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Werken aan veiliger verkeer 

Ervaringen maken indruk 

Deze maand heeft de minister een brief gestuurd aan de kamer 

naar aanleiding van het rapport van Emile Roemer. Hierin 

staan meerdere voorstellen voor veranderingen binnen de 

rijschoolwereld. Een van de maatregelen is het opstellen van 

het leerplan voor leerlingen die het rijbewijs B willen halen. 

Hier wordt mogelijk toetsing door een andere rijinstructeur 

voordat je opgaat voor het rijexamen in opgenomen. 

Daarnaast is aan het CBR gevraagd om nieuwe exameneisen te 

ontwikkelen en aan IBKI om de opleiding voor rijinstructeurs 

aan te passen. Daarbij zullen er ook (meer) eisen worden 

gesteld aan docenten van de rijinstructeur. Aanvullend is 

het CBR gevraagd om een plan te ontwikkelen waarmee 

consequenties aan de slagingspercentage van rijscholen 

worden verbonden. Er staat ons dus nog het een en ander 

te wachten. We hopen natuurlijk dat het ook zal leiden tot 

verbetering van de verkeersveiligheid en uiteindelijk ook zal 

leiden tot minder verkeersslachtoffers. 

Iets wat onze SBV diep raakte, was het plotseling overlijden 

van onze bestuurssecretaris Appie Pal. Het in memoriam vindt 

u verderop in De Schakel. Verder zijn er een aantal artikelen, 

waaronder een van Traffic Informers, een van de partners 

waarmee wij samenwerken in het v(s)o. Ik wens u veel 

leesplezier toe en alvast een fijne zomervakantie!

Marjolein van Eek

Slachtoffers ontmoeten leerlingen 
Traffic Informers brengt verkeersslachtoffers met blijvend 
hersenletsel in contact met leerlingen in het voortgezet 
onderwijs. Om ervaringen uit te wisselen en de kans op 
toekomstige slachtoffers te verkleinen. Bewustwording voor de 
leerling, zingeving voor de Traffic Informer. 
Jaarlijks lopen honderden verkeersslachtoffers een permanente 
hersenbeschadiging op. Het betekent een onherstelbarebare 
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breuk in iemands leven. Jongeren 
zijn intensieve, maar ook onervaren 
verkeersdeelnemers. Juist zij lopen 
dagelijks deze risico’s. 
Traffic Informers is een uniek concept 
dat jongeren en slachtoffers met elkaar 
in contact brengt. Op indringende maar 
ingetogen wijze vertellen de Traffic 
Informers over hun ervaringen voor, 
tijdens en na het ongeluk: van mens tot 
mens. 
Leerlingen worden zich zo bewust van 
de mogelijke ernstige gevolgen van een 
verkeersongeval. Ze krijgen inzicht in 
keuzes die ze zelf kunnen maken om de 
kans op een dergelijk ongeluk zo klein 
mogelijk te maken. 

Onvergetelijke ontmoetingen 
Een bijeenkomst met de Traffic 
Informers is steeds vaker onderdeel van 
verkeerspreventie projecten binnen het 
voortgezet onderwijs. Traffic Informers 
komen niet alleen, ze komen altijd 
samen: het verkeersslachtoffer en zijn 
persoonlijke coach. 

Voorafgaand aan de praktijkles praten 
de leerlingen over hun dromen, over wat 
zij van hun leven willen maken en over 
wat zij later willen worden. De Traffic 
Informers bouwen daarna hun verhaal 
chronologisch op. Te beginnen bij hun 
jeugd, schoolopleiding en het leven 
voor het ongeval. Het verhaal komt dan 

vanzelf uit bij het ongeluk en de impact 
die het heeft gehad. 
Het leven van de Traffic Informer heeft 
een onomkeerbare wending genomen. 
Toch zien zij weer kans om positief in het 
leven te staan. De levensverhalen van de 
Traffic Informers dwingen veel respect 
af bij de leerlingen, de praktijklessen 
ontwikkelen zich vaak tot onvergetelijke 
ontmoetingen. 
De ervaringen van de Traffic Informers 
kunnen bij leerlingen behoorlijk 
aankomen, hoe ingetogen ze ook worden 
gebracht. Het is daarom belangrijk dat 
leerlingen na afloop ruimte krijgen 
om over hun indrukken te praten. 
De coach komt daarbij terug op de 
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Postadres: 
Traffic Informers  
(NAH zorg)
Postbus 94
9062 ZJ Oentsjerk 
Telefoon: 058-2563839  
Mobiel: 06-15661457
E-mail: Info@trafficinformers.nl  
Internet: trafficinformers.nl

toekomstverwachtingen die de leerlingen 
vooraf hebben opgeschreven. Samen 
kijken ze wat hiervan overblijft wanneer 
leerlingen net als de Traffic Informer een 
verkeersongeluk zouden krijgen. 

NAH Zorg 
Traffic Informers is een initiatief van NAH 
Zorg, een ideële stichting die sinds 2000 
specifieke zorg en belangenbehartiging 
biedt aan mensen met een niet 
aangeboren hersenletsel (NAH). 
NAH Zorg heeft zich ontwikkeld tot 
een kenniscentrum over de omgang 
met NAH. Ze ontwikkelde een systeem 
van professionele nazorgcoaches die 
cliënten met NAH ondersteunen bij 
het zelfstandig functioneren in de 
samenleving. 

Ongevallen in het verkeer zijn vaak 
de oorzaak van niet-aangeboren 
hersenletsel. 
NAH Zorg vindt daarom dat zij 
een taak heeft in de preventie van 
verkeersongevallen. 
De praktijklessen van Traffic Informers 
worden mede mogelijk gemaakt door 
de provinciale regionale organen voor 
Verkeersveiligheid (ROV’s). 

Traffic informers 
Bezoekadres: 
Frisiastate 23 9062 GX Oentsjerk  

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!

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 

Applicaties 
RVV: 10 juni 2022

Het RVV inclusief de laatste wijziging-en is een theoretische bijscholing van 

twee dagdelen. Naast de nieuwste wijzigingen komt ook de derde 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: 09.00-16.00 uur. Plek: VEC Drachten (incl. lunch, koffie en thee) 
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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 huurauto, 
zaal, docent, et cetera. Bellen mag 
natuurlijk ook! U krijgt dan altijd een 
reactie of de betreffende datum en tijd 
nog beschikbaar is. 	

SBV-‘baandagen’ VEC 
Drachten 2022

Op 3 april j.l. is onze bestuurssecretaris 
Appie Pal plots overleden.
Appie was sinds 2015 secretaris van 
ons bestuur en daarmee lid van het 
DB. Hij was opvolger van Jappie en 
vormde met Tom en Miranda een team. 
Maar daarvoor zat hij al voor de kring 
Heerenveen in het algemeen bestuur.
Hij was niet alleen van de 
verkeersveiligheid maar pakte ook een 
slechtwerkende telefooncentrale aan. 
Beter en goedkoper! En de 2 Suzuki 
bedrijfsauto’s werden door hem in een 
mooie deal aangeschaft. Saillant is dat 
een oriëntatie op vervanging van de 
bedrijfsauto’s richting elektrisch recent 
op zijn bordje kwam. 
Maar er zijn bovenal herinneringen 
aan een warm mensenmens, altijd 
belangstellend naar de ander, een 
luisterend oor en geliefd bij iedereen. 
Groot respect! 

De nuchtere, zakelijk maar ook 
warme inbreng van Appie met al zijn 
levenservaring was in het bestuur zeer 

aanwezig en welkom. “vroeger bij 
Hajé ……….”. Mooie verhalen vaak 
tussendoor. 
Appie was een man die enthousiast en 
betrokken over zijn rijschoolwereld sprak. 
Die in een korte, rustige beschouwing je 
bij kan brengen wat er op verschillende 
terreinen gaande is. Hij schuwde ook 
landelijke zaken niet zoals de automaat-
code nu we steeds meer elektrisch 
gaan rijden. Ook was hij betrokken 
bij de uitwerking van de Commissie 
Roemer over veranderingen in de rij-
schoolwereld.

Appie zat in het 7e jaar van zijn lidmaat-
schap van het DB en volgend jaar zou hij 
terugtreden. Wat hadden we hem dat 
laatste jaar en een mooi afscheid nog zo 
graag gegund.
We putten als SBV troost uit de mooie en 
warme herinneringen aan de grote lieve 
Appie. De altijd positieve, rustige Appie, 
met zijn herkenbare prachtige lach op 
zijn tijd. Empathisch en altijd vriendelijk. 
Met Appie kreeg je geen ruzie. Altijd die 
relativerende kwinkslag. Wat gaan we 
dat missen. 

Peter van de Hoef (voorzitter SBV)

In memoriam 
Appie Pal
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Onze eerste groep docenten is destijds gestart in 2002 met 
de opleiding via NHL. Na 4 jaar kregen ze een bewijs van 
deelname, wat echter geen diploma of getuigschrift was. 
Jarenlang hebben we gekeken naar een manier om deze groep 
hetzelfde diploma te bieden en steeds mislukte dat.
Uiteindelijk zag de opleider van NHLStenden, Aldert van der 
Werk, wel een kans om via een kortere leerweg de docenten 
die dat wilden alsnog te certificeren. 6 mensen wilden hier 
graag gebruik van maken: Klaas Kloosterman, Pieter de Lange, 
Wilma Rabe, Peet Kuiper, Gert Harryvan en Reinder Reen.
Er volgden een aantal lesdagen, huiswerk en opdrachten. Om 
dit alles te voltooien kwam de groep een aantal keer bij elkaar. 
Er werd hard gewerkt om het portfolio af te maken. Na een 
mooi gesprek met Aldert en Marjolein kregen op woensdag 
9 maart alle docenten hun diploma tijdens een feestelijke 
uitreiking. 
We zijn heel trots op deze groep en hopen dat ze nog veel jaar 
voor de SBV kunnen blijven lesgeven. 

SUDOKU Oplossing vorige Sudoku:

 2 7 6 4 5 9 1 3 8

 8 1 4 6 2 3 7 5 9

 5 3 9 1 8 7 4 2 6

 6 9 5 2 7 8 3 1 4

 1 4 7 3 6 5 8 9 2

 3 2 8 9 4 1 6 7 5

 4 6 1 5 3 2 9 8 7

 9 8 2 7 1 4 5 6 3

 7 5 3 8 9 6 2 4 1

6         

    1     5  9

  3    5  9  4   7

   9  6  1    2  

7         5

   4     9   

     8    

  2  8  5  6    4  

    9  4    1

Docentenpool

ROSO-trainingen door SBV-rijscholen
Goed om te weten dat u en andere rijschoolhouders 
gebruik kunnen maken van de trainingsbaan van het 
Verkeerseducatiecentrum (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.
Voor afspraken, kosten en/of aanvullende informatie kunt u 
contact opnemen met de SBV (Marjolein). 
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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 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.
Naast de training op de slipbaan, krijgen 
de jongeren een interactieve theorieles 
over de gevaren van alcohol en drugs 
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 gevolgen van deze middelen in het 
verkeer. Het doel is dat de jongeren zich 
bewust worden van de gevaren en zelf 
verantwoordelijkheid 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 

Drive Clean: 
gratis training op slipbaan voor rijschoolleerlingen

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. 
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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 (maandag, dinsdag, 
woensdagmorgen en vrijdag)

•  Mw. Anjo Hiemstra 
 (aanwezig maandag en vrijdagmorgen) 
 anjo@stichtingsbv.nl
•  Mw. Dirkje Nynke Tibma 
 (aanwezig maandag en vrijdag) 
 dirkje@stichtingsbv.nl
•  Dhr. Willem Vreeling  (06 114 11 033) 

(aanwezig maandag tot 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

Marjolein attendeert mij bij tijd en 

wijle erop, dat “de SCHAKEL” weer 

gevuld dient te worden. Ik slinger dan 

mijn ouwe computer aan, die nog 

stamt uit de tijd dat Steve Jobs nog 

op zijn driewieler door San Francisco 

reed en begin hijgend en puffend 

weer waarheden en onwaarheden te 

verzinnen. Dat valt nog niet mee, elke 

keer maar weer ….. niet dat er niet veel 

gebeurt in het verkeer en daar omheen, 

maar je moet er ook voor waken dat 

je niet zo’n ouwe brombeer wordt, die 

overal een hekel aan heeft. Nou ben ik 

van nature best wel een positief persoon 

en ik denk ook wel, dat er genoeg 

positiefs te melden is. 

Bijvoorbeeld…..het is druk (ja…ik weet 

het, de wachttijden bij het CBR gaan 

door het plafond), met als gevolg dat de 

agenda’s vol zitten, de prijzen omhoog 

konden en het wagenpark vernieuwd 

kon worden. 

De tijdelijke nieuwe examenlocatie in 

Drachten bleek een schot in de roos 

en terwijl het eigenlijk alleen bestemd 

was om onze oosterburen uit de shit 

te helpen, werd er ook volop gebruik 

van gemaakt door mij en mijn Friese 

collega’s…(foei!!!) 

Rijden door 058 is ook nog steeds leuk, 

alhoewel je soms door de bomen het 

“wandelende bos” niet meer kunt zien. 

Véél leuker dan door D.K.V. waar de 

wachttijden wél 2 maanden korter zijn…

(maar dat lijkt me logisch, want daar wil 

je dood niet gevonden worden…). 

De vakantietijd breekt weer aan, de 

koelboxen worden gevuld en 6 uren 

in de rij op Schiphol is geen enkel 

probleem. Omdat ze tóch hun werk op 

de weg niet helemaal los kunnen laten, 

trekken veel rijinstructeurs erop uit in 

hun zelf verbouwde campers en met 

de vlam in de pijp scheuren ze door de 

Brennerpas, ver van huis, maar in hun 

sas. Sommige instructeurs beweren bij 

hoog en bij laag dat ze naar Hawaï 

vliegen, maar worden later gesignaleerd 

op een nudistencamping in Drenthe. 

Anderen slapen op hun kop in een 

trechter in Harlingen aan zee en wéér 

anderen gaan op vakantie naar Curaçao 

en komen gewoon nooit weer terug…

Genoeg positiviteit, zou ik zo 

zeggen, maar ik wil tóch afsluiten 

met het uitreiken van de jaarlijkse 

positiviteitsprijs aan mijn twee GROTE 

vrienden Alexander en Emile !!! ( NEE, 

niet de twee examinatoren). Pechtold en 

Roemer, alias Bassie en Adriaan, krijgen 

het wéderom voor elkaar om de gehele 

rijschoolwereld wederom in de kou te 

laten staan, door niet zélf de hand in 

eigen boezem te steken, maar de schuld 

wederom bij de rijscholen te leggen en 

weer met nieuwe waanzinnige ideeën te 

komen…. CHAPEAU !!! 

Tot slot wil ik iedereen een fijne vakantie 

wensen en zie ik jullie na de vakantie 

allemaal terug…… M.vr.gr. 

Th. K. Uw (uit) Rustende Reporter.

- Column - 
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Thea Zwaan
En nu is het de beurt aan mij, bedankt 
Wypkje dit is net even wat meer dan 
zwaaien vanuit de veilige auto. Ik ben 
Thea Zwaan geboren (3/4/72) en getogen 
in Stavoren. Toen ik 20 was ben ik geland 
in Koudum waar het prima wonen is. 
Mijn dialect komt nog regelmatig naar 
boven vooral als ik leerlingen uit Stavoren 
in de auto heb. Mijn 1ste beroepskeuze 

was “kok” zeer waarschijnlijk omdat ik 
gek op eten ben. Gelukkig heb ik nog 
meer werkervaring opgedaan zoals: 
administratief werk, bakkerij/kassa 
supermarkt, bediening etc. Overal steek 
je wat van op maar het seizoenswerk 
was ik zat omdat je dan vaak met 2 
of meerdere banen zit. Tja wat was 
mijn 2de keuze dan? Bovenaan stond 
het omgaan met mensen, autorijden, 
uitdaging, zelfstandig je werk uitvoeren 
maar met een team werken heeft ook 

weer meerder positieve kanten. Met die 
gedachten kwam meerdere keren het 
beroep rijinstructeur naar boven. Na een 
gesprek hierover met Frans Lokhorst heb 
ik de definitieve keuze gemaakt, ook 
kreeg ik hulp van Thea Thibaudier. Bij 
Jongepier heb ik de opleiding gevolgd. 
Ik kon stage lopen bij Dinkla, dat voelde 
meteen als een thuis. Met als gevolg dat 
ik nu bij Dinkla werk als ZZP’er.
Ook ben ik moeder van 3 prachtige 
kinderen (23, 22 en 18). 
De jongste heb ik zelf les gegeven, 6 
september ‘21 kon ze examen doen. 
We hadden de examinator natuurlijk niet 
verteld dat zij mijn dochter was om het 
zoveel mogelijk onafhankelijk te houden. 
Geslaagd met vlag en wimpel, wat een 
bekroning op mijn werk was. Toen kwam 
de corona-tijd, raar, ingewikkeld maar 
ook weer bijzonder. Na de corona-stop 
vonden de leerlingen het spannend of ze 
nog konden rijden, ja natuurlijk en ook 
nog beter dan ervoor, misschien was wat 
rust in het leven de invloed? 
Persoonlijk vind ik het erg jammer dat we 
niet meer mee mogen op de achterbank 
vooral als een examen niet gelukt is 
het lastiger is om die leerling er weer 
“bij” te krijgen. Omdat het niet altijd 
precies duidelijk is wat er gebeurd is. 
Het voelt bij mij dat de rijinstructeurs en 
examinatoren wat meer afstand krijgen. 
Dus ja, ik hoop dat we weer z.s.m. op de 
achterbank mee mogen. Het onderwerp 
erg lange wachttijden voor aanvragen 
TTT en examens ga ik nu niet aansnijden. 
Volgens mij word niemand hier blij van. 
Ik doe mijn werk met veel plezier zowel 
wat er allemaal in het verkeer gebeurt 
maar ook met de leerlingen en dat 
ze met het behalen van hun rijbewijs 
vrijheid krijgen, waar ze hun hele leven 
plezier van mogen beleven. Geen 10 
minuten is hetzelfde en dat blijft altijd 
een mooie uitdaging. Hopelijk mag ik dit 
werk nog lang uitoefenen. 
Ik geef op mijn beurt de pen door aan: 
Sietse Hibma. 

      Geef de pen       Geef de pen 
door aan...door aan...


