al snel
was de afspraak gemaakt
dat als ik me eens in de
zoveel tijd meldde op
school ik mijn studiefinan-
ciering mocht behouden
en nu denk ik dat deze op-
lossing waarschijnlijk voor
hun eigen statistieken
voor wat betreft school-
verlaters ook beter was.

En toen kwam de oproep
van Defensie dat ik ge-
keurd moest worden voor
de militaire dienstplicht.
Aangezien ik zo gezond
ben als een vis, sterk als
een beer, vlug als water
en ga zo maar door, was
de goedkeuring al snel
daar.
En zo kwam het dat ik me
begin 1990 (lichting 90-4)
moest melden aan de

poort van het kamp Hooghalen bij de
429IBC. De dienstplicht was toen al verkort
naar 14 maanden en ik moet zeggen dat ik
een hele leuke tijd heb gehad. IBC staat
voor infanterie beveiligingscompagnie wat
inhield dat wij heel Noord-Nederland door
toerden bij de gebouwen van defensie
langs (groningen, veel plekken in Drenthe
maar ookWier en ried lagen op onze route)
om te zien of alles in orde was.Voelen of de
deuren vast zaten er niet ingebroken was en
zo nu en dan een slapende zwerver naar een
ander “hotel” bonjouren…

Halverwege dat jaar brak de golfoorlog in
Irak uit en gingen wij het land door om de
konvooien te bewaken van onze Ameri-
kaanse broeders (en zusters) die vanuit
Duitsland via ons land naar het Midden-
Oosten werden verscheept. Ik heb toen in
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Kerkrade, rotterdam (de Lier) en in Eems-
haven gezeten.
Toen ik thuiskwam na de militaire dienst
ben ik weer wat gaan werken bij het loon-
bedrijf, maar mijn moeder had een adver-
tentie gezien waarin een opleiding tot
rij-instructeur werd aangeboden. Na een
oriënterend gesprek en een zak vol geld
meegekregen te hebben van het gAK
(jaaa, toen ook al...) ben ik vol goede
moed gestart en is het afglijden begon-
nen. Eind ’91 een gesprekje gehad met
Berend (Knol, red.) Daar mocht ik gaan
stagelopen, waarna ik na afloop van de
opleiding daar ook aan de slag ging. Een
mooie tijd brak aan, begonnen als B-in-
structeur, maar al snel de papieren voor
de bus, de vrachtauto en de aanhanger
gehaald en na 3 jaar B ook op de trek-
ker/oplegger en de touringcar. In de eer-
ste jaren allemaal nog met een relatief
klein team vanaf de Verlengde Schrans/
Vincent van goghstraat maar vanaf ’97
vanuit het huidige pand van Berend (en
Petra) op De Hemrik. In ’98 een eigen auto
gekocht en gaan franchisen onder de
naam Knol, maar na twee jaar in 2000
toch maar de stap gewaagd en helemaal
voor mezelf begonnen. Ik moet zeggen
dat mij dit enerzijds wel zwaar viel. Als je
zolang ergens werkt (toen ik er kwam was
ik een broekje van 20) en lief en leed hebt
gedeeld, voelt het toch wel als familie.
Ook weer een mooie tijd geweest!

De eerste jaren voor mezelf gingen zeer
voorspoedig. Ik gaf les in de categorie B en
huurde zo nu en dan nog eens de vracht-
auto en de BE-combinatie van Berend
waarop ik dan les gaf. Na een poosje was
de vrachtauto niet meer met de B te combi-
neren en ben ik daar mee gestopt. Wel ben
ik tot 2007 de aanhangwagen van Knol blij-
ven huren maar januari dat jaar heb ik zelf
eentje aangeschaft waar ik tot op heden al-
tijd nog wel aardig werk mee heb.

Tijdens mijn periode bij Knol leerde ik mijn
vrouw Willy kennen. Zij liep stage op kan-
toor en toen ik haar daarna in de kroeg
tegenkwam was het hek van de dam. Ik

ben inmiddels tien jaar met haar getrouwd
en we hebben 2 kinderen (niet zomaar in
elkaar geflanst, maar een beetje zorgvul-
dig en dat is dan ook te zien): een jongen
Jarno van net 10 jaar en een famke finette
en die is 20 februari 6 jaar geworden. We
wonen, na eerst een paar jaar in huurhuis
aan de fricoweg in Wergea te hebben
gewoond, nu al weer sinds 2001 in ons
huisje aan De golle aldaar. In de weeken-
den zijn we meestal op de diverse motor-
crosscircuits in Noord-Nederland (alles
boven utrecht) te vinden waar onze Jarno
zijn talent (van zijn moeder) laat zien. Mijn
dochter vindt het leuk om te gymnastie-
ken en doet dit op woensdagmiddag wat
tevens mijn vrije middag is, als het lukt
tenminste. Mijn vrouw heeft 19 jaar bij
een bouwbedrijf op kantoor gezeten maar
heeft na rijp beraad besloten om daar in
mei 2012 een punt achter te zetten, maar
is na 2 maanden thuis zitten inmiddels
weer vol aan de bak bij scheepswerf gebr.
Los in Leeuwarden. Ook nu weer op kan-
toor. Zo is voor ons privé alles weer mooi
op zijn plek gevallen.

Toen ik 2 jaar terug gevraagd werd door
Jappie van der Veen om bestuurslid te
worden bij de ABL was ik in eerste instan-
tie wat terughoudend.Toch besloten me
kandidaat te stellen ben ik er uiteindelijk
toch ingekomen. En wat ben ik daar ach-
teraf gezien blij mee. Ik heb het idee dat
heel veel rij-instructeurs niet half weten
wat de ABL en ook de daarboven als para-
plu fungerende SBV voor jullie kan bete-
kenen. En eerlijk gezegd wist ik dat eerst
ook niet. Ik weet van mensen die lid zijn
en die er niks mee doen, maar ook men-
sen die geen lid zijn. Word toch lid!
Je mag rOSO-trainingen geven, je kan
kandidaten grATIS cursussen laten doen
(alcohol met rOSO, maar ook dat ze zelf
begeleid mogen rijden na gedronken te
hebben) Ik heb dit zelf nu een aantal keren
gedaan en mocht hier zelfs een stuk over
schrijven in de dorpskrant. gratis reclame
en dat in deze tijd, wat wil je nog meer.
Verder worden er tijdens vergaderingen
sprekers uitgenodigd wat reuze interes-

sant is. Wat was het de laatste vergade-
ring dan ook jammer dat er niet meer
leden waren gekomen. We hadden iemand
van iTheorie uitgenodigd die voor alle
leden een gratis proefdemo mee had
genomen (en waar je ook nog aan kunt
verdienen) en we hadden twee examina-
toren van de afdeling medisch met een
geweldig verhaal. Want zeg nou eerlijk,
wat weet je nou van leerlingen met pdd-
nos, adhd of add en hoe deze moeten
presteren op het rij-examen?
Dit zijn maar een paar voordelen van het
ABL-lidmaatschap. Wat denk je van mee-
doen met het begeleiden van de coaches
van 2toDrive, de kans om leraar te wor-
den via de docentenpool van de SBV of
bijvoorbeeld tractordocent…
Ik was zelf altijd vrij terughoudend met
deze dingen (wat een werk, leerlingen re-
gelen, kost weer tijd, moet ik ’s avonds
weer naar Drachten heen en weer vliegen,
etc., etc.) Maar ik ben blij dat ik dit gedaan
heb, we hebben het (op een enkele uitzon-
dering daargelaten) allemaal moeilijk in
deze ‘crisis’-tijd en dan is een extraatje
toch nooit verkeerd lijkt mij.

Ik betrap mij erop dat ik als ik dat zou wil-
len (maar jullie zeker niet) ik zo een boek
kan schrijven over mijn leven. Om één en
ander toch wat overzichtelijk te houden
wil ik het dan hier ook maar bij laten. Wil-
len jullie meer van mij weten mogen jullie
me altijd eens bellen, dan “hewwe we ut
der wel even over”.

rest mij de pen door te geven en dat doe
ik aan de man die gek is op beerenburg
en mooie vrouwen, en later op de avond
ook op lelijke vrouwen, trouwens. Hij is
bovendien drie keer zo oud als dat ik ben,
dus heeft hij nog veel meer te vertellen
danTheunis en mij. Mijn grote vriend, met
de nadruk op groot, Wierd Baarda. Waar-
schijnlijk zal zijn vrouw of wellicht zijn
dochter zijn verhaal wel op moeten schrij-
ven of typen, maar praten kan hij in ieder
geval wel… � groeten, Marinus
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Aankomende motorrijders kunnen vanaf
volgend jaar toch direct op voor het A2-rij-
bewijs, zonder eerst A1 te hoeven halen.
Het ministerie van Infrastructuur en Milieu
werkt aan een aanpassing van de Neder-
landse implementatie van de derde Euro-
pese rijbewijsrichtlijn die dat mogelijk
moet maken. Dat meldt het CBr.

Met ingang van19 januari 2013 is de derde
Europese rijbewijsrichtlijn van kracht in de
Nederlandse rijbewijswetgeving en zijn er
voor bestuurders van gemotoriseerde
tweewielers drie verschillende rijbewijsca-
tegorieën: A1, A2 en A. De categorie A1 is
geldig voor de lichte categorie motoren,
A2 voor de categorie middelzwaar en A
voor zware motoren.

De brancheorganisaties rAI en BOVAg
kwamen er onlangs achter dat Nederland
het enige land is dat A1 verplicht stelt
voor het halen van A2. Op hun verzoek
heeft het ministerie van Infrastructuur en
Milieu opnieuw gekeken naar de omzet-
ting van de richtlijn voor wat betreft de in-
stroom naar het A2- rijbewijs. uit deze

analyse is gebleken dat de derde Euro-
pese rijbewijsrichtlijn voor wat betreft dit
punt op meerdere manieren te interprete-
ren is.

“Navraag bij de Europese Commissie
heeft geleerd dat de richtlijn naast de ge-
trapte toegang ruimte biedt voor een di-
recte toegang tot het A2 examen”, meldt
het CBr. “De minister heeft besloten dat
de Nederlandse regelgeving op dit punt
zal worden aangepast.”

Met de aanpassing wordt rechtstreekse in-
stroom voor het A2-rijbewijs mogelijk
vanaf de leeftijd van 20 jaar. uiteraard
blijft instroom in het A1-rijbewijs voor de
lichte motoren vanaf 18 jaar mogelijk, net
zoals de directe instroom voor het A-rijbe-
wijs voor zware motoren vanaf 24 jaar.
De aanpassing van de regelgeving en de
uitvoeringsprocessen bij de betrokken or-
ganisaties, zoals rDW en CBr, zullen zo
spoedig mogelijk in gang worden gezet.
De wetswijziging die de directe instroom
regelt, is naar verwachting begin 2014 van
kracht. � Bron: verkeerspro.nl

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 J. Verwimp
Pompmaker 12b
8447 GJ Heerenveen
(06) 479 66 383
secr@vbrheerenveen.nl

Toch directe instroomA2-rijbewijs mogelijk
vanaf 2014

De SBV heeft een aantal dagen per jaar de
beschikking over het VEC. Onze leden kun-
nen 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.

Men kan op de baan trainen met perso-
nenauto’s, maar ook met vrachtwagens!

Alle prijzen zijn exclusief BTW. De dagen
voor de komende maanden zijn: 3, 18 en
23 april, 14, 22 en 27 mei, 3, 19 en 21 juni
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. Bellen mag natuur-
lijk ook altijd! u krijgt dan een reactie of
de betreffende datum en tijd nog beschik-
baar zijn.

SBV-‘baandagen’VEC 2013
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Applicatiecursussen 2013:
3 april 2013 Verkeerskunde (rIS)
23 april rVV
19 juni 2013 faalangst

Verkeerskunde (taal van de weg):
In deze cursus gaat het over de verkeers-
veiligheid in het algemeen. Hier komt ook
duurzaam veilig ter sprake. Begrippen als
stroomwegen, gebiedsontsluitingswegen,
statusonderkenning en vergevingsgezinde
weg.Tevens worden de nieuwe markerin-
gen besproken en allerlei maatregelen om
de weg zo veilig mogelijk te maken.
Daarom de taal van de weg. De cursus
wordt afgesloten met een verplichte toets.
(Hiervoor kan men niet zakken).

Faalangstinstructeur
Ongeveer 20% van de leerlingen heeft last
van faalangst of examenvrees. Meestal
worden de symptomen niet herkend door
de rijinstructeur. reden voor het ministe-
rie om faalangstleerlingen een apart exa-
mentraject te laten volgen. Daarom is er
de opleiding tot faalangstinstructeur. Deze
opleiding is ontwikkeld in samenwerking
met het kennisinstituut A & r. Zij zijn in
Nederland de onbetwiste specialist op het
gebied van het begeleiden van personen
met rijangsten. Meer informatie over dit
instituut vindt u op www.a-r.nl.
De opleiding neemt twee dagen in beslag.
Een dag wordt aandacht besteed aan de
theorie. De tweede dag wordt het ge-

leerde in de praktijk gebracht tijdens rol-
lenspellen in de auto. De rij-instructeur
ontvangt na deelname een certificaat. �

In het voorjaar 2013 verzorgt de SBV weer
een aantal applicatiecursussen en andere
cursussen in het VEC. Kosten per dag
voor een applicatie komend voorjaar zijn
€ 150,00. Alleen de cursus faalangst is
goedkoper. Deze bestaat uit 2 onderdelen:
theoriedag op het VEC. Deze telt mee voor
1 dag applicatie. Degene die het officiële
certificaat faalangstinstructeur wil halen,
moet ook nog een halve dag praktijk
doen. Kosten zijn afhankelijk van het aan-
tal deelnemers. Bij 15 personen betaal je
voor de theoriedag (inclusief lunch): €
106,70. Voor de praktijk betaal je € 150,00.

Tevens krijgt u bij een cursus een gratis
lunch. De cursussen zijn alleen toeganke-
lijk voor leden van de SBV. Er kunnen
maximaal 15 mensen meedoen per
cursus. Opgeven kan via marjolein@
stichtingsbv.nl.

Nieuwjaarsreceptie
P.G.C.A.
Belangenvereniging van verkeersscholen,
instructeurs en omstreken. Deze werd
gehouden op woensdag 9 januari 2013 in
het Wokrestaurant in Lewenborg (gronin-
gen). Maar liefst 60 personen kon het be-
stuur welkom heten op deze avond. Veel
kennis en informatie werden uitgewisseld.
Ook het eten was weer goed verzorgd.

Het bestuur bedankte na afloop iedereen
voor de gezellige avond en wenste allen
wel thuis. � Pieter Loonstra, penning-
meester

Applicaties voorjaar 2013

De producten in de KpVVToolkit Perma-
nente Verkeerseducatie (PVE/toolkit)
worden vanaf 2013 getoetst aan de hand
van een educatieve checklist. De checklist
geeft in tien stappen aan welke vragen je
moet stellen als je een kwalitatief goed
verkeerseducatief product wilt ontwikke-
len.DeToolkit Permanente Verkeerseduca-
tie helpt met het vinden van verantwoorde
producten en projecten in het kader van

Permanente Verkeerseducatie. Het laat
zien welke leerdoelen met welke educa-
tieve producten zijn in te vullen. De hui-
dige beschrijvingen in de toolkit gaven
volgens het veld nog niet voldoende infor-
matie om een onderbouwde keuze te
maken uit de veelheid van producten. De
nu ontwikkelde checklist is ook bruikbaar
om achteraf te toetsen of een product
goed is opgebouwd. Dit jaar wordt begon-

nen met de beoordelingen door deskundi-
gen van rOV’s, een stadsregio en advies-
bureaus met expertise op het gebied van
verkeersveiligheid, onderwijskunde en ge-
dragswetenschap. De bedoeling is dat de
uitgebreidere beoordelingen op termijn
zichtbaar gaan worden in de PVE-toolkit,
die mede voor dit doel aangepast wordt.
Meer informatie is te vinden op http://pve-
toolk. � Bron: www. verkeersnet.nl

Verkeerseducatieve producten getoetst
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Ook in 2013 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 slip-
baan in Drachten worden deze omstandig-
heden nagebootst en krijgen de jongeren
uitleg van een deskundige trainer van de
SBV hoe te handelen in deze situaties.
Ook zit-en stuurhouding komt aan bod.

Na een uurtje op de baan, gaan de jonge-
ren naar binnen voor een interactieve
theorieles over de gevaren van alcohol en
drugs in het verkeer. Deze theorieles
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 ge-
varen en zelf verantwoordelijkheid hierin
nemen.
De data voor de komende maanden: 3
april, 14 mei en 3 juni. De training is op
avond van 19.15 tot uiterlijk 21.30 uur.

Iedereen kan leerlingen hiervoor opge-
ven, per avond is er maximaal plaats voor
18 leerlingen. Deelname is gratis. Opge-
ven kan via marjolein@stichtingsbv.nl.

Daarnaast wordt alleen het onderdeel van
de alcohol- en drugsvoorlichting ook ge-
geven bij rijscholen thuis indien ze zelf
theorie geven. Wie hiervoor belangstelling
heeft of hier meer over wil weten, kan
contact opnemen met de SBV.

Drive Clean 2013

Bestelauto’s die bij het achteruitrijden een
voetganger of fietser aanrijden kan vaak
ernstig letsel tot gevolg hebben. Maar ook
bij bestelauto’s die, vanwege de dode
hoek, bij het rechtsaf slaan tegen een recht-
door gaande (snor)fietser aanrijden.Toch
kunnen deze ongevallen met veelal be-
staande maatregelen voorkomen worden.
Dit blijkt uit een onderzoek van de Stichting
Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveilig-
heid (SWOV) naar ongevallen met bestel-
auto’s binnen de bebouwde kom.

De SWOV analyseerde 60 bestelauto-onge-
vallen binnen de bebouwde kom, die uit-
eindelijk 2 typische bestelauto-ongevallen
opleverden: de bestelauto die bij het ach-
teruit rijden een voetganger/fietser aanrijdt
en de rechts afslaande bestelauto die de

rechtdoor gaande (snor)fietser vanwege de
dode hoek niet ziet. De overige onder-
zochte ongevallen hadden evengoed met
een personenauto kunnen gebeuren.

Een belangrijk ongevalstype is dat tussen
een achteruitrijdende bestelauto en een
fietser of voetganger die zich áchter de be-
stelauto bevindt. Deze ongevallen hebben
vaak ernstig letsel tot gevolg. Door de af-
gesloten cabine kunnen bestelautochauf-
feurs fietsers of voetgangers die zich achter
zijn auto bevinden slecht zien, terwijl de
voetgangers of fietsers op hun beurt vaak
niet of te laat merken dat de bestelauto
achteruit rijdt. Bij ongevallen tussen een
rechts afslaande bestelauto en een recht-
door gaande (snor) fietser die op het fiets-
pad rijdt, speelt vooral mee dat de meeste

Maatregelen achteruitrijden en dode hoek

Bellende bestuurders
ook ander gevaarlijk
rijgedrag

Bestuurders die regelmatig hun mobiele
telefoon gebruiken achter het stuur, verto-
nen ook veel vaker ander gevaarlijk rijge-
drag. Zij rijden bijvoorbeeld twee keer
vaker te hard, vergeleken met bestuur-
ders die niet hun telefoon gebruiken. Dat
blijkt uit een nieuw rapport van de Ameri-
kaanse AAA foundation forTraffic Safety.
uit het onderzoek blijken de volgende ge-
gevens als mensen hun mobiele telefoon
gebruiken achter het stuur:
- 66 procent rijdt te hard. Bij anderen

is dat 31 procent.
- 44 procent rijdt als ze te moe zijn.

Bij anderen is dat 14 procent
- 29 procent rijdt zonder gordel.

Bij anderen is dat 16 procent.
� Bron: verkeerspro.nl
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bestelauto’s geen achterzijruiten hebben.
Hierdoor ziet de chauffeur de rechtdoor
gaande (snor)fietser vaak niet of te laat,
zeker als het om snorfietsen gaat die met
hoge snelheid komen aanrijden. Dit type
ongevallen gebeurde in het verleden vaak
tussen rechtsaf slaande motorvoertuigen
en bromfietsers, toen de bromfiets nog
standaard op het fietspad reed.
De SWOV beveelt aan om van een aantal
maatregelen te onderzoeken of deze kun-
nen helpen om ongevallen met bestelau-
to’s binnen de bebouwde kom te
voorkomen of het letsel te beperken.
Sommige van deze maatregelen worden
nu ook al bij vrachtauto’s toegepast. Het
gaat dan om maatregelen die ongevallen
met een bestelauto kunnen voorkomen:
achteruitrijcamera of sensor die waar-
schuwt of ingrijpt als een voetganger
wordt geraakt; verplicht geluidssignaal bij
achteruitrijden bestelauto’s; de dodehoek-

spiegel aan de rechterkant van de bestel-
auto verplichten; invoeren van een ver-
plichte chauffeurscursus voor bestelauto-
chauffeurs; educatie aan medeweggebrui-
kers van de bestelauto over de dode hoek;
afstand tussen rijbaan en fietspad vergro-
ten tot minimaal 2, maar bij voorkeur
5 meter, in ieder geval ter hoogte van
zijstraten.

Om de letselernst van een bestelauto-onge-
val te beperken kan worden gedacht aan:
airbag in de achterbumper van bestel-
auto’s die ingrijpt als het voertuig een per-
soon raakt; aanpassingen aan het voer-
tuigfront van bestelauto’s; educatie aan
fietsers over de fietshelm.

Jaarlijks ruim 600 ernstige bestelauto-
ongevallen
Tussen 2007 en 2009 vonden er gemiddeld
628 ongevallen per jaar met een bestel-

auto plaats: 82 met dodelijke afloop en
546 met ernstig letsel. Bestelauto-onge-
vallen vormen hiermee 12% van het totaal
aantal dodelijke en ernstige verkeerson-
gevallen. De helft hiervan vindt plaats
binnen de bebouwde kom. Bron:
verkeerspro.nl
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Sudoku

Oplossing vorige keer

Sinds kort is ook de verkeersinformatie van
de VerkeersInformatieDienst beschikbaar in
een mobiele app. De gebruikers van een
iPhone en Adroid toestel kunnen de app
kosteloos downloaden. De actuele situatie
op de belangrijkste wegen is via de app te
raadplegen. Bovendien kunnen routes wor-
den ingesteld waarmee steeds de reistijd
kan worden bewaakt. Zo kunnen gebrui-
kers bijvoorbeeld zien hoe lang ze van huis
naar werk onderweg zijn. Via een thuis-
werk-advies kunnen werknemers bepalen
of ze op pad moeten of dat ze beter thuis
kunnen werken, totdat er een melding in
de app verschijnt dat de hinder is opgelost.
De app is ontwikkeld in het kader van een
app-wedstrijd die is uitgeschreven door de
Verkeersonderneming en de VerkeersInfor-
matieDienst. De rotterdamse Verkeerson-
derneming wilde daarmee het gebruik van
verkeersinformatie in de regio rotterdam
stimuleren. De informatie in de app heeft
echter betrekking op de verkeerssituatie in
heel Nederland. � Bron: verkeerspro.nl

Verkeersinfo app
vanVerkeers-
InformatieDienst
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