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Naarmate de zomer dichterbij komt (en hopelijk het mooie
weer), gaan mensen weer vaker naar buiten en het verkeer
in. Je ziet weer meer kinderen op straat, meer motorrijders en
fietsers. Dat dit kan leiden tot meer ongelukken behoeft geen
betoog. Afgelopen jaar bleek na vele jaren van een daling
van het aantal verkeersdoden, dat er helaas meer slachtoffers
waren gevallen in het verkeer. Een reden te meer om met alle
partijen onverminderd door te gaan met de verkeerseducatie
en campagnes. Het is niet altijd goed aan te tonen dat educatie

effect heeft. Ik geloof echter in herhaling: als je telkens opnieuw aandacht vraagt voor dit thema, worden mensen telkens
opnieuw geprikkeld. Wij gaan, met alle instructeurs dus ook,
de komende maanden hard aan de slag om onze cursisten zich
meer bewust te laten worden van hun gedrag en de bijbehorende risico’s. Mocht u straks op vakantie gaan, wees voorzichtig onderweg en kom vooral weer veilig thuis. Namens ons hele
team wens ik u een verkeersveilige zomer! u Mve

Afscheid Jan van der Zwaag, medewerker ROF provincie Fryslân
Op 23 mei nam Jan van der Zwaag afscheid van de collega’s. Er was tijd voor
een terugblik, een praatje van deze en
gene en natuurlijk bloemen!
In dezelfde week, tijdens de bestuursvergadering van de SBV op 27 mei jl. heeft
de SBV ook afscheid genomen van Jan,
ons adviserend bestuurslid namens de
Provincie Fryslân. Namens het SBV-bestuur
sprak Tom Metz Jan toe:
Beste Jan, jij hebt binnen de provincie
Fryslân een geheel nieuwe uitdaging aanvaard, waarmee we jou heel veel succes
toewensen. Al sinds 2004 ben jij nauw
betrokken bij het wel en wee van de partners op het VEC in Drachten. Ook vanaf

die tijd is er een speciale band tussen jou
en de SBV. Het voelt alsof we dezelfde
taal spreken zei jij bij je afscheid.
Vanaf het begin was er veel overleg met
de SBV-tandem Haje Haisma, die helaas
is overleden, en Jaap van der Veen, later
ook met Sijtze Aukema en ook met kantoormanager Marjolein van Eek.
Veel is er sinds die tijd gebeurd en met
voor en tegenspoed in al die jaren kunnen

we nu constateren dat de SBV staat als
een klok. Het personeelsbestand is gegroeid van twee naar zes personen en het
aantal projecten is eveneens enorm toegenomen, ook dankzij het feit dat we sinds
vorig jaar ook in de provincie Groningen
veel meer projecten mogen uitvoeren.
Bij die ontwikkeling ben jij, Jan van der
Zwaag de afgelopen 12 jaar van onschatbare waarde geweest. Met je gevraagde

en ongevraagde adviezen hebben we als
SBV steeds ons voordeel kunnen doen.
Jan bedankt voor meer dan 12 enerverende maar ook prachtige jaren die al de
betrokkenen van de SBV met je hebben
mogen beleven.
Heel veel succes en plezier in je nieuwe
baan en je bent en blijft welkom bij de
SBV. u Tom Metz, Voorzitter SBV

Im memoriam: Wiepie Valkema, de autoboer van Joure
Valkema legde de kiem voor verkeersschool Valkema, aan de Scheen gevestigd,
in zijn jonge jaren. Hij wilde boerenarbeider worden, maar draaide steeds meer
mee in de handel die zijn vader thuis was
begonnen. Dit deed hij naast zijn werk bij
landbouwmechanisatiebedrijf Schootstra.
Ze sleutelden wat aan auto’s, verkochten er eens één, reden taxi en begonnen
een verhuurbedrijf. Omdat de auto’s ook
voorzien moesten worden van brandstof
kwamen er eigen pompstations. Wybren
bedacht dat hij ook wel les kon geven
omdat er mensen waren die wel een
auto wilde huren, maar nog geen rijbewijs hadden. Uiteindelijk kwam hij uren
tekort om al zijn leerlingen in te delen.
De kinderen zagen hem met de lesauto de
oprit opkomen, aan de al klaar staande
avondmaaltijd beginnen, om gelijk daarna
de lessen weer op te pakken. Het lesgeven
werd zijn passie. Als een leerling zakte,
was Valkema nog meer teleurgesteld dan
de leerling zelf.
Generaties Jousters leerden bij Wybren
Lesgeven deed hij ‘zeer enthousiast, emoValkema- in de volksmond Wiepie- auto- tioneel en betrokken’, vertelt Wybe, die
rijden. Had hij het de opa en oma geleerd, met zijn zus Aukje de rijschool overnam.
dan kwamen de kinderen ook en later
En met humor, blijkt uit reacties van oudde kleinkinderen. Daar werkte hij zelf op
leerlingen na zijn overlijden op 8 maart.
slimme wijze aan mee. Hoorde hij in zo’n ‘Veel mee gelachten’, ‘altijd in voor een
familie dat iemand binnenkort achttien
grapje.’ Het meeste regelwerk binnen
jaar zou worden, dan stond hij op die
de rijschool liet hij aan zijn vrouw Hanke
verjaardag gewoon voor de deur. Met een over. Ook zij heeft ruim vijftig jaar rijles
bloemetje en het aanbod voor de eerste
gegeven. Hij viel letterlijk voor haar, in het
rijles. Hoeveel mensen hij aan het rijbewijs land vlakbij haar boerderij. De Jouster was
geholpen heeft, kunnen zijn kinderen
achttien toen hij bij het werk op dat land
Hilly, Wybe en Aukje niet na vertellen.
met zijn voet onder de sleep achter de
Maar met gemiddeld vijftig geslaagden
paarden terechtkwam. De voet was gebroper jaar en zestig jaar lang rijles geven,
ken en het was Hanke die naar hem toe
valt er wel een rekensommetje te maken. kwam voor hulp. In 1961 trouwden ze. Het
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autobedrijf groeide en werd uitgebreid
met Toyota-vestigingen in Heerenveen en
Leeuwarden. In 1993 ging het autobedrijf
over op dochter Hilly.
Dat een dagje zich niet lekker voelen, zou
leiden tot zijn dood op 79-jarige leeftijd,
hadden de kinderen nooit verwacht. Hun
vader had al grotere tegenslagen doorstaan. Hij overleefde op vijftigjarige leeftijd een zware hartaanval en liet sindsdien
de sigaretten staan. Hij kwam darmkanker
te boven, maar toen zijn nieren het lieten
afweten, ging het zo slecht met hem dat
de kinderen al afscheid namen. Net op tijd
sloeg een medicijn aan en was hij er weer.
De grootste tegenslag, het overlijden van
zijn vrouw in 2011, kwam Valkema eigenlijk nooit te boven.
De weduwnaar zocht houvast in een vast
programma door de week, vaak ’s avonds
afgesloten met nog even een biertje
drinken bij dochter Aukje. En hoewel
hij moeite had met koken, wilde hij de
familietraditie van de zaterdagse snert
hoog houden. Het lukte hem de bereiding
onder de knie te krijgen.
Op 76-jarige leeftijd moest hij stoppen
met lesgeven. De man die nooit had kunnen stilzitten, bleef om afleiding zoeken.
Zo bracht hij mensen naar de dagopvang,
het ziekenhuis of waar ze maar naartoe
moesten. Het kon wel eens even duren,
voor hij ze dan weer thuisbracht. Zoals hij
altijd graag had gedaan, maakt hij dan
nog even een ommetje met zijn passagier.
Vanuit de SBV wensen wij zijn familie
sterkte toe met dit verlies.

Gratis training Drive Clean 2016
Ook in 2016 organiseert de SBV weer
samen met Responsible Young 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. Deze
training heet Drive Clean.
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 hoe te handelen in
deze situaties. Ook zit- en stuurhouding
komt aan bod.
Na een uurtje op de baan, gaan de jongeren naar binnen voor een interactieve
theorieles over de gevaren van alcohol
en drugs in het verkeer. Deze theorieles
wordt gegeven door een promotieteamlid
van Responsible Young 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.
Data (iedere leerling doet maar één keer
mee!): dinsdag 5 juli, donderdag 22 september, donderdag 27 oktober, dinsdag
15 november. De training is ‘s avonds van
19.15 tot uiterlijk 21.30 uur.
Iedereen kan leerlingen hiervoor opgeven.
Per avond is er plaats voor maximaal 20
leerlingen. Deelname is gratis. Opgeven
kan via marjolein@stichtingsbv.nl.
Daarnaast wordt alleen het onderdeel
van de alcohol- en drugsvoorlichting ook
gegeven bij rijscholen thuis indien ze zelf
theorie geven. Wie hiervoor belangstelling
heeft of hier meer over wil weten, kan
contact opnemen met de SBV.

Kantoorgegevens
De Knobben 100, 9202 XJ Drachten
(0512) 544 610
• Mw. Marjolein van Eek, (06) 231 64 181
marjolein@stichtingsbv.nl
• Mw. Anjo Hiemstra (op maandag
de hele dag en vrijdagmorgen)
anjo@stichtingsbv.nl
• Mw. Dirkje Nynke Tibma, (aanwezig:
maandag) dirkje@stichtingsbv.nl
• Dhr. Willem Vreeling, (06) 5329 7473
willem@stichtingsbv.nl
• Mw. Tessa Witteveen, (06) 4409 5726
tessa@stichtingsbv.nl
• Mw. Rixt Sinnema, rixt@stichtingsbv.nl

B14
Secretaris dhr. Michel van der Goot
Smidsstraat 5 Unit 11, 8701 WB Sneek
(06) 50267377
info@verkeersschoolvandergoot.nl
Meppel
Secretaris dhr. N. ten Kate
Zuiderlaan 199, 7944 EE Meppel
(0522) 244 366
info@rijscholenmeppel.nl

ABL
Secretaris mw. L. Schutte
Eems 150, 9204 JZ Drachten
(0512) 511 562
liaschutte@chello.nl

PGCA
Secretaris dhr. G. de Vries,
Enemastraat 10,9351 MP Leek
(06) 5025 4226
info@autorijschooldevries.nl

AA&O
Secretaris dhr. F. Werkman
Industrieweg 2, 9403 AA Assen
info@aawerkman.nl
(06) 2222 4319

VBR
Secretaris dhr. A. Pal
De Weech 39, 8405 GN Luxwoude
(06) 2893 5743
appie@palletje.nl
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SBV-‘baandagen’ VEC 2016

Column

U kunt op de baan trainen met
personenauto’s, maar ook met
vrachtwagens!

De crisis is voorbij en de meeste rijinstructeurs
zitten weer dag in, dag uit met hun zuignap in de
auto, linksaf, rechtsaf, geen gehoor... rechtdoor of
geen geluid... rechtuit.

U kunt een of meer dagen en/of
dagdelen vastleggen bij de SBV.
De kosten zijn 125 euro (exclusief
BTW) per twee uur. 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
natuurlijk ook altijd!
U krijgt dan een reactie of de betreffende datum en tijd nog beschikbaar
zijn.

Rijscholenkiezer krijgt ten onrechte
subsidie van ministerie
Rijscholenkiezer.nl ligt nog steeds
onder vuur. Stichting TeamAlert
heeft ten onrechte subsidie gekregen om de Rijscholenkiezer op te
zetten: de Rijscholenkiezer is concurrerend met particuliere marktpartijen en dat is in strijd met het doel
van subsidies. Er zit rond de twee
ton subsidie in de Rijscholenkiezer
en die moet worden terugbetaald.
Dit heeft de rechter bepaald in een
rechtszaak tegen het ministerie van
Infrastructuur en Milieu die is aangespannen door rijscholenvergelijker
RijschoolRegister.nl en Klantenvertellen.nl.

Seerden. Vanuit hun eigen onvrede
over de transparantie in de rijscholenmarkt wilden zij een objectief en
eerlijk online overzicht aanbieden.
In 2014 werden ze echter onaangenaam verrast door de aankondiging
van minister Schultz van Infrastructuur en Milieu om met overheidsgeld een platform in het leven te
roepen waarbij rijschoolzoekenden
online voorlichting rond het kiezen
van een rijschool zou worden aangeboden. De ontwikkeling hiervan
werd aan de TeamAlert uitbesteed.
Bij de lancering van het platform
met de naam Rijscholenkiezer bleek
het echter niet alleen bij voorlichRijschoolRegister pleitte voor een
ting te blijven, maar werd de nadruk
zogeheten ‘level playingfield’ waar- vooral gelegd op het vergelijken
in de overheid partijen in de markt
van rijscholen. De rechter heeft nu
niet door middel van een forse subsi- geoordeeld dat de Rijscholenkiezer
die oneerlijk voordeel geeft.
hiermee marktpartijen als RijschoolRijschoolRegister.nl is in 2013 opRegister.nl oneerlijk beconcurreert.
gezet door Joost Aanen en Michiel
u Bron: rijinstructie.nl
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Sinds jaar en dag, is het hollen of stilstaan en een
gulden middenweg schijnt er niet te bestaan.
Slagingspercentages gaan omhoog, applicaties
worden met twee vingers in de neus met klinkende cijfers gehaald en de collegialiteit viert hoogtij.
Uitjes, of zoals U wilt excursies, worden massaal
en uitbundig bezocht, vriendschappen worden
gesloten op ‘Facebook’ en elkaars eerste geslaagden worden massaal ‘geliked’ en veel veilige km ‘s
toegewenst, ook als het ‘slechts’ een tussentijdse
toets betreft.
Ja, het is weer fijn, om een rij-instructeur te zijn.
17-jarigen worden volop opgeleid en ook de
oudjes worden niet vergeten. Men ziet veelvuldig
een SBV- docent in zijn felgekleurde ‘Caparis’-jas,
met het ‘swit op it gebit’, achter een opgevoerde
scootmobiel aan jagen, want sinds Max het zo
goed doet, denken deze oude jongeren ook het
eeuwige leven te bezitten.
Boeren worden opgeleid op grote groene tractoren o.a. door een docent die wekelijks op de
tribune zit te zingen : “ben anti-boer, dus doe
maar niet zo stoer” en nog enkele andere minder
vlijende liedjes betreffende agrariërs... (Het is
verder trouwens een doodgoeie jongen, die in zijn
vrije tijd veelvuldig zéér gevoelige teksten zingt
over vliegers en moeders in de hemel).
Dode hoeken worden zichtbaar en herkenbaar
gemaakt tijdens verkeersmarkten in grote gele
vrachtauto’s en remdemonstraties worden veelal
op basisscholen gegeven voor enthousiaste kleine
mini-mensjes.
R.O.S.O. opleidingen, caravantrainingen,
bromfietsexamens, alcoholvoorlichting, verkeersquizjes... Je kunt het zo gek niet verzinnen, het
wordt momenteel gedaan. De drie noordelijke
provincies lopen voorop, als het om verkeersveiligheid gaat. Dat is mooi en dat moeten we zo
houden.
Th. K. Uw rijdende reporter.

Meer verkeersdoden in Nederland in 2015
Het aantal verkeersdoden in Nederland is
in 2015 met negen procent toegenomen.
In totaal vielen er 621 dodelijke slachtoffers in het verkeer; dat is 9 procent meer
dan een jaar eerder en de grootste toename sinds 1989. Vooral onder mannelijke
automobilisten en oudere mannen op een
scootmobiel vielen meer slachtoffers. De
afgelopen decennia heeft zich juist een
grote afname van het aantal dodelijke
verkeersslachtoffers voorgedaan, maar die
positieve trend heeft dus afgelopen jaar
niet voortgezet. Wel neemt het aantal
jonge slachtoffers opvallend sterk af.

doelstelling van maximaal 500 doden in
2020 te halen.”

De meeste verkeersdoden betroffen
80-plussers; 119 in 2015 ten opzichte van
94 in 2010. Het aantal 80-plussers is sindsdien ook gestegen, maar minder sterk dan
de stijging in het aantal verkeersdoden. Bij
20- tot 30-jarigen nam het aantal verkeersdoden in dezelfde periode juist af van 114
naar 87.
De stijging van het aantal verkeersdoden
is een trendbreuk. Vorig jaar stagneerde
het aantal fatale gevallen al op 570 doden, maar nu is dus voor het eerst in tijden
weer een stevige stijging te noteren.
Minister Melanie Schultz van Haegen:
“De afgelopen vijftien jaar is het aantal
verkeersdoden in Nederland bijna gehalveerd. Na het dalende aantal verkeersdoden van de afgelopen jaren is in 2015 het
aantal helaas gestegen. Samen met lokale
overheden en maatschappelijke partners
blijf ik mij onverminderd inzetten om de

In totaal kwamen 458 mannen en 163
vrouwen om het leven bij een verkeersongeluk. De stijging in 2015 zit vooral bij de
mannelijke autobestuurders. Het aantal
dodelijke slachtoffers steeg van 104 in
2014 naar 146 in 2015. Het aantal vrouwelijke autobestuurders dat verongelukte
daalde van 44 naar 31. Mannen leggen
ook meer kilometers af achter het stuur
dan vrouwen. Mannen rijden dagelijks
gemiddeld bijna 21 km in een auto en
vrouwen 10,5 km. Bij dodelijke auto-ongelukken was er in 2015 vaker sprake van
een botsing met bijvoorbeeld een boom
of lantaarnpaal.

De minister neemt geen extra maatregelen. “De toename van het aantal verkeersdoden benadrukt nogmaals het belang
van een goede samenwerking tussen alle
overheden en maatschappelijke organisaties. Samen zetten we daarom in op het
verzamelen van meer data en het vormgeven van een risicogestuurde aanpak. Hierdoor zijn we nog beter in staat om in te
spelen op ontwikkelingen op het gebied
van verkeersveiligheid.”

Ook het aantal bestuurders van een scootmobiel dat is overleden na een verkeersongeval is onder mannen toegenomen van 21
in 2014 naar 36 in 2015. Het aantal vrouwelijke bestuurders dat overleed na een

ongeluk in een scootmobiel is veel lager:
5 in 2015. Het aantal overleden fietsers is
voor het tweede jaar op rij gelijk gebleven.
De meeste verkeersdoden waren bestuurders of passagiers van personenauto’s (224
slachtoffers), gevolgd door fietsers (185
slachtoffers). Er kwamen 57 voetgangers
om door een verkeersongeluk. Vorig jaar
overleden ongeveer evenveel bestuurders
van een scootmobiel (41) als brom- of
snorfietsers (42) en motorrijders (47).
Onder ouderen, met name 80-plussers, is
het aantal verkeersdoden de afgelopen
jaren gestegen. Er kwamen 119 80-plussers
om in 2015, in 2010 waren dit er nog 94.
Er zijn ook meer 80-plussers dan vijf jaar
geleden, al is die toename minder groot
dan die van het aantal verkeersdoden
onder deze groep.
Het aantal verkeersdoden onder twintigers is sinds 2010 gedaald, net als onder
dertigers en veertigers. In 2015 kwamen
89 mannelijke en 30 vrouwelijke 80-plussers om bij een verkeersongeval. Hiervan
zaten er vier op de tien op de fiets. Ruim
een kwart zat in een auto en twee op de
tien reed in een scootmobiel. In 2010 vielen de meeste verkeersdoden nog onder
twintigers.
In Noord-Brabant vielen de meeste dodelijke verkeersslachtoffers: 117. Dit zijn er
17 meer dan in 2014. Noord-Brabant heeft
het meest uitgebreide weggennet van alle
provincies (bijna 23 duizend km), gevolgd
door Gelderland en Zuid-Holland. In
Groningen nam het aantal verkeersdoden
relatief het sterkst toe. Daar vielen in 2015
28 verkeersdoden tegenover 19 in 2014.
Zeeland en Overijssel waren de enige
provincies waar minder dodelijke verkeersslachtoffers vielen.
In de periode 2010-2015 verongelukte
15 procent van alle verkeersslachtoffers
tussen 14 en 16 uur ’s middags. In de
avondspits, tussen 16 en 18 uur, vielen
meer dodelijke slachtoffers (15 procent)
dan in de ochtendspits tussen 7 en 9 uur
(7 procent).
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Mobiel telefoongebruik door bestuurders
Gebruik van de mobiele telefoon tijdens
het rijden heeft negatieve effecten op
het rijgedrag. Dit geldt zowel voor bellen,
intoetsen van een nummer en sms’en als
voor extra functies waar ‘smartphones’
over beschikken, zoals internetten of
gebruikmaken van sociale media. Mobiel
telefoongebruik heeft niet alleen negatieve effecten doordat bestuurders fysiek,
visueel en auditief worden afgeleid bij de
gelijktijdige bediening van telefoon en
voertuig, maar ook omdat zij hun aandacht moeten verdelen tussen telefoongebruik en rijden (cognitieve afleiding).
Omdat het gevaar ook in de cognitieve
afleiding schuilt, biedt handsfree bellen geen noemenswaardige veiligheidsvoordelen boven handheld bellen. Een
totaalverbod op het gebruik van mobiele
telefoons door bestuurders is echter niet
realistisch. Om die reden wordt in veel
landen alleen het handheld gebruik van
telefoons verboden. Daarnaast kunnen
technische maatregelen, voorlichting en
educatie een verantwoord gebruik van de
mobiele telefoon bevorderen.

bezorgdheid gewekt bij zowel onderzoekers, als media en beleidsmakers. De eerste mobiele telefoons hadden alleen een
belfunctie, maar de nieuwere smartphones beschikken over steeds meer functies
die de bestuurder kunnen afleiden, zoals
sms’en, e-mailen of internetten.

Welke effecten heeft het gebruik van
mobiele telefoons op de uitoefening van
de rijtaak? Er zijn de volgende negatieve
effecten.

Tragere reacties
Het telefoongesprek veroorzaakt aanzienlijk tragere reacties van de bestuurGebruik van de mobiele telefoon kan
der op de verkeersomgeving. Bellende
bestuurders op verschillende manieren
bestuurders beginnen later met remmen
afleiden:
als reactie op snelheidsveranderingen van
1.	visueel: zoals wanneer men naar een
het voorgaande voertuig of op verkeerstebeeldscherm kijkt in plaats van naar
kens, en ze doen dit uiteindelijk krachtide weg;
ger: ze stoppen sneller. Bij stilstand is de
2.	auditief: wanneer aandacht op geafstand korter tot een ander voertuig, een
luiden wordt gericht (bijvoorbeeld
stoplijn of een kruising. Reactietijden gaan
doordat een belsignaal klinkt), waarook omhoog tijdens het sms’en en tijdens
door minder omgevingsgeluid tot de
het versturen of ontvangen van berichverkeersdeelnemer doordringt;
ten via een sociaalnetwerksite. Minder
3.	biomechanisch/fysiek: zoals wanneer
controle Tijdens mobiel telefoongebruik
men een telefoon handmatig bedient; blijkt men minder controle te hebben over
4.	cognitief: doordat men met de gedach- het voertuig. Koers houden blijkt lastiger.
ten ergens anders is (bijvoorbeeld bij
Dit geldt voor het voeren van een gesprek,
een gesprek) en dus niet bij de rijtaak. het intoetsen van een nummer, het sms’en
Zoals de voorbeelden laten zien, spelen en verzenden en ontvangen van berichten
al deze vormen van afleiding een rol bij via een sociaalnetwerksite. Verder wordt
het gebruik van de mobiele telefoon
ritsen of links afslaan negatief beïnvloed
Het snel toegenomen bezit en gebruik
tijdens het rijden. Tijdens een telefoon- door het telefoneren. Ook passen belvan mobiele telefoons in de afgelopen
gesprek is er voornamelijk cognitieve
lende bestuurders zich minder aan aan
jaren heeft veel interesse gegenereerd in
en auditieve afleiding. Bij het sms’en,
mogelijk gevaarlijke wegcondities zoals
veiligheidskwesties, zoals afleiding tijdens
internetten of e-mailen wordt men
gladheid
het autorijden Het feit dat veel bestuurzowel cognitief als visueel en fysiek
ders een mobiele telefoon bezitten en
afgeleid.
Minder aandacht voor relevante visuele
gebruiken tijdens het rijden, heeft veel
informatie
Tijdens het gebruik van de mobiele telefoon zien bestuurders allerlei relevante
SUDOKU
Oplossing vorige Sudoku:
zaken over het hoofd. Zo worden veranderingen in een verkeerssituatie minder
2			5					
1 7 4 2
6 3 9 8 5
goed opgemerkt dan wanneer de telefoon niet wordt gebruikt. Vaak komt dat
							5 8
3 2 8 1
9 5 4 7 6
doordat men minder lang op de weg kijkt,
			5			6			3
6 5 9 4
8 7 3 1 2
zoals tijdens het sms’en of bewerken van
een sociaalnetwerksite. Maar ook wan					7 5			
4 9 7 3
2 8 6 5 1
neer bestuurders de ogen wel op de weg
		 1				3 9		
2 3 6 5
1 9 8 4 7
richten, bijvoorbeeld tijdens een gesprek
door de telefoon, kunnen ze allerlei zaken
		8		2				7
8 1 5 6
7 4 2 9 3
missen doordat ze met de gedachten
				9			3		
5 4 1 9
3 2 7 6 8
ergens anders zijn. Men kijkt dan in de
goede richting maar neemt een belangrijk
6 2				 1 8		
7 6 3 8
4 1 5 2 9
object toch niet bewust waar (dit feno9		3		 6			5
9 8 2 7
5 6 1 3 4
meen is bekend als ‘inattentional blindness’). Het telefoongesprek kan ook tot
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een vernauwing van het blikveld leiden,
waarbij men de neiging heeft om recht
voor zich uit te kijken en minder naar
objecten in de periferie van het gezichtsveld. Men raadpleegt bijvoorbeeld minder
frequent de achteruit- en zijspiegels en de
snelheidsmeters.
Hogere mentale belasting
Voor het gebruik van de telefoon moet
iemand zich mentaal inspannen. Dit heeft
tot gevolg dat men minder aandacht heeft
voor andere dingen. Bij bellende bestuurders verslechtert het zogenoemde situatiebewustzijn, bestaande uit de elementen
perceptie, begrip en voorspelling, op al
deze drie punten doordat de aandacht
wordt opgeëist door het telefoongesprek.
De mate waarin de mentale belasting
wordt verhoogd (en rijprestaties verminderen), is afhankelijk van de intensiteit
van het gesprek en van de eisen die de
rijtaak op dat moment stelt.
Passen bestuurders hun gedrag aan?
Bestuurders kunnen op verschillende
manieren hun gedrag aanpassen. Zo kan
men – op strategisch niveau – beslissingen
nemen over het gebruik van de telefoon
zelf. Vervolgens kan men, indien men de
telefoon gebruikt, het rijgedrag aanpassen. Ook al weten de meeste bestuurders wel dat mobiel telefoongebruik de
rijtaak bemoeilijkt, ze zijn toch geneigd
om de telefoon te gebruiken wanneer ze
het gesprek belangrijk vinden. De mate
waarin bestuurders hun telefoongebruik
aanpassen blijkt onder meer afhankelijk
van leeftijd.
Jonge bestuurders, die over het algemeen
denken dat ze goed kunnen compenseren
voor afleiding tijdens de rijtaak en die hun
rijprestaties vaak overschatten, maken
vaker gebruik van de telefoon tijdens
het rijden. Wat het mensen lastig maakt
om hun telefoongebruik aan te passen,
is dat ze niet zo goed kunnen inschatten
hoeveel dit hun rijtaak daadwerkelijk beïnvloedt. Vaak passen bestuurders tijdens
het telefoongebruik hun rijgedrag aan om
deze extra taak uit te kunnen voeren:
compensatiegedrag. Het duidelijkste
voorbeeld van compensatiegedrag is een

lagere snelheid en (soms) meer variatie in
snelheid. Ook worden vaak grotere volgafstanden aangehouden.

Wat is het risico van mobiel bellen in
de auto?
Hoewel mobiel bellen (handheld en
handsfree) vaak tot een verslechtering van
Is handsfree bellen veiliger dan handheld de rijprestaties leidt, is het niet makkelijk
bellen?
om aan te tonen wat dat precies betekent
Handheld versus handsfree bellen is en
voor het ongevalsrisico. Ongevallenstublijft een van de meest onderzochte
dies demonstreren een verhoging van
vraagstukken. Een ruime meerderheid van het risico. Uit twee inmiddels klassieke
studies concludeert dat handsfree bellen
studies blijkt het risico van mobiel bellen
géén significant voordeel heeft boven
ongeveer een factor 4 hoger te zijn dan
handheld bellen. Hoewel bij handheld
wanneer men niet belt
bellen een hand minder beschikbaar is
voor de rijtaak, geldt de meest negatieve Hoe effectief is een wettelijk verbod?
eigenschap van mobiele telefoons ook bij Een van de meest toegepaste wettelijke
handsfree bellen: verplaatsing van de aan- maatregelen tegen telefoongebruik in een
dacht van de rijtaak naar het gesprek. De voertuig, is het verbod op het handheld
negatieve effecten op de rijtaak, zoals de gebruik van telefoons. In Nederland geldt
toegenomen reactietijd, zijn vergelijkbaar dit verbod sinds april 2002. In sommige
voor handheld en handsfree bellen.
landen is ook het handsfree gebruik van
de mobiele telefoon verboden. Het effect
Verschilt een gesprek via de mobiele
van wetgeving op het gedrag van bestuurtelefoon van een gesprek met passagiers? ders blijkt echter tegen te vallen, vooral
Als argument tegen een verbod op mobiel bij jongeren Het aantal bekeuringen
bellen wordt vaak aangevoerd dat het wel voor handheld mobiel telefoneren is in
toegestaan is met een passagier te praten. de loop der jaren sterk toegenomen: van
De inhoud van het gesprek lijkt inderdaad 55.000 in 2003 tot 140.000 in 2010 (cijfers
nauwelijks te verschillen. Echter, het grote van het Centraal Justitieel Incassobureau,
verschil is dat een gesprek met een passa- CJIB). Deze cijfers zeggen uiteraard niet
gier door het directe contact zelfregulealleen iets over het aantal overtredingen,
rend is. De passagier is zich bewust van
maar zijn ook afhankelijk van de handhade rijsituatie, waardoor de complexiteit
vingsinspanning. Een positieve publieke
en het tempo van het gesprek vaak wordt opinie is belangrijk voor het succes van
aangepast. Dit in tegenstelling tot een ge- een wettelijke maatregel. Verschillende
sprekspartner via de telefoon. Een ander
onderzoeken tonen aan dat er een algeverschil lijkt de geluidskwaliteit: die kan
meen ‘gevoel’ bestaat dat het gevaarlijk
gebrekkig zijn in het geval van mobiele
is om een mobiele telefoon handheld te
telefoons. Daardoor is meer aandacht en
gebruiken tijdens het rijden en dat het
inspanning vereist om de boodschap te
noodzakelijk is dit aan banden te leggen.
kunnen verstaan, wat ten koste kan gaan Algemeen heerst echter het idee dat het
van de rijprestaties.
handsfree gebruik van telefoons in het
verkeer ongevaarlijk is. u Bron: SWOV
Hoe vaak gebruiken bestuurders de mobiele telefoon?
In een onderzoek uit 2010 onder 405
bestuurders die in het bezit zijn van een
mobiele telefoon of andere elektronische
apparatuur in de auto, rapporteerde
22% van de bestuurders minimaal eens
per week handheld te bellen en gaf 40%
aan handsfree te telefoneren tijdens het
rijden.
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Ouders gezocht voor RookieDongle!
De jongerenorganisatie TeamAlert zoekt
ouders met een zoon die bezig is met de
rijopleiding of net klaar is en in hun auto
mag gaan rijden. In die auto wordt een
RookieDongle geplaatst, die gegevens
registreert over het rijgedrag. In samenwerking met de provincie Fryslân, de SWOV
en RookieDongle voert TeamAlert een onderzoek uit naar het rijgedrag van jonge

mannelijke bestuurders en de invloed van
de RookieDongle op dit gedrag. Ouders
kunnen de gegevens van de RookieDongle
lezen en zo hun zoon coachen tot veiliger
rijgedrag.
Dit onderzoek wordt gedaan onder jongens in de leeftijdsgroep van 18-24, omdat
zij zeven keer meer kans hebben op een
verkeersongeval dan een ervaren rijder.

Voor dit onderzoek worden ouders
gezocht die met hun zoon willen meedoen. Mochten jullie leerlingen hebben,
waarvan je denkt dat de ouders wel mee
willen werken, geef hen dan bijgevoegde
informatie. Voor vragen verwijs ik jullie
naar TeamAlert: http://www.teamalert.nl/
service-page/rookiedongle/

Geef de pen door aan... Fokko Werkman
Van het rijbewijs heb ik sindsdien dankbaar gebruik gemaakt. Ik ben in mijn
diensttijd chauffeur geweest op een trekker/ oplegger. Dit heeft mij zo geïnspireerd, dat ik na mijn diensttijd nationaal
Na een jaar in het Groningerland en 5 jaar en internationaal vrachtwagenchauffeur
en op het laatst touringcarchauffeur ben
in Lemmer te hebben gewoond, zijn wij
geworden. Na verloop van tijd was het
naar Assen verhuisd. Waar ik nog steeds
wel leuk geweest (kinderen gekregen) en
woon. Na mijn lagere school heb ik de
ben ik in 2001 begonnen met de opleiding
MAVO en 2 jaren de MDS doorlopen. Ik
kwam toen op een punt dat ik überhaupt van rij-instructeur.
school niet meer zo leuk vond. Op mijn
Na mijn opleiding heb ik een half jaar
18e ben ik gelijk begonnen met mijn rijbewijs en voor de kerstdagen 1983 mocht in loondienst gereden en daarna bij de
zelfde baas nog een jaar als franchiser. In
ik al trotse bezitter zijn van de catego2003 heb ik de stap gezet om alles zelf
rieën B, C, D en E.
Allereerst wil ik Gert de Vries bedanken
voor de pen. Gert bedankt! Mijn naam is
Fokko Werkman. Geboren op 25 juli 1965
in Hoogezand.

te doen en heb daar tot op heden geen
spijt van gehad. Een aantal jaren later ben
ik om mij heen gaan kijken wat er nog
meer was dan alleen rijles geven en ben
zo in contact gekomen met de Advanced
Driving School in Assen. Zij geven onder
andere rijvaardigheidstrainingen, race
incentives en racecursussen. Iets wat ik een
mooie aanvulling vind bij mijn dagelijkse
werkzaamheden en alweer zo’n 10 jaar
doe.
Genoeg over mij.
Ik geef de pen graag
door aan
Elly Buivenga.

ABL
Het is een bloedserieuze man, die Nico
Lijkelema de voorzitter van de ABL. Het
is dan ook een zéér serieuze zaak het
verkeer... en ik was dan ook best wel een
beetje verbaasd, dat hij mij vroeg om een
serieus stukje te schrijven over het wel en
wee van deze vereniging, die al bijna
40 jaar de belangen behartigt van de rijinstructeurs rondom de Oldehove, oftewel
kring 12.
Opgericht in 1977, het jaar dat een trein
bij de Punt in Drenthe gekaapt werd, er
een tragedie plaatsvond op het vliegveld
van Tenerife, het jaar dat Elvis voor het
laatst de veters van zijn blue suede shoes
strikte, vader Abraham waarschijnlijk
beneveld door drank, plotseling allemaal
blauwe mannetjes met puntmutsjes voorbij zag komen en het jaar dat ondergetekende met 4 voldoendes zijn rijbewijs
haalde bij “De Friesche Rijschool”.
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Het heeft een enorme vlucht genomen in
de loop der jaren en om de belangen van
haar ruim 140 leden te behartigen, houdt
zij zich o.a. bezig met het organiseren
van studiebijeenkomsten (oftewel ‘even
moai fuort’, bijvoorbeeld naar Engeland ),
applicatiecursussen, het onderhouden van
contacten met het CBR en de gemeente
en zo kan ik nog wel even doorgaan. Met
strenge hand geregeerd door Nico en
geassisteerd door de 4 secondanten Lia,
Janke, Piet en Marinus.
Als volgend jaar het 40-jarig jubileum
gevierd gaat worden, zal dat vast niet ongemerkt voorbij gaan en wij hopen (hint,
hint), dat een klein feestje tot de mogelijkheden gaat behoren met misschien een
gastoptreden van vader Abraham, begeleid op accordeon door het bekende duo
‘Dubbel Accoord’. We zullen het beleven!
Maar voordat het zover is, kunnen de

leden van de ABL contact houden met
elkaar via de speciaal in het leven
geroepen groepsapp, die veelvuldig voor
vele doeleinden gebruikt wordt en soms
menigeen van zijn welverdiende nachtrust afhoudt, omdat hij vaak als chatbox
gebruikt wordt... (niet meer doen dus).
Na dit uiterst serieuze verhaal, rest mij
nog te melden dat een ABL-lid ook automatisch is aangesloten bij de ons aller
bekende SBV, hetgeen ook weer zéér veel
voordelen oplevert zoals de mogelijkheid tot het volgen van diverse trainingen
en het huren van de slipbaan tegen een
gereduceerd tarief.
Tenslotte wil ik eenieder een fijne vakantie wensen en misschien zien we elkaar
weer in september! u Namens de ABL,
Th. K., uw rijdende reporter

