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Verkeerseducatie in Dokkum

Afgelopen maanden is ook de SBV betrokken geweest bij de 

plannen voor verandering van de WRM. Als verzorger van 

Permanente Verkeerseducatie (PVE) spraken wij mee met het 

ministerie ten aanzien van de plannen rondom PVE en de op-

leiding van rijinstructeurs en opleiders van rijinstructeurs. Naar 

aanleiding van het rapport van Emiel Roemer liggen er grootse 

plannen, die grote veranderingen met zich meedragen. 

Er liggen na meerdere overleggen concrete voorstellen, nu 

is het wachten op de minister en de kamer. Totdat we hier 

meer over weten, gaan wij verder met waar wij goed in zijn: 

verkeerseducatie en het informeren en opleiden van rijin-

structeurs. Op dit moment doen er weer 2 rijinstructeurs de 

opleiding tot gastdocent verkeer. Zij hopen in december af te 

studeren en vanaf dat moment voor ons les te geven op 

scholen in Noord Nederland. Daarnaast zijn  we druk bezig met 

het regelen van applicaties. En: voor jullie allemaal hopen we 

op 10 november de, al twee keer uitgestelde, SBV-dag te hou-

den. Een dag met veel workshops en lezingen. De uitnodiging 

volgt later, maar houd deze datum alvast vrij! 

Je kan gratis deelnemen, inclusief diner! We hopen velen van 

jullie dan (eindelijk) weer te ontmoeten.

Marjolein van Eek

Meer dan dertig jaar geleden kwamen Haje Haisma en Jap-
pie van der Veen naar het Dockinga College in Dokkum. 
In die tijd was het Dockinga College actief met de brom-
fietscursus voor leerlingen van klas 3 en 4. Haje en Jappie 
maakten plannen voor verkeerseducatie voor klas 1 en 2. 
We hadden direct een klik. Te vaak hadden we meege-
maakt dat jonge mensen in het verkeer verongelukten.                                                                                                                                   
Groot respect had ik voor Haje,  die een progressieve spier-
ziekte had. Ik kon Haje niet altijd goed verstaan. Jappie 
verduidelijkte af en toe als dat nodig was. De gesprekken 
resulteerden in een aantal proeflessen. Berend Knol gaf de 

eerste proefles in Ferwert, toen nog een locatie van het Doc-
kinga College. In 1993 werd  SBV opgericht en vrij snel daarna 
kwam er een aanbod van PVE in de onderbouw, met hele en-
thousiaste docenten. Onze leerlingen zijn altijd nieuwsgierig als 
er een rijinstructeur, iemand uit de praktijk, verkeerslessen gaat 
geven. Vooral de verhalen uit de praktijk blijven hangen. Het 
Dockinga College werd een verkeersveilige school, we kregen 
het Verkeersveiligheidslabel! Regelmatig kwamen Haje en Jap-
pie en later ook Sijtze Aukema op school met nieuwe plannen 
en om ervaringen te delen. Met de komst van de docenten-
pool werden de lessen steeds professioneler. Ik werd er ook 
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door beïnvloed. Zelf was ik inmiddels in 
contact gekomen met het gedachtengoed 
van NLP. Deze communicatiemethodiek 
deelde ik graag met de docenten van de 
docentenpool tijdens de nascholing. In 
mijn biologielokaal in Dokkum met een 
goede catering. Een prachtige leerzame 
periode, ook voor mij. Daarna waren er 
workshops OplossingsGericht Werken En 
Transactionele Analyse. Samen met Mar-
jolein van Eek gaven we een workshop 
Geweldloze Communicatie in het VEC. 
Inmiddels was ik Beeldcoach binnen DC 
en mocht ik filmen tijdens de lessen van 
enkele startende SBV-docenten. We be-
keken de beelden en hadden een dialoog 
over wat we zagen. 
Uiteindelijk resulteerde de unieke samen-
werking met SBV in een compleet lespro-
gramma voor de leerlingen van scholen 
voor voortgezet onderwijs: Meerdere 
locaties van het Dockinga College, Piter 
Jelles Dalton en PRO Dokkum (Praktijkon-
derwijs). 
Sinds twee jaar geef ik geen les meer. 
Binnen het DC ben ik nog steeds (vrijwil-
lig) Beeldcoach. Via gemeente Noardeast-

Fryslân blijf ik betrokken bij de verkeers-
educatie voor scholen voor Voortgezet 
Onderwijs, samen met Marjolein van Eek.
In klas 1 starten we in Noardeast- Fryslân 
met de Verkeersmarkt, begeleid door 
Willem Vreeling. Daarna de Remdemo 
30/50/60 met Nico Lykelema en Lia 
Schutte. In oktober de Friese FietsAPK van 
VVN (Detty Wezeman) met de truck van 
Chauffeursvereniging Friesland, met Klaas 
Hoekstra en Oeds Zoer en vrijwilligers. 
In klas 2 en 3 Workshops van SBV over 
waarneming, alcohol/drugs in het ver-
keer. Theater Traxx geeft voorstellingen 
en NAH Zorg verzorgt ook workshops. 
Dat allemaal in nauwe samenwerking 
met het ROF, met Sipke van der Meulen, 
Margot Blaauw en Evelien Karrenbelt van 
het ROF. En met VVN en met Gemeente 
Noardeast-Fryslân, Wethouder Berends en 
Teertse Reitsma.
Nog steeds zijn er verkeerslessen met een 
knipoog naar de bromfiets en scooter. 
Ook al heel lang gegeven door Pieter de 
Lange. Ik ben er van overtuigd, dat we 
samen met deskundigen van binnen en 
buiten de school van grote invloed zijn 

op het (grotendeels) onbewuste gedrag 
van onze (kwetsbare) leerlingen. Elke 
interventie is van groot belang. Het ROF, 
VVN en SBV hebben een gevarieerd 
programma voor onze leerlingen van klas 
1 t/m klas 4. Daar zijn we erg blij mee, 
want, het allerbelangrijkste van onderwijs 
is, dat onze leerlingen veilig op school 
komen en weer veilig thuis.
Koos Blom, februari 2022 
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We weten het allemaal: jaarlijks vallen er 
honderden ziekenhuisslachtoffers door 
mobiel bellen of social media-gebruik 
in het verkeer. Bij 20 tot 30% van alle 
ongevallen heeft afleiding een belang-
rijke rol gespeeld. Tegelijkertijd zien we 
dat elektronica steeds meer een vast 
onderdeel is van ons dagelijks leven, ook 

in het verkeer. De verwachting is dan ook 
dat afleiding door elektronische appara-
ten de komende jaren een steeds groter 
probleem wordt. Het Rijk zet daarom 
hoog in bij de aanpak van deze proble-
matiek: in 2027 moet 100% Mono rijden, 
is de ambitie. Omdat ze in Drenthe ook 
zien dat afleiding een grote rol speelt bij 

het aantal verkeersongevallen, omarmt 
het Verkeers- en Vervoersberaad Drenthe 
(VVB Drenthe) deze ambitie. 

Video’s
Het VVB Drenthe maakte jaren geleden 
een goede start met de aanpak van aflei-
ding in het verkeer. Nog voor landelijk de 
aanpak Mono Zakelijk werd gelanceerd, 
startten  verkeersveiligheidspartners van 
het VVB Drenthe tijdens een gedrags-
beïnvloedingstraining van SUE Behavi-
oural Design met hun Drentse aanpak 
voor Mono. Gemeenten, Veilig Verkeer 
Nederland, provincie, ANWB, politie en 

Drentse aanpak tegen afleiding in het verkeer 
krijgt dit jaar flinke boost
Mono als service of product zien voor werkgevers. Vanuit deze invalshoek zetten 
ze in Drenthe een Mono-aanpak op die werkgevers moet activeren en helpen om 
hun medewerkers zonder afleiding aan het verkeer te laten deelnemen. Verzekeraar 
Univé deed al ervaring op en is enthousiast. “We willen nu doorpakken en veel meer 
werkgevers bereiken!”, vertelt Anouk van Oosterhout, campagnemanager bij VVB 
Drenthe. 
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vervolgens ook hulp bij de inzet van de 
Mono-toolkit.”

Mono én duurzaam reizen
Met de komst van de Mobiliteitsraad 
Drenthe – waarin integraal werken cen-
traal staat – is het een logische stap om 
de benadering van de bedrijven, instel-
lingen en organisaties gezamenlijk op te 
pakken met de organisatie van Drenthe 
reist Duurzaam. Dat initiatief van 
Provincie Drenthe in samenwerking met 
het Ministerie van Infrastructuur en 
Waterstaat is opgezet om werkgevers 
hulp te bieden bij het (her)inrichten van 
hun mobiliteitsbeleid. “Daar kunnen we 
Mono natuurlijk prima aan toevoegen”, 
zegt Van Oosterhout. “En andersom 
kunnen wij in onze contacten met werk-
gevers ook aandacht vragen voor het 
duurzame reizen”. 

Ambassadeurs
In de campagne werkt het VVB ook 
samen met bedrijven zelf. Zij kunnen als 
‘ambassadeur’ immers een goed woordje 
doen voor de Mono-aanpak. Zeker als 
ze zelf meedoen met de aanpak of als 
ze zelf ervaring hebben met de gevol-
gen van afleiding in het verkeer, zoals 
commercieel manager Fred Sprenger 
van Univé die zijn eigen dochter verloor 
aan een ongeval waarbij zij fietsend 
(waarschijnlijk) afgeleid was door haar 
telefoon. Sprenger vertelde erover op 

bijeenkomsten. Zijn organisatie is erg 
gemotiveerd om zich in te zetten voor 
Mono en verkeersveiligheid in het 
algemeen. Op monodrenthe.nl vertelt 
directeur Univé Schade Marco Nanne 
waarom: “Het handmatig gebruiken van 
een mobiele telefoon onderweg leidt 
enorm af. Wanneer we automobilisten 
van de risico’s weten te overtuigen, kun-
nen we een echte gedragsverandering 
bereiken. Zelfs als we maar één ongeval 
voorkomen met MONO rijden bij Univé, 
is het al de moeite waard. Daarom is het 
fantastisch dat medewerkers hun handte-
kening zetten onder Rij MONO alsof het 
een vanzelfsprekendheid is. En eigenlijk is 
het dat ook natuurlijk. Zowel binnen als 
buiten ons Drentse werkgebied zijn we 
druk om onze medewerkers het belang 
van Rij MONO op het hart te drukken. 
We hopen dat ook andere organisaties 
zich sterk maken voor onvoorwaardelijke 
aandacht op de weg, zodat we samen 
kunnen bijdragen aan en rekenen op een 
veilige verkeersdeelname voor en door 
iedereen.”

Meedoen?
Wil je meer weten over de Mono-cam-
pagne in Drenthe of heb je een andere 
vraag? 

de Veiligheidsregio Drenthe brainstorm-
den samen over interventies gericht op 
woonwerk-verkeer en een aanpak gericht 
op (jeugdige) fietsers. 
De ontwikkeling van de interventies werd 
weliswaar vertraagd door corona maar 
sindsdien hebben de partijen verschillen-
de activiteiten opgezet en campagnema-
terialen ontwikkeld. Zo werd bij verze-
keraar Univé een eerste pilot uitgevoerd 
van de werkgeversaanpak en kwamen er 
Mono-promotieteams van Veilig Verkeer 
Nederland in actie bij gemeentehuizen. 
Ook lanceerde het VVB de website 
monodrenthe.nl waar werkgevers 
campagnematerialen kunnen downloa-
den. Daarnaast kwam er voor de jeugdige 
fietser – die in coronatijd veel thuis online 
les kreeg - een campagne via Instagram 
met aansprekende video’s. De video’s 
hadden een flink bereik onder de Drentse 
jeugd. Inmiddels worden de video’s ook 
in Noord-Holland en Groningen ingezet. 

Boost
De werkgeversaanpak die landelijk 
ondertussen flink is doorontwikkeld tot 
de Mono Zakelijk-aanpak, krijgt in 
Drenthe dit jaar een flinke boost. Het 
VVB Drenthe wil zoveel mogelijk be-
drijven, organisaties en instellingen in 
Drenthe activeren om - aan de hand van 
de Drentse bedrijven toolkit - medewer-
kers te stimuleren om Mono te gaan 
rijden. “We richten ons op zowel profit- 
als non-profitorganisaties”, licht Anouk 
van Oosterhout (campagnemanager van 
Mono Zakelijk in Drenthe) toe. “En we 
benaderen de organisaties vanuit een 
marketing- en sales gerichte invalshoek. 
We willen de Mono-toolkit als een dienst 
aanbieden die organisaties helpt bij de 
problemen die ze ervaren doordat mede-
werkers niet MONO-rijden. Dus we willen 
goed nadenken over het belang dat deze 
organisaties zélf hebben bij Mono. We 
zetten een mediacampagne in die op-
gevolgd wordt door persoonlijk contact 
met de organisaties. Daarbij bieden we 

De SBV-dag zal dit jaar 

plaatsvinden op 10 november. 

We bieden verscheidene 

lezingen aan en workshops, 

zowel op middag als avond. 

Deelname is gratis en alle 

leden die aanwezig zijn, kunnen 

gebruik maken van ons buffet. 

De uitnodiging komt later, 

maar safe the date!
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U kunt op de slipbaan trainen met 
personenauto’s, maar ook met 
vrachtwagens!

U kunt twee of meer uren vastleggen bij 
de SBV om op de slipbaan te trainen. 
De kosten voor de slipbaan zijn vanaf 
€ 137,50 per twee uur (excl. BTW).
Ook het plateau is te huur voor € 192,50 
per dagdeel (= 4 uur, excl. BTW).

Het reserveren van de baan doet u door 
een mail te sturen aan Marjolein van Eek: 
marjolein@stichtingsbv.nl met daarin de 
door u gewenste datum, tijd, ruimtes en 
eventuele overige zaken, zoals huur-
auto, zaal, docent, et cetera. Bellen mag 
natuurlijk ook! U krijgt dan altijd een 
reactie of de betreffende datum en tijd 
nog beschikbaar is. 

Applicaties 
RVV: 10 juni 2022

Het RVV inclusief de laatste 
wijzigingen is een theore-
tische bijscholing van twee 
dagdelen. Naast de nieuwste 
wijzigingen komt ook de der-
de Europese rijbewijsrichtlijn 
aan bod. En natuurlijk wordt het gehele RVV even goed opgefrist. Want je bent 
aan het einde van deze bijscholing op de hoogte van alle veranderingen in het 
RVV. Daarnaast leer je de belangrijkste onderdelen van die wijzigingen toepassen 
in de dagelijkse lespraktijk. Kosten € 130 (inclusief lunch)

Alle cursussen: Tijd: 09.00-16.00 uur. 
Plek: VEC Drachten (inclusief lunch, koffie en thee) 

SBV-‘baandagen’ 
VEC Drachten 2022

Graag wil ik mij – kort - aan u voorstellen.
Mijn naam is Bart Bakker, ik ben 68 jaar, 
gehuwd en mijn 3 (volwassen) dochters 
zijn al geruime tijd het huis uit.
Wij wonen sinds 1979 in Fryslân en nu 
– sinds 2 jaar - in Tergreft aan de mooie 
Dokkumer Ee.
Gezien mijn leeftijd heb ik Pensioen en 
AOW. Daarnaast ben ik als zelfstandige 
nog werkzaam als beschermingsbewind-
voerder, zie ook: https://www.linkedin.
com/in/bart-bakker-b1739712/.
Peter van de Hoef heeft mij gevraagd 
voor het bestuur van de SBV. Wij kennen 
elkaar van de gemeenteraad Tytsjerkste-
radiel.
De doelstelling en activiteiten van de SVB 
spreken mij erg aan. Het lijkt mij interes-
sant en leerzaam om in het bestuur actief 
te zijn.
Ik ben geen accountant of boekhouder, 
maar ik denk dat ik - samen met de ande-
re bestuursleden en de medewerkers van 
de SBV - de bestuursfunctie van penning-
meesterschap wel kan vervullen.  Mijn 
kennismaking met het dagelijks bestuur 

en het personeel was plezierig en ik denk 
dat ik daar goed bij kan aansluiten. 
Mijn wens is om de komende tijd ook 
kennis te maken met de activiteiten van 
de SBV. Wellicht komen we elkaar daar 
nog tegen.
Graag “oant sjen”.

Bart Bakker

Nieuwe penningmeester stelt zich voor
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Mijn naam is Miranda Dijker. Getrouwd en moeder van 3 
kinderen, die inmiddels niet meer thuis wonen. Ik heb mijn 
eigen administratiekantoor en ben woonachtig in Ternaard. In 
2014 ben ik benaderd door Jaap van der Veen of ik interesse 
zou hebben om penningmeester te worden van de SBV. Na 
de kennismakingsgesprekken met Marjolein, Willem, Anjo en 
Sijtze ben ik toen de uitdaging aangegaan. De wens toen was 
om met name de financiële administratie te moderniseren en 
automatiseren. Met steun van de provincie en toen met name 
van Jan van der Zwaag werd duidelijk waar de knelpunten in 
het huidige systeem lagen. Van de oude garde namen Jaap en 
Sijtze afscheid en kwamen Dirkje Nynke (boekhoudster), Tom 
(Voorzitter) en Appie (secretaris) erbij. Een aantal jaren later 
kwamen Tessa en Jelly (projectleiders) het team versterken. 
Tom nam in 2020 afscheid als voorzitter en werd opgevolgd 
door Peter. Weer een aanwinst voor de SBV. In de afgelopen 
jaren zijn de ontwikkelingen die de SBV heeft doorgemaakt 
iets om trots op te zijn. Het is altijd prettig samenwerken 

SUDOKU Oplossing vorige Sudoku:

 8 5 6 2 9 1 7 4 3

 4 7 2 6 3 8 9 5 1

 9 3 1 7 5 4 8 2 6

 1 6 3 5 8 2 4 7 9

 7 8 9 1 4 3 2 6 5

 2 4 5 9 7 6 3 1 8

 3 2 7 8 6 5 1 9 4

 6 1 4 3 2 9 5 8 7

 5 9 8 4 1 7 6 3 2

     5   1   

   4  6  2  3    9

       4   

6      7     4

         2

  2     1  6  7  5

4    1    2   8  

9         3

  5   8   6

Afscheid Miranda Dijker 
(penningmeester)

met een team dat zich met hart en ziel inzet en professionele 
instructeurs voor het uitvoeren van de vele projecten. Dat is de 
SBV. En nu na 8 jaar neem ik afscheid als penningmeester en 
wil ik graag iedereen bedanken voor de prettige samenwer-
king. De nieuwe penningmeester Bart Bakker wens ik natuur-
lijk veel succes. 
Miranda Dijker

ROSO-trainingen door SBV-rijscholen

Goed om te weten dat u en andere rijschoolhouders gebruik 
kunnen maken van de trainingsbaan van het Verkeersedu-
catiecentrum (VEC) te Drachten. Elke bij de SBV aangesloten 
rijschool kan zelf ROSO-trainingen geven. Voor wie de training 
liever niet zelf geeft, kan de SBV een ROSO-trainer regelen.
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Ook in 2022 organiseert de SBV weer 
Drive Clean 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 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 omstandighe-
den, 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.
Naast de training op de slipbaan, krijgen 
de jongeren een interactieve theorieles 
over de gevaren van alcohol en drugs 

Drive Clean: gratis training op 
slipbaan voor rijschoolleerlingen

in het verkeer. Deze theorieles wordt 
gegeven door een promotieteamlid van 
RYD. Via een spel, alcoholbrillen en een 
quiz krijgen de leerlingen op een leuke 
en interactieve manier kennis van de ge-
volgen van deze middelen in het verkeer. 
Het doel is dat de jongeren zich bewust 
worden van de gevaren en zelf verant-
woordelijkheid nemen.
Rijscholen aangesloten bij de SBV kunnen 
hun leerlingen gratis laten meedoen. Je 
kan zelf meekomen met je leerling, maar 
je mag leerlingen die bijna hun rijbewijs 
halen of net gehaald hebben, ook zelf de 
training laten volgen, bijvoorbeeld in de 
auto van hun ouders. (Als ze nog geen 
rijbewijs hebben, moeten ze natuurlijk 
wel gebracht worden!)

Data voor 2022:
Donderdag 17 maart
Dinsdag 12 april
Donderdag 19 mei
Dinsdag 14 juni
Donderdag 7 juli
Dinsdag 20 september
Donderdag 20 oktober
Dinsdag 15 november

De training is op de avond van 19.00 uur 
tot uiterlijk 21.30 uur. Opgeven kan via 
marjolein@stichtingsbv.nl. 

OPROEP!
Wil je je als instructeur inzetten voor de SBV? Dat kan! Voor meerdere activiteiten 
kunnen wij jullie inzet gebruiken. 
Naast de rijvaardigheidstrainingen voor 60-plussers – waarvoor we jullie geregeld 
benaderen – zijn we ook op zoek naar instructeurs die betaald:
1. Tijdens jaarmarkten / braderieën in de gehele provincie Groningen met bezoekers  
 in gesprek gaan over afleidingen op de fiets en in de auto. 
 Deze inzet duurt doorgaans 4 uren. 
2. Tijdens jaarmarkten / braderieën in Friesland aan de hand van VR-brillen 
 voorlichting geven over de dode hoek. Deze inzet duurt doorgaans 7 uren. 

Voor meer informatie en/of opgave, kan je contact opnemen met Jelly Helmer, 
projectleider SBV. Zij is te bereiken via 06-21 41 36 24 of jelly@stichtingsbv.nl 



7

Kantoorgegevens
De Knobben 100, 9202 XJ Drachten
(0512) 544 610

•  Mw. Marjolein van Eek (06 110 71 545)  
marjolein@stichtingsbv.nl 

 (aanwezig maandag t/m donderdag)
•  Mw. Jelly Helmer (06 214 13 624) 

jelly@stichtingsbv.nl
•  Mw. Anjo Hiemstra (aanwezig maandag 

de hele dag en vrijdagmorgen) 
anjo@stichtingsbv.nl

•  Mw. Dirkje Nynke Tibma 
 (aanwezig maandag en donderdag) 
 dirkje@stichtingsbv.nl
•  Dhr. Willem Vreeling  (06 114 11 033) 

(aanwezig maantot en met vrijdag) 
willem@stichtingsbv.nl

ABL
Secretaris: mw. Marijke Hoekstra
secretaris@ableeuwarden.nl
06-303 08 260

B14
Secretaris: dhr. Leo Versloot
06- 534 43 896
info@rijschoolleo.nl

Meppel
Secretaris: dhr. Nico ten Kate 
0522-244 366 
info@rijscholenmeppel.nl
 
PGCA
Secretaris: dhr. Wolter Rozema
06-513 43 570
autorijschoolrozema@gmail.com

VBR
Secretaris: mw. Geertje Wassenaar
06-535 27 052
wassenaar91@hotmail.com

In de wereld van de rijscholen is werke-

lijk áltijd wel iets aan de hand......soms 

zit je op de weg en soms sta je aan de 

kant.....

Wat ik bedoel te zeggen : “tis net the 

Voice of Holland, altijd reuring en 

meestal is het negatief “.

Zo kwam er onlangs in het nieuws, 

dat voordat je een leerling op examen 

stuurt, je eerst een collega om zijn dien-

sten moet vragen, of hij jouw leerling 

wil beoordelen......

Ik krijg een beetje het idee, dat hiermee 

wordt geprobeerd de lange wachttijden 

bij het C.B.R. in de schoenen van de 

rijscholen te schuiven. Natuurlijk gaat er 

wel eens iemand op voor het examen, 

die er eigenlijk nog niet (en misschien 

wel nooit) aan toe is. Maar moet en 

mag je de wens van een kandidaat, om 

het rijbewijs te halen, hiermee om zeep 

helpen?

Er wordt vást wel eens iemand te vroeg 

getoetst, maar ja.....we leven in een vrij 

land en niet ieders budget is even groot. 

Ik vind dat het C.B.R. binnen een rede-

lijke termijn in staat moet zijn (lees 6 tot 

8 weken) om een ieder, die dat wenst en 

daarvoor ook betaalt, te examineren.

Verder moet mij nóg een ding van het 

hart....

Een tijdje geleden deed een collega van 

mij met een kandidaat een BE-dagop-

leiding.

Voordat corona ons in de macht kreeg 

en de horeca e.d. nog vrij toegankelijk 

was op elk uur van de dag, gingen hij en 

zijn kandidaat (hongerig als hij is) meest-

al even lunchen op daarvoor bestemde 

plaatsen, zoals een snackbar of een 

lunchroom. Omdat de horeca gesloten 

was en een mens tóch iets dient te eten 

en het buiten ijzig koud was, besloot 

men (met de raampjes op een kier) de 

maaltijd in de lesauto te nuttigen. Maar 

nu komt het..... dit werd door iemand 

gesignaleerd en doorgegeven en hem 

werd op straffe van het NIET doorgaan 

van het examen, gesommeerd dit NÓÓIT 

weer te doen!!! Nu breekt me toch echt 

de spreekwoordelijke klomp. Je kunt het 

ook overdrijven!! 

Als we zó met elkaar omgaan als colle-

ga’s, is het hek van de dam. Natuurlijk.....

gezondheid en veiligheid staan boven-

aan ieders lijstje, maar dan wél graag op 

een eerlijke en collegiale manier!!

Gelukkig zijn de vooruitzichten gunstig 

en mogen de mondkapjes weer af, 

maar toch......

Blijf gezond en hou hem tussen de 

lijntjes!!

M.vr.gr. Th.K. 

Uw rijdende reporter.

- Column - 
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Even voorstellen…

Mijn naam is Wypkje Bakker, 27 jaar jong 
en ik woon samen met mijn vriend Auke 
in Wommels. 
1 januari 2019 heb ik verkeersschool 
UMEO overgenomen van Wim van der 
Haak uit Lollum. Nadat ik mijn vmbo-
diploma heb behaald ben ik gestart met 
een vooropleiding voor de politie in 
Leeuwarden. Na 1 jaar ben ik met deze 
opleiding gestopt en ben ik een opleiding 
in de detailhandel begonnen. Ondertus-
sen mijn rijbewijs gehaald bij verkeers-
school UMEO. Tijdens de politieopleiding 
merkte ik, dat ik geen theoriemens was 
en graag in de praktijk bezig ben. 
Ik heb er toen voor gekozen om werken 
en leren te gaan doen en ben aan het 
werk gegaan bij verschillende Actions, 
ik had hier een leidinggevende functie. 
De detailhandelopleiding heb ik afgerond 
en een diploma behaald. Hierna ben ik 
fulltime aan het werk gegaan bij de 
Action in Workum als assistent-bedrijfs-
leider. 

Tot op een dag dat ik werd gebeld door 
Wim van der Haak met de vraag of ik zijn 
rijschool wilde overnemen. Zo’n aanbod 
sla je natuurlijk niet direct af. Het onder-
nemen zit toch een beetje in het bloed, 
want velen bij ons in de familie zijn ook 
eigen ondernemer en dit sprak mij ook 
altijd aan.
Ik zag mijn toekomst niet bij de Action 
en daarom hoefde ik er niet lang over na 
te denken of ik de verkeersschool wilde 
overnemen. 
Wim van der Haak ging op wereldreis dus 
er zat wel een beetje druk achter dat ik 
zo snel mogelijk ging beginnen met het 
volgen van een opleiding tot rijinstruc-
teur. Ik ben in Juni 2018 de opleiding 
gaan volgen bij de verkeersacademie in 
Zwolle. Ik heb een online cursus gevolgd 
want ik moest de opleiding volgen naast 
mijn fulltime baan. Alle examens gelukkig 
in 1x afgerond en sinds januari 2019 ben 
ik trotse eigenaresse van Verkeersschool 

UMEO. Als aanvulling heb ik vrijwel direct 
een extra categorie er bij gedaan. Juni 
2019 heb ik mijn E achter B bevoegdheid 
gehaald en nu geef ik dus B rijles en BE 
rijles.
Ik heb in de 3 jaar dat ik nu rijles geef 
al verschillende leerlingen voorbij zien 
komen. Leerlingen met autisme in ver-
schillende vormen, leerlingen die hun 
rijbewijs is afgenomen en alles opnieuw 
moeten halen en nu voor de tweede keer 
een leerling met hersenletsel die een 
rijtest moet doen om te kijken of ze nog 
rijgeschikt is. 
Ik vind het ontzettend interessant om 
deze leerlingen les te geven en dit geeft 
ook afwisseling in je werk. Dit is ook de 
reden dat ik zo snel mogelijk mijn BE-
bevoegdheid heb gehaald om wat afwis-
seling te houden in je werk.
Ik ben nog altijd blij met de keuze die ik 
destijds heb gemaakt en heb er absoluut 
geen spijt van.
Ben met name veel te vinden in Sneek 
want daar geef ik voornamelijk rijles. In 

Sneek heerst altijd een gezellige en spor-
tieve sfeer onder de collega’s. We helpen 
elkaar altijd als er problemen zijn, dus je 
staat er nooit alleen voor en als begin-
nende rijschoolhouder is dat ontzettend 
prettig.
De coronaperiode heb ik als een zware 
periode ervaren, als beginnende rijschool-
houder heb je natuurlijk financieel weinig 
opgebouwd en valt dat vies tegen. Niet 
alleen financieel maar ook met de prak-
tijkexamens. Als beginnende rijschool-
houder leer je enorm veel als je mee gaat 
met de toetsen en examens. Sinds de 
corona mocht je niet meer mee rijden. Ik 
snap natuurlijk heel goed de keuze van 
het CBR maar ik krijg ook wel eens een 
beetje het idee dat het CBR hier verder 
ook niet veel in mee denkt om tot een 
oplossing te komen..... Gelukkig gaan we 
nu weer de goede kant op en mogen we 
binnenkort weer snel mee rijden. 

Ik geef de pen door aan Thea Zwaan van 
Dinkla 

Geef de pen door aan...


