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Nieuwe leden Regio
Mw H.M. van Wijk, Mozartlaan 54, 2264 VL  
Leidschendam, tel. 070-320171 5a
S. Engelsman, Kerspel 40, 9481 GV  Vries, 
tel. 0592-544616 25
Mw P.J.M. de Looff, Haringvlietstraat 100, 4335 XM  
Middelburg 17
F.X. Kamphues, Les Gaillards, F-81500 Giroussens, 
Frankrijk, tel. 0033-563419935
J. de Kok, Von Lindernstraat 9, 2951 AT  Alblasserdam, 
tel . 078-6916062 14
Mw J.E. de Groot, Sijzenlaan 26, 2566 WH  Den Haag, 
tel. 070-3106049 10

Verhuisd
B.H. Derks, van kamer 320 naar kamer 407, zelfde adres 
en tel. 21
Mw M.W. Karg-Moesel, De Boelelaan 507, 1082 RL  
Amsterdam, tel. ongewijzigd 1
J.D. Plaisier, Overloperhof 10, 4337 GW, tel. 0118-636248 17

Overleden
C.N. Reedijk, Voorburg, 16 augustus 2010 5b
Mw A. Lankman, echtgenote van H. Dol, Nijeveen, 
27 augustus 2010 23
Mw N.A. Tamson, Den Haag, 12 september 2010 14
A. Merks, echtgenoot van Mw M. Merks-de Ruijter, 
Bavel, 21 september 2010 9b

Opzeggingen
Mw L.H.J. Hoving, Mankesstraat 43, 2597 CK  Den Haag 12
S.A. van der Vlag, Elbalaan 24, 7577 KH  Oldenzaal 23
Mw G. Santhuizen-de Valk, Canadezenlaan 164, 8923 AA 
Leeuwarden 24
B.L.W. Raats, Gebr. De Koningstraat 35, 5591 EP  
Heeze 20
J. Timmer, Clematis 18, 7421 CE  Deventer 23
C. Stam, Hendrick Potlaan 7, 3411 VL  Lopik 16

Het virtuele kopen
Laatst liep ik door een warenhuis en zag daar ijscoupes staan.
Zo mooi, die wilde ik voor thuis. Ik raakte ze eerbiedig aan.

O, het was paradijselijk! Nooit zulk diep blauw gezien!
Alleen de prijs, afgrijselijk! Normaal bedrag maal tien.

Ik heb mijn ogen dichtgedaan. En raad eens, weet je wat?
Ik zag ze op mijn tafel staan. Alsof ik ze al had.

Zo doe ik dat nu elke keer. Ik pak iets op en zet het neer
En daarna hoef ik het niet meer.

Ik neem een voorschot op genot,
Ik ben tevreden met mijn lot
En koop me virtueel kapot.

Uit: Micky Otterspoor: Ik wil geen villa aan de Vecht

Colofon
De VG -ANWB is lid van het NVOG
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Van de redactie

De VG-ANWB leeft. Dat is de positieve conclusie die ik getrok-
ken heb uit de resultaten van het lezers- en ledenonderzoek
dat we hebben gehouden. Ruim 28% heeft het formulier te-
ruggezonden. Het was even hard doorwerken om alle ant-
woorden digitaal te verwerken. Maar het was de moeite
waard. In het oordeel over de Buitenband was u allen zeer
eenstemmig. De score voor ’zeer goed’ was bijna 13% en voor
’goed’ was die 80%. Samen dus bijna 93%. Een compliment
voor de redactie is daarom zeer op zijn plaats. Bij de vraag
”Waarom leest u de Buitenband?”, scoort informatie over
pensioenen het hoogst met bijna 81%. Met bijna 77% delen in-
formatie over oud-collega’s en informatie over de VG-ANWB
de tweede plaats, als je van een rangorde zou willen spreken. 
Over de resultaten van het onderzoek zullen we u op verschil-
lende manieren en tijdstippen verder informeren. Zo zullen
we er ook op de nieuwjaarsbijeenkomsten aandacht aan be-
steden. Dan gaan we niet alleen in op de resultaten, maar ook
op enkele conclusies die uit het onderzoek gehaald kunnen
worden. Over de data voor de nieuwjaarsbijeenkomsten
wordt u afzonderlijk geïnformeerd. In 2010 waren er vier
nieuwjaarsbijeenkomsten. Naar aanleiding van een suggestie
van een regionaal contactpersoon zullen we in 2011 een proef
nemen met een vijfde locatie. Die zal in het oosten van het
land worden gehouden. Voor onze leden uit die regio’s zullen
de reisafstanden dus veel korter worden. 
Met de combinatie van informatie en een gezellig samenzijn

rekenen we in het hele land op een hoge opkomst. In de vo-
rige bestuurspraat werd gesproken over het mogelijk organi-
seren van een voorlichtingsdag over zorg en verzekering.
Tweederde van degenen die het enquêteformulier terug-
stuurden zijn verzekerd via Aevitae, waar de ANWB de collec-
tieve ziektekostenverzekering heeft ondergebracht. Op
verzoek van de ANWB is deze bijeenkomst uitgesteld omdat
er mogelijk wijzigingen zouden kunnen komen. 
In de afgelopen zomer heeft het bestuur een belofte tijdens
de Algemene Ledenvergadering ingelost. Frankje Noorder-
vliet heeft formeel afscheid genomen als lid van de kascom-
missie. Maar dat was slechts een zeer beperkt deel van de
activiteiten die ze voor onze vereniging heeft verricht. In 1988
werd ze bestuurslid en ze is onder meer actief geweest als
voorzitter VG-ANWB en als secretaris van de Buitenbandre-
dactie. Gedurende meer dan 20 jaar heeft ze voor onze ver-
eniging veel werk verzet. Natuurlijk is ze daarvoor in de
afgelopen jaren al een paar keer bedankt, maar het bestuur
heeft het afscheid als lid van de kascommissie aangegrepen
om alle dank met een brief en een bloemetje nog eens te on-
derstrepen. 
Het is wat aan de vroege kant, maar in dit laatste nummer van
2010 wens ik u allen plezierige feestdagen toe en een goede
start van 2011. De beste wensen voor 2011 hoop ik in januari
met een handdruk op onze bijeenkomsten nog een keer per-
soonlijk te kunnen herhalen.                            Beno Koens

Bestuurspraat

Als een jaar tegen zijn einde loopt, gaan we meestal een beetje
terugkijken. Ik ben daar niet zo’n voorstander van. Al klimmen
onze jaren en hebben we er veel meer achter ons liggen dan
voor ons, ik ben van mening dat we steeds zoveel mogelijk
vooruit moeten kijken. Vanzelfsprekend is het heel plezierig om
herinneringen op te halen over je jeugdjaren, je gezin (als je dat
tenminste hebt gehad, wat dat is niet altijd het geval), over je
hobby’s en natuurlijk over je werk. Reünies van school, vereni-
gingen en werk zijn altijd leuk, daar kun je enorm van genieten.
Maar blijf je na je pensionering te veel in je verleden leven, dan
ben je volgens mij niet goed bezig. Er zijn voor ouderen nog zo-
veel dingen te doen, mits je natuurlijk gezond bent en goed van
lijf en leden. Maar dat geldt voor alle fasen van het leven. Wel-
licht dat we in een volgend nummer van de Buitenband hier-
voor wat suggesties zullen doen.
Wat onze financiële situatie betreft moeten we ook naar de
toekomst kijken. We hebben altijd gedacht dat ons pensioen zo
zeker als een huis was, maar er zitten helaas toch hier er daar
scheuren in dat huis door langs denderende vrachtwagens. Wij

gepensioneerden mogen ons nog gelukkig prijzen. Voor
ons is het pensioen tamelijk zeker, al zal dit – voorlopig –
niet met de inflatie meegaan. Ben je nog midden in je
werkzame leven en bezig met maandelijks een groot be-
drag te storten in het pensioenfonds, dan is die toekomst
toch veel onzekerder geworden. Marlène zet in dit num-
mer van de Buitenband weer zeer uitvoerig uiteen hoe de
stand van zaken is en hoe er van alle kanten een vinger aan
de pols wordt gehouden. Geen gemakkelijke kost om te
lezen, maar wel informatief.
Veel leden van de vg-ANWB zijn oud-wegenwachters. Aan
het lezen van het stukje van wegenwachter Ruurt Visser
over zijn ontmoeting met Jan Ham zullen zij veel plezier
beleven.
Tot slot wil ik u alvast, een beetje aan de vroege kant, ge-
zellige feestdagen toewensen en veel goeds voor 2011
(waarbij ik de suggestie die ik ergens heb geleden graag
overneem om voortaan te spreken over twintigelf, zoals
we ook altijd spraken over negentientachtig bijvoorbeeld).                                                                                            

Marijke Jansen
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Het Tassenmuseum

Als u een dagje in Amsterdam bent, be-
zoek dan eens het Tassenmuseum en
ontdek de unieke collectie tassen van
Hendrikje Ivo, die ze in 35 jaar verza-
melde. Het museum is gevestigd in een
prachtig grachtenpand, een oude burge-
meesterswoning uit 1664, in het hartje
Amsterdam.

De huidige tentoonstelling ’Goed Ver-
stopt’ laat de inhoud van de damestas
zien van de afgelopen twee eeuwen. Al-
lemaal prachtige accessoires uit eigen
collectie. Als je in de ruimte rondloopt,
vallen de poederdoosjes op. Ze hebben
een speciale vitrine gekregen en dat is
niet voor niets. 

Poederdozen
Tegenwoordig koop je een kunststof
poederdoos van een bepaald cosmetica-
merk en na gebruik gooi je deze weg.
Maar de doosjes die u in het museum
ziet zijn duurzaam en met heel veel aan-
dacht en vernuft gemaakt. Ze zijn speci-
aal ontworpen en mooi of grappig
vormgegeven in de vorm van een tele-
foonschijf, piano, grammofoonplaat of
pet. Een dergelijk doosje gooide je na ge-
bruik niet weg maar liet je door de fabri-
kant bijvullen. 
Het gebruik van make-up nam pas na de
Eerste Wereldoorlog toe, onder invloed
van de filmsterren. Het is nu moeilijk

voor te stellen, maar voor die tijd werd
make-up alleen gebruikt door dames van
lichte zeden. En dames van de hogere
standen gebruikten poeder om hun huid
wit te maken. Filmsterren rookten en
waren op het witte doek mooi opge-
maakt en dus steeg de behoefte aan
make-up en daarmee aan een speciaal
tasje om deze in mee te nemen. Het cos-
meticatasje als avondtas wordt dan een
onmisbaar modeaccessoire.

Cosmeticatasjes als enige tas
In het museum zijn prachtige voorbeel-
den van zo’n cosmeticatasje te zien. Een
bijzonder object uit de tentoonstelling is
de armband met subtiel weggewerkte
kam, nagelvijl en lippenstift. Dit acces-
soire was het enige dat een vrouw op
een avond meenam. Immers, in het ge-
zelschap van een heer hoefde de dame
geen geld of sleutels mee te nemen, en
de nu zo gebruikelijke telefoon was al he-
lemaal niet aan de orde in die tijd. 

Goed Verstopt is nog te zien tot 
30 januari 2011. 

Openingstijden en toegangsprijzen
Het museum is dagelijks geopend van
10.00-17.00 uur.
Het sfeervolle museumcafé is gelegen
aan de achterzijde van het pand met uit-
zicht op de historische tuin van het mu-
seum. Tijdens het museumbezoek kunt u
hier genieten van een kopje koffie of
thee, diverse dranken, gesorteerd gebak,
lunch of high tea. Het museumcafé is da-
gelijks geopend van 10.00 -16.30 uur. 

Entreeprijs: 

Volwassenen € 7,50, 65+ € 6,-.

Adres
Tassenmuseum Hendrikje
Herengracht 573 
1017 CD Amsterdam
tel.: 020-524 64 52 

Bereikbaar met het openbaar vervoer
Tram 9 van Amsterdam CS, halte Rem-
brandtplein (via Thorbeckeplein een paar
minuten lopen). Tram 4, 16, 24 en 25 van
Amsterdam CS, halte Vijzelstraat 

(5 minuten lopen). Metro 51, 53 en 54
van Amsterdam CS, halte Waterlooplein
(5 minuten lopen). 

Bereikbaar met de auto
In verband met renovatie van de
Utrechtsestraat is doorgaand autover-
keer op de Herengracht niet mogelijk. U
kunt parkeren in de garage van het Mu-
ziektheater/Stadhuis gelegen aan het
Waterlooplein (5 minuten lopen).

Toegankelijkheid 
Het gehele museum is toegankelijk voor
rolstoelgebruikers. Alleen het winkelge-
deelte vereist hulp, die graag verleend
wordt, voor het overbruggen van twee
treden. Het gebouw heeft een lift. Er is
een invalidetoilet op de begane grond.
Het museum heeft geen rolstoel beschik-
baar. 

Tekenaar van het dagelijks
leven

De politiek is op dit moment smullen ge-
blazen, vindt Peter van Straaten.
De winnaar van de Van Looyprijs 2010 is
op zijn 75e nog altijd een zeer productief
tekenaar.

Wie kent hem niet? Al in 1958 publi-
ceerde Het Parool zijn cartoons en sinds
1968 werkt hij voor Vrij Nederland.
Veelvuldig terugkerende onderwerpen in
Van Straatens tekeningen zijn uitgaan, si-
tuaties op het werk en conflicten tussen
generaties of tussen echtparen. 
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bijvoorbeeld Cruisewinkel.nl of Kras.nl.
Ik heb hieronder een kleine selectie voor
u gemaakt.

De Bahamas
Met de Holland Amerika Lijn kun je voor
€ 743,- p.p. vanaf Tampa naar Florida, Key
West, Belize en Roatan. 
U woont 8 dagen op de MS Ryndam, een
wat kleiner schip (1250 passagiers). 
Norwegian Cruise Line (NCL) vaart met
haar schip Norwegian Jewel vanaf New
York naar Florida en de Bahamas en weer
terug naar New York. 
U betaalt hiervoor € 499,- p.p.
Uiteraard exclusief de vliegreis van en
naar New York.
Dit schip heeft maar liefst 12 verschil-
lende restaurants en 11 loungebars. U
kunt elke dag zelf bepalen in welk restau-
rant u gaat dineren. Daarnaast natuurlijk
veel aandacht voor entertainment en
sportfaciliteiten.

De Middellandse Zee
MSC Fantasia vertrekt op 21 december
voor 9 dagen naar Spanje, Marokko en
Italië. Dit grote schip kan bijna 4000 pas-
sagiers vervoeren. 
U betaalt voor deze reis € 879,- (excl.
vliegtickets). 
MSC heeft al een 9-daagse cruise voor 
€ 949,- naar de Middellandse Zee waarbij
zelfs de vluchten en transfers zijn inbe-
grepen. U vliegt dan naar Venetië en
vaart met het schip Magnifica via Bari
naar Rhodos en Dubrovnik. 

De Rijn en Moezel
Voor € 499,- maakt u een kerstcruise over
de Rijn en de Moezel met de MS Diana.
Dit is op basis van vol pension, inclusief
het kerstdiner. U vertrekt vanaf Rotter-
dam per bus naar Nijmegen en gaat per
schip via Düsseldorf, Keulen, Koblenz,
Boppard naar Rudesheim waar u op eer-
ste kerstdag aankomt. De terugreis
maakt u vanaf Keulen per bus.

De Donau
Als u Kerst in Wenen wilt doorbrengen,
kunt u inschepen in Passau op de MS Fla-
menco (200 passagiers). Via Melk, Buda-
pest en Bratislava vaart u naar Wenen.
De heen- en terugreis per bus van en
naar Passau is in de reissom inbegrepen.
Deze 10-daagse reis begint op 19 decem-
ber en kost € 799,-. Dit schip is niet ge-
schikt voor hen die slecht ter been zijn.

Zijn tekst in oneliners is puntig en gees-
tig. Feilloos weet hij met zijn sobere car-
tooneske tekenstijl en een raak
geformuleerd zinnetje de vinger op de
gevoelige plek te leggen.

In de Hallen in Haarlem is tot en met 5
december een dwarsdoorsnede van zijn
oeuvre te zien.
Adres: Grote Markt 16 te Haarlem. 
Openingstijden van dinsdag t/m zaterdag
van 11 tot 17 uur en zondags vanaf 12 uur.

Kerstcruises
Hebt u dit jaar geen zin in stress rond de
kerstdagen? Geen boodschappen doen
in overvolle winkels, geen kerstdiner zelf
klaarmaken, geen verplichte visites naar
familie en vrienden?

Wellicht is een cruise dan voor u de op-
lossing. Heerlijk varen van de ene naar de
andere bestemming en van ’s morgens
vroeg tot ’s avonds laat worden verwend
met heerlijke hapjes en drankjes. Slechts
één keer je koffer uitpakken en de zeker-
heid dat je elke avond in je ’eigen’ bedje
kunt slapen.
Cruisen wordt steeds populairder, vooral
voor 55plussers. Het schip biedt alles aan
vertier en je hoeft niet zelf op zoek naar
restaurants. Ook de excursies worden
geregeld. Soms lijkt het duur maar besef
dan wel dat u op basis van all inclusive
aan boord verblijft. Wel moet u soms de
heen- en terugreis naar de afvaartplaats
zelf regelen en elk cruiseschip rekent een
bedrag per dag voor fooi. Daarnaast
dient u alle drankjes die u aan boord ge-
bruikt bij vertrek af te rekenen. Ook zijn
de excursies niet inbegrepen in de reis-
som.
Op internet is voldoende aanbod bij 

Maar ook onderwerpen als oppasgroot-
ouders, ziekte, begrafenissen of vakantie
weet hij met zijn scherpe blik te vangen.
Het dagelijks leven in de hedendaagse
maatschappij wordt door hem op een
buitengewoon geestige, ironische maar
gelijktijdig ook luchthartige manier op de
korrel genomen. 
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De affaire

Santa Montefiore

Wie houdt van een vleugje romantiek en het super vindt om
weg te dromen bij een verhaal dat zich afspeelt in de wijn-
gaarden van Zuid-Afrika, dan is dit boek van Santa Montefiore
een aanrader.

Angelica is een gelukkig getrouwde vrouw met twee fantasti-
sche kinderen. Daarnaast is ze een succesvol schrijfster van
kinderboeken. Tijdens een dinertje ontmoet ze de charmante
Jack. Hij is eigenaar van een wijngaard in Zuid-Afrika en heeft
de reputatie van rokkenjager. Angelica is zeer gevleid door
zijn aandacht, waardoor ze zich op en top vrouw voelt. Een
korte avond met deze onweerstaanbare, interessante man als
gesprekspartner is genoeg om Angelica’s gevoelswereld hele-
maal op zijn kop te zetten. 
Misschien was het nog wel goed gegaan, als Jack niet een
even sterke aantrekkingskracht tot Angelica had gevoeld.
Niet in staat zich te verzetten, beginnen de twee tot elkaar
toenadering te zoeken. Eerst met een sms’je, dan een mailtje 
- dit kan toch allemaal geen kwaad - maar dan volgt een
tweede ontmoeting, een derde, en zo ontwikkelt zich lang-
zaam maar zeker de affaire.
Angelica’s vriendin probeert haar nog te waarschuwen, ze
voorspelt wat er zal gebeuren bij een volgende ontmoeting,
ze herinnert Angelica eraan dat ze een goed leven en een
leuke familie heeft. Maar soms moet je het aan den lijve erva-
ren, om ervan te leren. Zo rechtvaardigt Angelica haar ver-
houding door tegen zichzelf te zeggen dat haar man niet
goed voor haar is en haar niet genoeg aandacht geeft. Jack
op zijn beurt schijnt een heel andere verstandhouding met
zijn vrouw te hebben. 
Maar dan moet Angelica naar Kaapstad voor de promotie van
een van haar boeken, en groeit de flirt uit tot een affaire. 
Ondanks haar schuldgevoel geniet Angelica met volle teugen.
Op hun laatste dag samen bekent Jack dat hij ongeneeslijk
ziek is; door het samenzijn met Angelica heeft hij zijn nade-
rende dood even kunnen vergeten. 
Geschokt en met een gebroken hart keert Angelica terug naar
Londen, vastbesloten om haar huwelijk te redden.
Het boek is geschreven vanuit het perspectief van Angelica.
De jonge moeder heeft dan wel alles, waarvan een vrouw

maar kan dromen, maar voelt zich toch licht verwaarloosd
door haar echtgenoot. Vooral omdat ze in het begin zelf niet
gelooft, dat ze tot een verhouding in staat is, is het mooi om
te zien, hoe zich de affaire ontvouwt. Montefiore schrijft op
zo’n manier, dat alle gevoelens van de overspelige vrouw
voor de lezer absoluut begrijpelijk zijn. De affaire lijkt bijna on-
vermijdelijk, maar ook de vriendin van Angelica weet haar ver-
haal te vertellen en Montefiore slaagt er op die manier in om
een heel andere zicht op de dingen te geven.

Ieder hoofdstuk begint met een mooie zin over geluk. Hieron-
der een paar voorbeelden.

Positief denken trekt positieve dingen in je leven naar je toe.
Door jezelf lief te hebben, stel je je ervoor open om door een
ander te worden liefgehad.
Je hebt niet in de hand wat het leven op je pad brengt, maar wel
hoe je daarop reageert.
Lachen is het beste medicijn.
De kwaliteit van het leven hangt af van de kwaliteit van onze ge-
dachten.

Uitgever: Boekerij B.V., ISBN: 978 90 225 5320 6 

Genesis

Karin Slaughter

Als een ouder echtpaar ’s nachts naar huis rijdt, loopt er een
jonge vrouw op de weg en wordt aangereden door een auto.
De jonge vrouw is ernstig gewond en ze wordt opgenomen in
het Grant County Hospital, waar keuringsarts Sarah Linton
werkt. Het wordt al snel duidelijk dat haar verwondingen niet
in overeenstemming zijn met het auto-ongeluk en lijken te zijn
toegebracht door iemand met een ongelooflijk verwrongen
geest. Terwijl ze in coma ligt in het ziekenhuis, geeft men haar
tijdelijk de naam Anna. 
Als het onderzoek begint ontdekt special agent Will Trent van
het rechercheteam een martelkamer diep verborgen onder
de grond vlakbij de plek waar de jonge vrouw werd overre-
den. 
Anna is niet het enige slachtoffer van foltering en ze ontdek-
ken in de buurt al snel het lichaam van een andere jonge
vrouw. Spoedig daarna worden nog twee vrouwen vermist
en alles wijst erop dat ze zijn ontvoerd door dezelfde folte-
raar. Het wordt een race tegen de tijd om deze twee vrouwen
te vinden, voordat het te laat is en de sadistische folteraar
weer toeslaat. 



Ik had nog nooit iets van Karin Slaughter gelezen, maar ik zag
Genesis in de boekhandel en dacht ”Laat ik het eens probe-
ren”. De covers van haar boeken zien er vaak somber uit, met
bloedige taferelen, verwijzend naar de inhoud van het boek. 
Ik vond het verhaal erg makkelijk te lezen. De actie begon
meteen en ik was verslaafd! Karin Slaughter heeft echt talent
om een scène te beschrijven zodat je er middenin zit. De eer-
ste hoofdstukken waren erg bloederig, op zijn zachtst ge-
zegd! Je moet stalen zenuwen hebben om de beschrijvingen
van de verwondingen van Anna en de inhoud van de martel-
kamer te kunnen lezen. 
De hoofdpersonen in het boek zijn rechercheur Will Trent en
zijn werkpartner Faith. Daarnaast arts en lijkschouwer Sarah
Linton. Deze hoofdpersonen komen ook voor in haar eerder
geschreven verhalen. Eigenlijk is het dus beter de boeken in
de juiste volgorde te lezen. Toch doet het geen afbreuk aan
het verhaal, maar soms heb je het gevoel iets te missen.
Het verhaal zelf zit goed in elkaar, met tal van wendingen. De
ontknoping zie je niet aankomen! Meerdere malen werd ik
om de tuin geleid.
Genesis is een boek waarvan ik zeker heb genoten, ondanks
het grimmige karakter. Dit was mijn eerste Karin Slauhgter,
maar zeker niet mijn laatste. Haar nieuwste boek met de titel
’Gebroken’ ligt al klaar!
Aanbevolen, maar met de nodige voorzichtigheid – dit is niet
voor watjes! 

Met haar ijzingwekkende thrillers verwierf Karin Slaughter
(1971) internationaal de titel ’Koningin van de suspense’, lof
van haar collega-misdaadschrijvers en een schare trouwe
fans. Want wie eenmaal een Slaughter heeft gelezen, wil er
geen een meer missen.
Vertaling: Ineke Lenting

Uitgever: Cargo, ISBN: 978 90 234 4190 8

Pilaren van de Aarde 
(The Pillars of the
Earth)

Ken Follett

Met het boek The Pillars of the Earth schreef Ken Follett (Car-
diff, 1949) in 1989 een internationale bestseller. Van deze his-
torische roman, die zich afspeelt in de 12e eeuw in Engeland,
gingen inmiddels meer dan 18 miljoen exemplaren over de
toonbank. 
Jaarlijks worden er nog steeds 100.000 exemplaren in de VS
verkocht, mede dankzij de aandacht die Oprah Winfrey aan
het boek schonk. Maar ook in Engeland en Italië haalde het

boek de eerste plaats en in Duitsland stond het zes jaar aan-
eengesloten op de bestsellerlijst. 

Korte inhoud
Het jaar is 1135 en het zijn donkere tijden voor Engeland. Hon-
ger, godsdiensttwisten en de strijd om de troon zijn eerder
regel dan uitzondering. De enige erfgenaam van de Engelse
troon is verdronken bij een schipbreuk. Nu de koning op ster-
ven ligt ontbrandt een strijd om de macht.
Een van de hoofdpersonen is meester-bouwer Tom. Als hij
met zijn hongerlijdende gezin aanklopt bij het klooster van
Kingsbridge ziet abt Philip dit als een teken van God.
Philip en Tom koesteren dezelfde droom: de bouw van een
magistrale kathedraal van eeuwige schoonheid. De verwezen-
lijking van hun droom zal veertig jaar vergen, omdat de bouw
voortdurend stagneert. Bovendien hebben een ambitieuze
bisschop en een gewetenloze edelman een pact gesloten om
Philip ten val te brengen. Maar diens idealisme is even onuit-
roeibaar als de afgunst van de bisschop, en steen voor steen
verrijst een bouwwerk dat de eeuwen zal trotseren.
Liefdes ontstaan, vetes worden uitgevochten en complotten
gesmeed. 
Een historisch epos vol politieke intrige, romantiek, machts-
strijd en actie!

Meeslepende en epische 8-delige tv-serie
In 2008 besloot men het epos te verfilmen, met als resultaat
één van de grootste projecten die ooit voor televisie gemaakt
is met ongelooflijk veel oog voor detail. De productie nam
meer dan een jaar in beslag en kostte 40 miljoen dollar. De op-
namen vonden plaats in Hongarije en Oostenrijk.
Niemand minder dan Tony en Ridley Scott (Gladiator, King-
dom of Heaven, Robin Hood) werden aangetrokken voor de
productie. Met als resultaat één van de grootste, duurste en
meest epische spektakelstukken, ooit voor televisie gemaakt.
Het epos is geregisseerd door Sergio Mimica-Gezzan (Zagreb,
1957) die zich als zoon van de Kroatische filmmaker Vatroslav
Mimica twintig jaar geleden in Los Angeles vestigde, waar hij
werk vond als assistent-regisseur van Steven Spielberg. 
Zo werkte hij met Spielberg samen aan o.a. Schindler’s List,
Saving Private Ryan, A.I. Artificial Intelligence en Catch Me If
You Can. 
Vanaf zondag 10 oktober 2010: gedurende 8 weken te zien op
TV (RTL8)

Pilaren van de aarde is uitgegeven door Van Holkema & Wa-
rendorf, ISBN 978 90 475 0328 6, 1006 p.
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Zoals al jaren het geval is, blijft de pensioenwereld voortdu-
rend in beweging als gevolg van nieuwe wetgeving, uitzon-
derlijke economische omstandigheden en niet te vergeten de
vergrijzing. Er staan bijna dagelijks stukken over het onder-
werp pensioenen in de krant. Ook het fonds van de ANWB
heeft het zwaar te verduren. Helaas zakte de dekkingsgraad
van het Pensioenfonds van de ANWB als gevolg van het lage
rentepeil eind augustus verder terug naar 88,1%. Begin okto-
ber is de dekkingsgraad weer iets gestegen naar ongeveer
90%. De langetermijnrente op basis waarvan de verplichtingen
van het Pensioenfonds berekend moeten worden, blijft dra-
matisch laag en het valt nog niet te voorspellen wanneer deze
situatie zal verbeteren. Indien u het nieuws hebt gevolgd, zult
u weten dat een aantal fondsen verplicht wordt in 2011 een
korting toe te passen op de pensioenuitkeringen evenals op
de pensioenopbouw voor de werkenden. ’Afstempelen’
noemt men dat in pensioenjargon. 

Dit is gelukkig bij het Pensioenfonds van de ANWB (nog) niet
het geval. Op de website van het Pensioenfonds is hierover
een geruststellende mededeling opgenomen. In het herstel-
plan van ons Pensioenfonds wordt ’afstempelen’ niet als
maatregel genoemd. Hoewel de dekkingsgraad van ons fonds
heel laag is, zijn er twee positieve omstandigheden. Om te be-
ginnen zijn er bij de ANWB veel meer werkenden dan gepensi-
oneerden. Daardoor komt er bij het fonds veel meer aan
premie binnen dan er aan pensioenuitkeringen uitgaat. Bij een
vergrijsd fonds is het andersom en is de situatie dus veel zor-
gelijker. Bovendien zijn nog niet alle sturingsmiddelen uitge-
put. Zoals in de vorige Pensioenpraat uiteengezet, ligt er een
principeafspraak vast in de CAO van 2010 dat er met de bon-
den overlegd zal worden over de te nemen maatregelen in-
dien het huidige herstelplan leidt tot te weinig verbetering
van de vermogenspositie van het fonds. Volgens het herstel-
plan zou de dekkingsgraad eind 2010 97% moeten bedragen.
Het ziet er niet naar uit dat dit zal worden gehaald. 

Het overleg met de bonden zal niet alleen moeten gaan over
het herstel van het dekkingstekort als gevolg van de krediet-
crisis, maar ook over de houdbaarheid van ons pensioenstel-
sel op de lange termijn. Zoals ik u de vorige keer berichtte, is
gebleken dat de tussen ANWB en bonden overeengekomen
doorsneepremie ook onder normale omstandigheden niet
voldoende is om in de toekomst een zodanige reserve in
stand te houden dat volledige indexering van de pensioenen
mogelijk is. Het voorgenomen indexeringsbeleid blijkt onuit-
voerbaar te zijn. Er zullen dus maatregelen moeten worden
genomen om hierin verandering te brengen.

Een ander probleem is de toenemende premielast voor werk-
gevers. De ANWB heeft zich, zoals veel werkgevers, verplicht
in een situatie van dekkings- of reservetekort van het Pensi-
oenfonds de doorsneepremie aan te vullen tot de zgn. kos-
tendekkende premie. Door de enorme toename van de
verplichtingen van het fonds als gevolg van de lage rente is de
kostendekkende premie aanzienlijk gestegen. In de Stichting
van de Arbeid is overeengekomen dat het premieniveau niet
nog verder mag stijgen. Er wordt bestudeerd of in de toe-
komst een andersoortig pensioencontract tussen werkgever

en werknemer mogelijk is, waarbij het risico meer bij de werk-
nemer komt te liggen. Niet alleen de gepensioneerden zien
hun pensioen door het achterwege blijven van indexering min-
der waard worden, ook de jongeren zullen in de toekomst ver-
moedelijk rekening moeten houden met een lager pensioen
en langer doorwerken. 

Oordeel Verantwoordingsorgaan (VO) over 2008
Om het geheugen even op te frissen. In 2008 is een Verant-
woordingsorgaan ingesteld waarin vertegenwoordigers zitten
van de werkgever, de werknemers en de gepensioneer-
den. Iedere geleding heeft twee vertegenwoordigers be-
noemd. De vertegenwoordigers van de gepensioneerden en
werknemers worden benoemd door en uit de Deelnemers-
raad. Aangezien de gepensioneerden maar twee vertegen-
woordigers hebben in de Deelnemersraad, Loek Schouten en
ondergetekende, zijn deze twee ook lid van het VO. Van de
werknemers zijn de heren Jaap de Wever en Geert Vogel thans
de vertegenwoordigers. Door de werkgever zijn mevrouw Nel-
lie Willemse en de heer Henk van Drunen als vertegenwoordi-
gers aangewezen.
Het VO heeft eind 2009 een oordeel gegeven over het hande-
len van het bestuur in 2008. Dat oordeel is opgenomen in het
jaarverslag over 2009. Aangezien het VO pas een oordeel kan
geven over het voorafgaande jaar aan de hand van het jaarver-
slag dat pas in juni van het volgende jaar wordt uitgebracht, is
er helaas een grote tijdspanne tussen de periode waarover het
oordeel zich uitstrekt (2008) en de publicatie van dit oordeel in
het jaarverslag van het jaar daarop (2010). 

Het VO heeft het handelen van het bestuur getoetst aan de
hand van het jaarverslag, de Actuariële en Bedrijfstechnische
Nota (ABTN), de agenda’s en verslagen van de bestuursverga-
deringen en andere stukken waaruit het door het bestuur in
2008 gevoerde beleid blijkt. Het VO heeft in oktober 2009
schriftelijke vragen gesteld over een aantal onderwerpen ter
voorbereiding op het overleg met het bestuur. De vragen zijn
door het bestuur schriftelijk beantwoord en vervolgens in een
vergadering met het VO uitvoerig besproken. 
U kunt het jaarverslag over 2009 inclusief het verslag van het
Verantwoordingsorgaan lezen op www.pensioenfondsanwb.nl.
Niet alleen het oordeel van het VO is opgenomen, maar ook de
reactie van het bestuur. Ik ga de inhoud van dit oordeel hier
niet letterlijk overnemen, maar zal een paar punten belichten
en vertellen hoe nu de stand van zaken is. Wie geïnteresseerd
is in de inhoud van het volledige oordeel en niet over internet
beschikt, kan het jaarverslag opvragen bij het pensioenbureau
van de ANWB.

Het Verantwoordingsorgaan heeft de focus gericht op de
transparantie van het gevoerde bestuur en het beleggingsbe-
leid. Hierover is uitgebreid met het bestuur gesproken. In het
laatste kwartaal van 2008 stak de kredietcrisis de kop op. Aan-
vankelijk was nog niet duidelijk welke vérstrekkende gevolgen
deze zou hebben. Bij het opstellen van het oordeel over het
jaar 2008 dat pas eind 2009 gereed kwam, moest het VO er
wel rekening mee houden dat het achteraf ’met de kennis van
nu’ altijd makkelijker praten is.

Pensioenpraat
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waarvan een strategisch beleggingsbeleid zal worden gefor-
muleerd. In een volgende aflevering van de Buitenband zal
hierover hopelijk meer bekend zijn.

Marlène Philippus

Transparantie
Het VO meent dat het in 2008 gevoerde beleid onvoldoende
blijkt uit de stukken. De mondelinge bespreking met het be-
stuur verschafte meer inzicht in het gevoerde beleid. Niet alle
bestuursbesluiten bleken te zijn vastgelegd in verslagen of an-
derszins. Het VO meent dat bestuursbesluiten moeten blijken
uit de schriftelijke stukken, liefst met de daarop van toepas-
sing zijnde overwegingen en dat uit de agenda’s moet blijken
aan welke onderwerpen het bestuur aandacht heeft besteed.
Men kan dit samenvatten onder de noemer transparantie.
Volgens de huidige inzichten dient het bestuur van een pensi-
oenfonds transparant te zijn. De auditcommissie waarvan
eveneens een verslag is opgenomen in het jaarverslag kwam
eveneens tot de aanbeveling alle bestuursbesluiten en de
daarbij behorende overwegingen beter schriftelijk vast te leg-
gen. Het bestuur heeft toegezegd de verslaglegging te verbe-
teren. Het VO zal het in 2009 gevoerde beleid opnieuw
toetsen op transparantie.

Beleggingsbeleid
Helaas verkeerde de Beleggingsadviescommissie (BAC) in
2008 in een overgangsfase. Pas in 2009 werd een nieuwe
commissie benoemd met daarin externe deskundigen. In
2008 functioneerde de BAC niet naar behoren, terwijl juist ad-
vies, gezien de economische ontwikkelingen, broodnodig
was. Gelukkig is de situatie inmiddels na een vrij lange aan-
looptijd verbeterd.
In 2008 werd zowel in absolute als in relatieve zin met alle
fondsen een zeer teleurstellend beleggingsresultaat bereikt.
Dat werd voor een groot deel door externe marktomstandig-
heden veroorzaakt. De beleggingen deden het echter nog
slechter dan ’de markt’. De resultaten worden getoetst aan
zgn. benchmarks. De benchmarks geven aan de hand van een
aantal parameters aan wat het gemiddelde rendement is in
de markt. Volgens het bestuur werd de negatieve afwijking
van de benchmarks ten dele veroorzaakt doordat de gehan-
teerde benchmarks ongeschikt zijn om het resultaat aan te
toetsen. Het advies van het VO luidde dat dan gezocht moet
worden naar betere benchmarks. Het bestuur heeft dit advies
overgenomen. Pas in september 2010 zijn nieuwe bench-
marks vastgesteld.

Het bestuur heeft in 2008 geen aanleiding gezien om veran-
dering te brengen in het beleggingsplan en het strategisch en
tactisch beleggingsbeleid. Wel heeft het bestuur een enigs-
zins afwachtende houding aangenomen ten opzichte van ’re-
balancing’. Dit houdt het volgende in. Volgens het
beleggingsplan wordt een bepaald percentage van het ver-
mogen belegd in resp. aandelen, vastrentende waarden,
zoals obligaties, en in het complementaire waardenfonds. In-
dien een van die fondsen, zoals bijvoorbeeld de aandelen, het
heel slecht doet, veranderen de verhoudingen. Er zouden dan
aandelen bijgekocht moeten worden om te voldoen aan het
in het beleggingsplan opgenomen percentage. Men noemt
dat rebalancing. Gezien de grote onzekerheid omtrent de be-
leggingsmarkt heeft het bestuur daarmee even gewacht.
Het VO is van mening dat het aanbeveling verdient niet zon-
der meer uit te gaan van het beleggingsplan dat in een econo-
misch geheel andere periode werd opgesteld, maar een
grondige analyse te laten uitvoeren van de risico’s die het
Pensioenfonds bereid is te lopen en de haalbaarheid van de
uitvoering van de huidige pensioenregelingen en de indexe-
ringsambitie. Het bestuur heeft meegedeeld dat in het najaar
van 2010 een nieuwe ALM-studie zal worden verricht op basis

GEZOCHT
Begeleider ANWB kampeerreizen

Als technisch of toeristisch begeleider van ANWB kam-
peerreizen begeleidt u reizen door alle delen van Eu-
ropa, Noordelijk en Zuidelijk Afrika, Nieuw Zeeland,
Amerika, Canada, Australië en Argentinië. De reizen heb-
ben een lengte van vijf tot zes weken en de deelnemers
zijn ervaren individuele kampeerders. U bereidt de reis
voor op basis van uw eigen ervaringen en die van andere
begeleiders en u helpt als deelnemers problemen heb-
ben. 

Profiel
Een persoon met technisch inzicht en met twee rechter
handen. Ervaring met de technische kant van auto’s en
caravans/campers. Is samen met zijn/haar partner het vi-
sitekaartje van de ANWB en gedraagt zich als zodanig. 
Een plezierig sympathiek mens met een hulpvaardige in-
stelling. Iemand die over de kwaliteiten beschikt om met
assistentie van zijn/haar partner
-  problemen op te lossen
-  dienstbaar is
-  initiatief neemt
-  alles in het werk stelt er voor iedereen een geslaagde 

reis van te maken.

Competenties
- betrouwbaar
- creatief
- flexibel
- stressbestendig
- probleemanalyse

Taken en verantwoordelijkheden
- Voorkomen en verhelpen van technische problemen
van het materieel van de deelnemer

- Assisteren al dan niet ondersteund door zijn/haar part-
ner bij de werkzaamheden van de toeristische begeleider

- Uitvoeren van periodieke controles aan auto en cara-
van/camper

- Regelmatig (technische) praatjes maken bij deelnemers
op het terrein

- Vervangen van de taak van de toeristische begeleider
bij diens afwezigheid

- Verlenen van EHBO
- Al dan niet samen met zijn/haar partner het terrein con-
troleren op eventueel achtergebleven spullen van deel-
nemers

De technisch begeleider vormt samen met de toeristi-
sche begeleider één team.
Informatie via email: kampeerreizen@anwb.nl of 
tel. nummer 088-2696569.



Het zal ongeveer een jaar of 4 geleden zijn geweest, dat de
jaarlijkse oldtimerpuzzelrit weer werd verreden hier in Nieuw
Vennep. Zoals ieder jaar was zowel de start als de finish vanaf
een grote parkeerplaats in het centrum. Nu ben ik niet speci-
aal een oldtimerfanaat maar ik vind het toch wel leuk om
even te gaan kijken. 

Het was een drukte van belang en het plein stond vol met au-
to’s waarvan de leeftijd nogal uiteenliep. Helaas stond er wei-
nig echt oud spul tussen maar één auto viel heel erg op. Het
was een A-Ford (1927-1932) die was behangen met de welbe-
kende rode koperstrip zoals wij (wegenwachten) het kennen
uit onze wegenwachtauto’s. Rondom de auto was de strip ge-
monteerd en daarop waren dan weer allerlei plaquettes ge-
schroefd van de meest uiteenlopende automobielclubs.
Opvallend was het aantal ANWB- en Wegenwachtplaquettes
en ook een blik in de auto deed mij vermoeden dat de eige-
naar iets met de ANWB te maken heeft gehad. Er lag namelijk
een aantal plastictasjes met ANWB opdruk op de stoelen. Aan
de achterkant van het volgehangen oudje hing aan de trek-
haak een draaiorgel die gezellige draaiorgelmuziek produ-
ceerde. De eigenaar was snel opgespoord (het draaiorgel-

boek moest tenslotte af en toe vervangen worden) en ik be-
sloot om de man aan te spreken. Ik vertelde hem dat ik zijn
auto en vooral de versiering had staan bewonderen en dat ik
het sterke vermoeden had dat hij iets met de ANWB van doen
had/heeft gehad. ”Jazeker”, antwoordde hij enigszins trots,
”Ik ben Jan Ham”.
Omdat ik nog wel eens contact heb met oud en/of oudere we-
genwachten wist ik gelijk wie hij was, maar om dat uit te leg-
gen gaan we iets terug in de tijd. 

Vroeger kwamen aankomend wegenwachten soms direct van
de technische school en gingen dan intern in Den Haag de op-
leiding in. Slapen en eten werd gedaan in het zogenaamde
wegenwachthotel dat werd gerund door de vrouw van Jan
Ham en was gevestigd op het ANWB-terrein, evenals de
ANWB-garage. Jan was zelf chef-werkplaats in de garage.
De wegenwachten uit die tijd waren de zgn. TOC-ers (lees:
tokkers). T.O.C. stond voor Technisch Opleiding Centrum. 
Doordeweeks waren Jan en zijn vrouw een beetje de vader
en moeder van de wegenwachten in opleiding. De meeste
van hen hebben ook (toen al) gesleuteld aan de A-Ford of het
draaiorgel. Rond 1973 is die situatie opgehouden te bestaan
en is Voorschoten gekomen. 
Enkele wegenwachten uit die tijd zijn bijvoorbeeld Hans van
der Berg en William Kruyt (beide Badhoevedorp).
Vraag een TOC-er maar eens naar die tijd en u wordt gegaran-
deerd door de meldkamer gebeld dat uw pauzetijd al lang en
breed verstreken is.

Terug nu naar het parkeerterrein alwaar Jan Ham vroeg waar
mijn kennis en interesse vandaan kwam. Ik vertelde dat ik we-
genwacht ben en een aantal TOC-ers ken. Er kwamen wat
namen naar boven en het gezicht van Jan Ham begon meer
en meer te stralen. 
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Mede omdat ik ook weer verder moest en omdat het draaior-
gel ook af en toe opnieuw van een vers boek voorzien moest
worden, kwam er een eind aan het gesprek. 

November 2009
De aardappelen waren thuis op dus moest er nieuw worden
gehaald. Nu kan dat in de Haarlemmermeer bijna bij iedere
boer, dus ik tegen einde dienst naar een boerderij die ik tegen-
kwam op de grens van mijn woonplaats. Op een van de lood-
sen stond boven een loopdeur ’winkel’ dus ik parkeer mijn
wegenwachtauto netjes aan de kant en loop richting die ’win-
kel’. Achter mij aan loopt een oudere man de loods in en
vraagt of hij mij kon helpen. Dat kon hij en na betaling wil ik
met de 10 kilo piepers naar buiten lopen. Op dat moment
vraagt de man ”Kent u mij niet?” Even geschrokken dat ik mis-
schien iets gemist had antwoord ik ”Nee sorry, ik herken u
even niet maar waar zou ik u van moeten kennen? Ik ben Jan
Ham”, zei hij weer net zo glunderend als toen. ”Aha, nu her-
ken ik u inderdaad van een paar jaar geleden bij de oldtimer-
rit”. ”En nu begrijp ik ook waarom er aan het begin van het
pad Ham, aardappelen staat.” 

Die link had ik zelf natuurlijk nooit gelegd maar hij was zeer
bereid om mij dat eens haarfijn uit te leggen. Deze boerderij
was van zijn broer en werd nu gerund door de twee zonen
van zijn inmiddels overleden broer en de weduwe die nog
steeds op de boerderij woont. En Jan zelf heeft daar een
grote schuur waar hij knutselt en poetst aan zijn twee Fordjes
en het draaiorgel.
Ik moest mee die schuur in en daar gezeten op een oude
tweezitsbank brandde hij los. Ik moest per sé naast hem
komen zitten en hij vertelde over toen en vroeg over nu. On-

dertussen keek ik natuurlijk in het rond en zag in die schuur
een waar museum aan ANWB attributen. Van geëmailleerde
borden tot vlaggen en vaantjes. Waar je maar keek zag je
ANWB of Wegenwacht. Het was mij helemaal duidelijk, deze
man is idolaat van de ANWB en de Wegenwacht. Hij was zelfs
ook nog redelijk op de hoogte van recente gebeurtenissen.
Laatst was hij nog met de paarden van zijn dochter op pad ge-
weest en had zowel op de heen- als op de terugreis een lekke
band gehad met de paardentrailer. Toen had ik natuurlijk iets
kunnen zeggen maar dat heb ik, tactisch als ik ben, maar ach-
terwege gelaten. Maar hij was vol lof over de manier waarop
hij geholpen was. Inmiddels had ik allang einde dienst mogen
melden maar het enthousiasme van deze man heeft er voor
gezorgd dat ik ongeveer 45 minuten later thuis was dan dat in
eerste instantie de bedoeling was. 

Maar ik heb genoten en als het weer straks wat beter wordt
en de vorst heeft plaatsgemaakt voor zon (de aardappelen
liggen bij ons in een onverwarmde garage) ga ik zeker weer
aardappelen halen bij deze boerderij en proberen wederom
contact te krijgen met de heer Ham en zijn ANWB manie en
als hij daarmee instemt komt er misschien wel iets van ’Hoe is
het nu met?’ in dit blad te staan.

Ruurt Visser 406



Bootjesgek
De hobby van Jan Fraterman

Even voorstellen:

Jan Fraterman studeerde in 1969 af als onderwijzer
en maakte in 1990 vanuit het onderwijs de overstap
naar de ANWB. Hij werd redacteur bij de Waterkampi-
oen, een van de ’special interest’ tijdschriften die
door de ANWB wordt uitgegeven. Zo maakte Jan van
zijn bootjes-hobby zijn beroep en werd voor water-
sportend Nederland de-man-met-de-baard die alles
weet van onderhoud aan boten, jachttechniek en
nieuwe producten. Ook stond hij aan de wieg van de
rubriek ’Tweedehands’, waarmee de ANWB tegen-
woordig ook op het gebied van gebruikte pleziervaar-
tuigen veel ledeninformatie beschikbaar heeft, net
als dit sinds jaar en dag het geval is met gebruikte  au-
to’s. 
Al meer dan veertig jaar vult Jan samen met echtge-
note Joke een deel van de vrije tijd met varen op een
eigen boot. Eerst samen, daarna met hun opgroei-
ende kinderen, die van jongsaf meegingen. En nu die
volwassen zijn, weer getweeën. Die tochten gaan
door Nederland, België, Duitsland en wie weet straks
nog wel eens verder door Europa. Jan is op 1 februari
2009 met vervoegd pensioen (VUT) gegaan. 

Wanneer tijdens verjaardagen of andere gezellige bijeenkom-
sten de hobby’s ter sprake komen, wordt soms met enige ver-
bazing kennis genomen van mijn ’bootjesgekte’. Dan kan ik
het niet laten om er gekscherend op te wijzen dat de wereld
slechts voor dertig procent bestaat uit land en voor zeventig
procent uit zeeën en oceanen. En dat het dus voor landrotten
geen kwaad kan om zich af en toe eens te verdiepen in mari-
tieme aangelegenheden. Dit gezegd hebbend, moet ik maar
meteen met een bekentenis komen: varen op zee is niet mijn
favoriete bezigheid - en ook niet van mijn echtgenote. We vin-
den het heerlijk om met de eigen boot op het water te zijn, 
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maar stoere zeebonken zijn we niet. Zodra het flink begint te
waaien - pakweg windkracht vijf of meer - krijgen we beiden
last van zeeziekte.  Met mooi weer langs de Nederlandse en
Belgische kust zeilen: prima. En de getijdenwateren van Zee-
land en de Wadden hebben op ons een onweerstaanbare aan-
trekkingskracht.  Maar niet met windkracht zes of zeven. Op
de beschutte binnenwateren ben je wat minder afhankelijk
van weer en wind. Bovendien valt daar meer te beleven dan
op open zee. Nederland is vanaf het water op z’n mooist. Tij-
dens mijn werk voor de Waterkampioen heb ik bovendien
ontdekt dat niet alleen Nederland, maar ook de omringende
landen met een boot een geweldig reisdoel zijn. Hiervoor
hoef je niet over open zee te gaan: een groot deel van Europa
is bereikbaar via rivieren en kanalen.  Zo zijn er met de motor-
boot van de Waterkampioen reizen gemaakt door België,
naar Berlijn, Parijs, de Middellandse Zee en dit jaar zelfs naar
Boedapest. Van al die reizen is in woord en beeld verslag ge-
daan in het magazine en op internet (zie www.waterkampi-
oenopreis.nl). Daar is het bij een watersporttijdschrift
natuurlijk om te doen: je lezers laten zien wat ze met hun
eigen boot voor leuke tochten kunnen maken. 

Maar bezit van een eigen boot is een hobby die niet ophoudt
met varen. Zelf je schip onderhouden, compleet maken en
verbeteren is voor veel watersporters net zo goed een deel
van de pret. 
Zelf doen is ook de manier om de hobby een beetje betaal-
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baar te houden en voor de Waterkampioen een belangrijke
’pijler’ in het blad.
Zo kon het gebeuren dat ik in 1990 bij de ANWB solliciteerde
naar de functie ’redacteur doe-het-zelf’. Anno 2010 terug kij-
kend, kan ik u verzekeren dat die overstap een van de betere
dingen is die me in het leven is overkomen. Maar ik kan me
ook als de dag van gisteren herinneren hoe ik er nachten van
wakker heb gelegen. Als 42-jarige een vertrouwd en succesvol
bestaan als onderwijzer verruilen voor een beroep waarin ik
me volledig opnieuw moest bewijzen, is geen stap die je mak-
kelijk maakt. Hoe kwam ik er toe? 

Over een gebrek aan hobby’s heb ik nooit te klagen gehad:
accordeon spelen, rugzak kamperen, doe-het-zelven, houtka-
chel stoken, om er maar een paar te noemen. Maar veruit de
meest favoriete hobby is: bootjes, bootjes en nog eens boot-
jes.  Als jochie van twaalf had ik al een plakboek vol met plaat-
jes van zeeschepen, fantaseerde ik over een beroep als
scheepsbouwer en timmerde van oude klompen en restjes af-
valhout scheepjes in alle soorten en maten. Die werden na-
tuurlijk allemaal ook te water gelaten in een nabije sloot om
te kijken ’of ze het doen’.

De liefhebberij voor water en bootjes heb ik niet geërfd van
mijn ouders: zij waren fervente kampeerders en geabonneerd
op het ANWB tijdschrift Toeristenkampioen (tegenwoordig
Kampeer & Caravan Kampioen). Het moet omstreeks 1965
zijn geweest – ik was toen een jaar of zeventien – dat dit
abonnement door mijn ouders werd omgezet in dat van de
Waterkampioen. Zonder overdrijving mag worden gesteld dat
ik sindsdien geen nummer heb overslagen: ik verslond het
blad en alle andere boeken en tijdschriften die ik op het ge-
bied van watersport, jachtbouw, jachttechniek en jachtont-
werp in handen kon krijgen. Met de Waterkampioen als
lijfblad wist ik de kennis over mijn hobby gestaag uit te brei-
den. 

Mijn eerste eigen boot was in 1968 een tweedehands vouw-
kano met zeiltuig, geen echte ’Klepper’ maar de aanzienlijk
goedkopere en kwalitatief mindere Oostduitse tegenhanger
van het merk ’Pauch’. Bijeengespaard met een studenten-
baantje. Kort daarna kreeg ik verkering met Joke en samen
hebben we veel plezier beleefd aan de vouwkano. Op het dak
van ons eerste autootje - een bejaard Fiatje 600 - ging de boot
in opgevouwen staat mee tot in Zuid-Zweden. Dat de Fiat met
deze last niet harder ging dan 80 kilometer namen we voor
lief.
Een paar jaar nadat we trouwden, kochten we een ’echte’
boot: een Spanker, een sportieve, open zeilboot die op een
trailer achter de auto was te vervoeren. Op gevaar af dat mijn
verhaal eentonig wordt: na verloop van tijd wilde ik meer en
vrouwlief ging daar in mee. In de schuur achter ons huis
kwam vanuit Engeland de polyester romp van een fraai zeil-
jachtje te staan. Dit ’casco’ werd door ons zelf in twee jaar af-
gebouwd tot een heus kajuitzeiljacht met alles d’r op en d’r
an: keukentje, toilet, vier slaapplaatsen, dieselmotor enzo-
voort. Met dit schip hebben we vanaf 1980 zo’n beetje alle
Nederlandse wateren bevaren. Toen in 1983 onze dochter
werd geboren, ging ze na zes weken al mee aan boord: de
wandelwagen als wieg vastgesjord op de voorkooien (bed-
den) en het dagelijkse bad van de baby ging prima in de spoel-
bak van de kombuis.
Inmiddels zijn dochter en zoon volwassen en heeft de boot
drie jaar geleden plaatsgemaakt voor een iets grotere. Nu ge-
nieten we samen van de VUT en is de boot minstens twee
maanden per jaar ons huisje op het water.



Woensdag 13 oktober verzamelde zich een tiental leden (met
enkele introducés) op de golfbaan ’het Wedde’ in Voorscho-
ten. Zij namen deel aan de 2e editie van de Golfdag van onze
vereniging, die ook deze keer weer prima was geregeld door
Loes Edzes en Bea Peereboom-Voller.
Het aardige van golfen is dat iedereen tegen iedereen kan
spelen, met andere woorden het maakt niet uit hoe goed of
vaardig je bent, want er vindt achteraf een correctie plaats
door de zogenaamde handicapverrekening. Dat kan dus bete-
kenen dat een pas beginnende, onervaren speler een wed-
strijd kan winnen.
Dat was dit jaar zeker het geval want de schrijver van dit
stukje speelt nu een jaartje golf en is dus nog niet erg ervaren.
Hij werd wel de winnaar.
Wat verder leuk is van zo’n evenement dat je met leden
speelt die een verschillende ANWB-achtergrond hebben. Dit-
maal waren er onder anderen mensen van de Wegenwacht,
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bewegwijzering, winkels (voorheen vestigingen) en European
Public Affairs (EPA) van de partij.

Er werden tweemaal 9 holes gespeeld op deze compacte,
best lastige par 3 baan (voor de niet-golfers: par 3 betekent
dat je de hole in 3 slagen kunt spelen). Daarmee ben je dan
ruim 3 uur bezig, met andere woorden actief in de buiten-
lucht. Ook dit jaar waren de weergoden ons goed gezind:
droog en niet te veel wind.
Na de wedstrijd was er ruim gelegenheid om na te praten en
werd er gezellig getafeld, waarna we afscheid namen met
een ”tot volgend jaar”.
Waren er dit jaar al meer deelnemers dan vorig jaar, het zou-
den er nog meer kunnen zijn omdat er absoluut meer golfers
in onze gelederen moeten zijn. 

Dus golfers: graag tot volgend jaar!                        Jan ter Wengel
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De oplossing van deze puzzel inzenden voor 5 februari 2011 naar:
Rolf van der Loo
Koninginnelaan 49, 2281 HB Rijswijk
of per e-mail naar: rolfenloesvanderloo@ziggo.nl

Puzzelpagina

Horizontaal
1 Geschenken 6 Lampje 12 Schrijfvloeistof 14 Wind-
sel 15 Rund 17 Persoonlijk voornaamwoord 
18 Waagstuk 20 Titel 21 Turkije (in internetadres) 
22 Provianderen 25 Wildgerecht 28 Insectenoog 
29 Portie 31 Bij het genoemde 32 Gode zij lof (Lat.
afk.) 33 Orde der jezuïeten (afk.) 35 Centrale bank
van de EU (afk.) 36 Titel 37 In het jaar des Heren
(afk.) 38 Edelgas 40 Bevlieging 42 Muzieknoot 
43 Kleinere kamer naast een andere 44 Boom 
46 Frans kerstliedje 48 Baby 51 Aartsbisschop (afk.)
53 Norfolk (in internetadres) 54 Grootvader 56 Ver-
eniging van ex-alcoholisten (afk.) 57 Edelgas (sym-
bool) 58 Prooi zoeken 60 Echopeiling 62 Ginds 
64 Oplosmiddel om nagellak te verwijderen 66 Tot
inkeer gekomen 68 Sierra Leone ( in internetadres)
69 Zijns inziens (afk.) 70 Sec 72 Keizer en koning
(afk.) 73 Per exemplaar (afk.) 74 Hap 76 Hemel-
lichaam 78 Echo 79 Net zoals. 

Verticaal
1 Cacao 2 Dag van de week (afk.) 3 Vrouw uit Enge-
land 4 Emmer 5 Provincie (afk.) 7 Idem (afk.) 8 Ver-
zameling voorschriften 9 Logement 10 Te koop 
11 Vroeger 13 Op die wijze 16 CD met verbeterde ge-
luidskwaliteit (afk.) 18 Wildebeest 19 Voederbak 
21 Blaasinstrument 23 Voorzetsel 24 Jongensnaam
26 Boom 27 Ouderraad (afk.) 30 Soort zoogdier
(meervoud) 34 Naam van de man van Maria 
36 Moeder van Jezus 38 Zuster 39 Egyptische rivier
40 Veerkracht 41 Plechtige belofte 45 Verlichting
met  zinnebeeldige betekenis (meervoud) 47 Naïef
49 Dichterbij komen 50 Hoeders van een kudde 
52 Eenhoevig dier 54 Deel van een servies 55 Zuige-
ling 57 Snaarinstrument 59 Eminentie (afk.) 
60 Zweden (in internetadres) 61 Rekeneenheid
(afk.) 63 In het afgelopen jaar (Lat. afk.) 65 Levens-
beschrijving van een heilige 67 Grote vlieger 
71 Reeks 74 Berkelium (symbool) 75 Voegwoord 
76 El Salvador (in internetadres) 77 Dwarsmast. 

De oplossing van de kruiswoordpuzzel in het najaarsnummer luidt:

Tuinameublement

Wij hebben 49 inzendingen met de goede oplossing ontvangen.
De trekking door onze ’huisnotaris’ heeft plaatsgevonden op 23 oktober j.l.
en heeft als winnaar opgeleverd:

C. van Amelsfort uit Boxtel

Van harte gefeliciteerd! De felicitatiebrief en de prijs, een VVV-Irischeque ter
waarde van € 25,-, is inmiddels naar de heer Van Amelsfort verstuurd.




