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Personalia per 4 november 2012
Regio

Nieuwe leden
J.J. Wijland, Peter van Velpenlaan 24, 3984 BN  Odijk, tel: 030-6567695 59
T.G.C. Koster, Jacob Mosselstraat 25, 2595 RD  Den Haag, tel: 070-3852024 26
D.B.P. Hoogendoorn, Wilhelminalaan 10, 2481 BD  Woubrugge, tel: 0172-519165 32
T.A. Visser, Laan van Eikenrode 80, 1231 BR  Loosdrecht, tel: 035-8875174 65 

Verhuisd
Mw C. van der Heuvel-Taconis, naar: Verpleeghuis Swaenehove,Heiloostraat 348,
2547 KZ  Den Haag, tel: 070-3680536 38
W. van der Linden, naar: Anton van Duinkerkenlaan 7, 9405 AP  Assen, 
tel: 0592-375158 92
Mw J.E. Supusepa, naar: Leliestraat 60, 3442 BE  Woerden, tel: ongewijzigd 59
Mw T.W. de Korte-de Korte, naar: Prof. Einsteinlaan 2c8, 2251 VG  Voorschoten, 
tel: ongewijzigd 17
A.J. Houtzager, naar: A.M.G. Schmidtlaan 186, 2251 ZC  Voorschoten, 
tel: ongewijzigd 17
Mw R. Janzweert-Korsman, naar: Kruislaan 54, Kmr. 114, 2131 WE  Hoofddorp, 
tel: 023-5498743 11

Overleden
J.E. van der Geld, Oegstgeest, 2 september 2012 20
Mw Th. van Geest, echtgenote van P. Bijl, Beverwijk, 13 september 2011 14
Mw P. Duijvelshoff-de Veij, weduwe van Wegenwacht B. Duijvelshoff, 
Amsterdam, 23 augustus 2012 11
Mw E. Muis, echtgenote van J.W. Stoof, Woerden, 16 september 2012 59
J. Ivangh, Assen, 12 oktober 2012 92

Opgezegd
M. Remijn, Azuurmees 31, 1423 PC  Uithoorn (per 31-12-2012) 11

Wijziging telefoonnummer
W. van der Linden, Assen, tel: 0592-375158 92
Mw M.C. Broekema-Enters, Apeldoorn, tel: 055-3556786 83
Mw H. van Spronsen-Spaans, Den Haag, tel: 070-3316358 41
Mw G. Overeem-Rengelink, Wageningen, tel: 0317-357022 80
Mw B.M. van Rooyen, Den Haag, tel: 070-3653033 41

Wijziging regio
W. van der Linden, van regio 86 naar regio 92 92

Van het ledensecretariaat
Nog steeds zijn wij bezig onze ledenadministratie te verbeteren en aan te vullen met
nog ontbrekende gegevens, die voor ons maar zeker ook voor u van belang kunnen
zijn. Te denken valt daarbij aan geboorte- en huwelijksdata en emailadressen. Heeft u
bijvoorbeeld op een kroonverjaardag (65, 70 75 enz.) of huwelijksjubileum geen bloe-
men ontvangen van de VG-ANWB, dan betekent dit, dat de daarvoor benodigde data
in ons bestand ontbreken. Hetzelfde geldt voor uw emailadres. Als u bijvoorbeeld
niet de nieuwsbrief van onze voorzitter ontvangt, dan is uw emailadres niet bij ons
bekend. Mocht een van bovenstaande punten op u van toepassing zijn, dan verzoe-
ken wij u vriendelijk deze gegevens zo mogelijk liefst te mailen, of anders schriftelijk
dan wel telefonisch aan ons door te geven. Het adres van het ledensecretariaat vindt
u in de colofon van deze Buitenband.

Ledensecretariaat

2 Buitenband |  winter

buitenband winter 2012  29-03-14  17:07  Pagina 2



Buitenband |  winter 3

Het laatste nummer van de Buitenband dit jaar is vol informa-
tie. Middels een verslag van de informatiemiddag in Utrecht
over erfenissen, pensioen en zorgverzekering, maar ook in
Annettes allerlei worden interessante onderwerpen aange-
sneden, bijvoorbeeld over uw ogen. In Pensioen inzicht wordt
u op de hoogte gehouden van het wel en wee van onze finan-
ciële situatie. Het wordt  voor ons gepensioneerden niet roos-
kleuriger, mede ook door de belastingplannen en
bezuinigingsvoorstellen van de nieuwe regering.
Gelukkig staan er in dit nummer ook vrolijke stukjes. Wat te
denken van het interview met oud-ANWB-ster Vivian Roy?

Henk van loon bezocht haar en doet daarvan verslag. 
Bram Visser blikt alweer voor de vijfde keer terug. Deze keer
gaat zijn verhaal over anekdotes met betrekking tot de perso-
neelsparkeerplaats bij het hoofdkantoor.
De gebruikelijk puzzel treft u op de laatste pagina aan. Lekker
even puzzelen onder het genot van een glas wijn in deze don-
kere dagen voor Kerst. 
Ik wens u alvast gezellige dagen en een gezond 2013 zonder al
teveel zorgen over de (financiële) toekomst.

Marijke Jansen

Van de redactie

point presentatie krijgt u nieuws over de VG-ANWB en over
de ontwikkelingen rondom de pensioenen. Ook op de – in-
middels vijf – nieuwjaarsbijeenkomsten zien we meer be-
zoekers. Maar er kunnen er nog meer bij. Vooral in De Bilt
en in Apeldoorn. Elders in deze Buitenband staan de data
en de locaties voor de nieuwjaarsbijeenkomsten. Noteer
ze alvast in uw agenda. 

Er is nog wel een punt van zorg waarvoor ik jullie aandacht
wil vragen. De VG-ANWB beschikt over een enthousiast
kader. Maar statuten en leeftijd maken het nodig dat er re-
gelmatig ‘verversing’ komt. Onze leden hebben veel des-
kundigheid. Voor een bestuur is het echter onmogelijk te
weten welke vaardigheden er allemaal zijn. Daarom doen
we graag een beroep op u om ons een handje te helpen.
Mocht u leden kennen die u graag in het bestuur zou zien
of die u voor een andere functie geschikt acht, laat het dan
even weten. Op dit moment is de vervanging van de secre-
taris actueel en wordt ook gezocht naar een vicevoorzit-
ter. Een jaar later (april 2014) zijn de penningmeester en de
voorzitter aan het einde van hun termijnen. Stuur een e-
mail of fluister de namen bij de nieuwjaarsbijeenkomst.

Tot slot wil ik alle leden en hun familieleden – wel wat
vroeg, maar toch – een plezierige jaarwisseling toewensen
en een goede start van 2013. Met een handdruk tijdens de
nieuwjaarsbijeenkomsten hoop ik die wens nog een keer
te kunnen herhalen. Tot dan!

Beno Koens
voorzitter@vg-anwb.nl

Het nummer van de Buitenband dat voor u ligt is al weer
het laatste nummer van 2012. De vereniging kan terugkij-
ken op een goed jaar. Daar waar op dit moment in Neder-
land vaak sprake is van ‘minder’ geldt voor de VG-ANWB
‘meer’. We zien het ledental stijgen. We hebben meer be-
zoekers bij de bijeenkomsten gehad dan ooit. Maar we
hadden ook een bijeenkomst meer georganiseerd in 2012.
Dat trekt wel een wissel op de organisatie. De VG-ANWB
beschikt echter over een enthousiast team dat zich graag
inzet voor de leden. We mogen ons daar zeer gelukkig mee
prijzen.

Ook zonder de infobijeenkomst in Utrecht hebben we al
meer bezoekers getrokken dan in 2011. In Utrecht waren
iets minder dan 150 personen en was de zaal te klein. In
2013 gaan we de bijeenkomst grotendeels herhalen.
Bij de pensioenbijeenkomst in 2009 zagen we al een grote
belangstelling. Toen was het onrustig op pensioengebied
en was de belangstelling verklaarbaar. Nu stond het thema
‘testamenten’ centraal en dat was weer een schot in de
roos. Voor degenen die niet konden komen staat in deze
Buitenband nog een aanbieding om twee boeken over tes-
tamenten te bestellen. Zeer aanbevolen.

De honger naar meer informatie valt ook te bespeuren bij
de nieuwjaarsbijeenkomsten. Dat waren vroeger recepties,
maar de laatste jaren is het meer dan een dronk op het
nieuwe jaar. Dat laatste is natuurlijk nog steeds het geval,
maar het bestuur komt graag het land in om informatie te
geven en om vragen te beantwoorden. Via een power-

Bestuurspraat
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Vol
Op dinsdagmiddag 6 november 2012 had de VG-ANWB een in-
formatiebijeenkomst georganiseerd. Op het programma ston-
den drie onderwerpen: testamenten, pensioen en
zorgverzekering.
Voor de bijeenkomst was veel belangstelling of eigenlijk te
veel. In de Jaarbeurs van Utrecht was eind 2011 al een grote
zaal gereserveerd voor 145 personen. De ervaring heeft ge-
leerd dat je er vroeg bij moet zijn, zeker als het om een grote
zaal gaat. Dat er belangstelling zou komen was dus al ver-
wacht, maar dat er nog een wachtlijst van 40 personen zou
ontstaan was een verrassing. Zeker als je bedenkt dat de aan-
melding via de website al een week of drie van te voren
moest worden voorzien van het opschrift ‘Vol’. Er waren
daarom nog zeker meer belangstellenden.

Boekenpakket
Het is jammer dat er nee gezegd moest worden tegen een
grote groep. Voor hen zijn er twee tegemoetkomingen. Op de
bijeenkomst werden twee boeken aangeboden voor de prijs
van tien euro. Voor die prijs – vermeerderd met verzendkos-
ten ad €2,50 per pakket – kunnen die boeken ook worden be-
steld. De aanbieding is enerzijds een pakketaanbieding van de
auteurs die de boeken in eigen beheer uitgeven en een bij-
drage van vijf euro per pakket. Elders in deze Buitenband kunt
u lezen hoe u de boeken – tot en met 31 december 2012 – kunt
bestellen.

In de herhaling
Vanwege de grote belangstelling heeft het bestuur besloten
de bijeenkomst te herhalen. Wanneer dat gaat gebeuren is
nog onbekend omdat er reserveringen en afspraken gemaakt
moeten worden. Gedacht wordt aan maart of iets later. Op
die bijeenkomst zal aan testamenten en pensioen aandacht
worden geschonken. De zorgverzekering lijkt dan minder ac-
tueel.

Testamenten
Toeval of niet, maar in de week dat de bijeenkomst werd ge-
houden werd ik geconfronteerd met het overlijden van een
alleenstaande vrouw van 90 jaar en daarna met een samenge-
steld huwelijk. Twee onderwerpen waarbij de noodzaak van
een testament toch wel erg groot is als je bepaalde wensen
hebt voor datgene wat er achterblijft na het overlijden. Bij de
alleenstaande vrouw zal de erfenis verdeeld worden over de
broers en zusters als er geen testament is beschreven. Van
die broers en zusters zijn er een paar overleden en een paar
leven nog. Van de overleden broers en zusters moeten de kin-
deren weer worden opgespoord om de portie van broer of
zuster in ontvangst te nemen. Van die kinderen zijn er ook al
weer een paar overleden. Kortom, veel uitzoekwerk voor de
executeur.
Het trouwen voor een tweede keer is geen uitzondering
meer. En waarom ook niet. Mensen leven langer en het is een
goede zaak om dat leven samen verder een vervolg te geven
als de beide partners dat een goede oplossing vinden. Maar
er zijn wel gevolgen. Met een samenlevingscontract kom je er

in dit geval niet uit. Vooral als er kinderen zijn uit een eerder
huwelijk wil je graag sturen op de erfenis van eerder vergaard
vermogen. Met een huwelijk of een geregistreerd partner-
schap zijn er al meer waarborgen, maar de wettelijke verde-
ling strookt vaak niet met de wensen. Derhalve is het laten
opstellen van een testament een noodzaak.

Tijdens de infobijeenkomst werden nog veel meer van dit
soort vragen behandeld door Mariëlle Lindeboom. Samen
met Klazien van Zwieten is zij de auteur van de tweede versie
van het boek (2011) ‘Wat kan ik bij testament regelen’. Klazien
schreef de eerste versie en is ook de auteur van het boek
(2003) ‘Erven, zonder testament’. 
Veel vragen gingen over de achterblijvende partner, het kun-
nen blijven wonen, de kinderen en de erfbelasting. Een com-
plexe materie met bloot eigendom en vruchtgebruik. Ook viel
in dat kader het woord tweetrapsraket. In het boek ‘Wat kan
ik bij testament regelen’ wordt hieraan veel aandacht ge-
schonken. Alle van te voren ingediende vragen waren terug
te leiden tot dit onderwerp. 
Ook het onterven van de kinderen kwam aan de orde. Evenals
het voorkomen dat een schoonzoon of schoondochter – de
koude kant – een deel van de erfenis krijgt als dochter of zoon
eerder mocht komen te overlijden. Verdere vragen gingen
over: wat gebeurt er met de (klein)kinderen als de ouders al
of niet tegelijkertijd overlijden. Over de vraag of er nog iets
geregeld zou moeten worden voor achterblijvende huisdieren
hadden nog maar weinigen nagedacht. De dieren kunnen niet
in het testament worden opgenomen, maar wel kan daarin
worden vastgelegd dat degene die de dieren gaat verzorgen
een deel van de nalatenschap ontvangt voor voeding, dieren-
artsen en verdere verzorging.
Erfbelasting – vroeger successierechten genoemd – kent een
ruime vrijstelling voor de achterblijvende partner. Voor 2012 is
dat een bedrag van € 603.600. Maar met een opgebouwd ver-
mogen en verkregen vastgoed kunnen de bedragen snel op-
lopen. Daarbij moet ook nog rekening worden gehouden met
het opgebouwde pensioen van de overleden echtgenoot,
waarvan de achtergebleven partner een deel blijft ontvangen.
Het vraagt veel rekenwerk en het is verstandig een deskun-
dige in te schakelen.

Al met al zijn veel vragen aan de orde geweest. Het boeken-
pakket kan als naslagwerk fungeren. Voor individuele vragen
is er altijd de notaristelefoon (0900-346 93 93 tot 14.00 uur).
Tijdens de bijeenkomst werden in de pauze en bij de borrel
aan Mariëlle Lindeboom en Klazien van Zwieten ook al veel
vragen gesteld. Als u nog vragen heeft of een gesprek wilt
met één van de dames neem dan even contact op met de
voorzitter of de secretaris van de VG-ANWB. Zij beschikken
over de adresgegevens. Of kijk op www.mariellelindeboom.nl.

Pensioenfonds ANWB
De overstap van testamenten naar pensioenen was een ge-
makkelijke. Want bij de erfbelasting moet immers rekening
worden gehouden met eventueel opgebouwd pensioen van
de echtgenoot. Bert Nollen, directeur van het Pensioenfonds

Infomiddag zeer geslaagd

Vervolg op pag. 6
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ANWB gaf een toelichting op de huidige ontwikkelingen bij
het fonds. Bij die ontwikkeling speelt de belangrijke vraag of
de aangekondigde korting van 1,1% per 1 april 2013 wel of niet
doorgaat. De dekkingsgraad bedroeg eind september 94,5%.
Volgens het herstelplan conform de evaluatie in 2011 zou het
eind september 95,5% moeten zijn. Er is dus nog een achter-
stand. Naar het zich laat aanzien zullen alle maatregelen die
eind 2011 waren voorzien waarschijnlijk nodig zijn. Dit betreft:
- korten van de pensioenopbouw bij actieven in 2012 én in

2013;
- een korting van 1,1% van de rechten bij slapers en gepensio-

neerden per 1 april 2013;
- een bijdrage van de ANWB bv in 2013 van in totaal 26,6 mil-

joen euro.
De situatie zal eind december/begin januari 2013 worden be-
zien. Als er nog een tekort is dan zal rekening moeten worden
gehouden met een korting op de pensioenen per 1 april 2014,
dus over bijna anderhalf jaar.
Het bestuur van het Pensioenfonds hanteert een lange ter-
mijnbeleid van 15 jaar, waarbij de dekkingsgraad dan op 128%
moet staan. Voorts wordt voor het aanwezige vermogen een
risicoprofiel gehanteerd waarbij 50% van het renterisico wordt
afgedekt en ook voor het aandelenrisico wordt 50% afgedekt.
Hiermee worden te grote schommelingen in het vermogen
voorkomen, maar het afdekken zelf is ook weer een kosten-
post. Voorts is het bestuur actief met het zoeken naar een be-
stendig beleggingsbeleid voor de komend jaren.

Een veel levende vraag is een overzicht van de extra inleg
voor pensioenjaren en de vut-inbreng. Van die extra bijdragen

om verzekerd te zijn van een goed pensioen is op de UPO
(Uniform Pensioenoverzicht) niets te zien. Dit overzicht is ge-
standaardiseerd en biedt voor dergelijke gegevens geen
ruimte. Zo nodig kan bij het Pensioenfonds meer informatie
worden verkregen.
Hoewel vanuit de zaal gewezen werd op een groot Pensioen-
fonds waarbij de dekkingsgraad wat hoger lag dan bij de
ANWB vond de zaal dat het bestuur van het fonds waardering
verdient voor het gevoerde beleid, en kon Bert Nollen een ap-
plaus vanuit de zaal incasseren, na een opmerking daarover
van een VG-ANWB lid.

Zorgverzekering
De tijd van het kiezen voor een zorgverzekering breekt weer
aan. De ANWB kent een collectieve ziektekostenverzekering.
Dat is een VGZ-verzekering die is ondergebracht bij Aevitae als
tussenpersoon. Een aantal jaren terug was de ziektekosten-
verzekering ondergebracht bij Nationale Nederlanden met de
laatste jaren ONVZ als uitvoerder. Sommige ANWB medewer-
kers zijn toen ook bij ONVZ gebleven, toen de ANWB de over-
stap maakte naar VGZ. Voor hen zou een collectieve korting
een besparing kunnen opleveren van € 150 à € 200. Vanuit
ONVZ kwam de vraag of de ANWB ook de ONVZ weer wilde
betrekken bij de ziektekostenverzekering. Het antwoord
daarop was ja, maar dan als tweede verzekeraar. Door ANWB
en ONVZ zijn daarover onderhandelingen gestart.
Tijdens de infomiddag kon Wout Janse van ANWB/HRM-Ar-
beidszaken nog geen uitsluitsel geven over het al of niet aan-
bieden. De onderhandelingen zijn nog gaande. Wel moet er
rekening mee worden gehouden dat de premie bij ONVZ
duurder is dan bij Aevitae/VGZ. Dat wordt voor een deel ver-
oorzaakt omdat ONVZ een restitutiepolis aanbiedt. De verze-
kerden zijn daarbij vrij om keuzes te maken welke arts,
fysiotherapeut enz. of welk ziekenhuis de voorkeur geniet.
Hierbij worden de rekeningen naar ONVZ gestuurd en daarna
uitbetaald. 
Bij VGZ is sprake van een naturaverzekering. Hierbij heeft VGZ
collectieve afspraken gemaakt met behandelaars en is de vrije
keuze beperkter. In het regeerakkoord van het kabinet Rutte
II is er echter sprake van dat de restitutieverzekering niet
meer zou zijn toegestaan. Besluiten hierover zijn echter nog
niet genomen en zullen zeker onderdeel zijn van het politieke
steekspel op het Binnenhof. Via brieven en informatie op de
website www.vg-anwb.nl zal meer informatie worden gege-
ven over een tweede aanbieder. 

Wout benadrukte nog – naar aanleiding van een vraag – dat
voor gepensioneerden de aanvullende verzekeringspakket-
ten bij VGZ niet meer gratis zijn. Voor medewerkers was dat
wel het geval. Wel geldt de collectiviteitkorting. Voorts is er
indirect een ANWB-bijdrage. Door de ANWB wordt 2,3% over
maximaal € 37.002 aan pensioen bijgedragen in de ziektekos-
ten. Dit percentage wordt jaarlijks door de directie van de
ANWB vastgesteld en in de pensioenbrief vermeld. De beta-
ling vindt plaats via het Pensioenfonds ANWB. 

Afsluiting
Na de Pensioenbijeenkomst in 2009 was dit – in het recente
verleden – de tweede informatiebijeenkomst van de VG-
ANWB. In de historie zijn wel meer bijeenkomsten terug te
vinden, maar vaak op kleine schaal. De grote belangstelling
geeft aan dat er naast excursies ook behoefte is aan meer in-
formatie. Voor het bestuur een stimulans om daarover na te
denken. Een jaarlijkse cyclus lijkt voorlopig niet haalbaar, maar
een tweejaarlijkse bijeenkomst is het overwegen waard.

Beno Koens
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Annette’s allerlei

Wild eten
“Is er eigenlijk nog wild in ons land?”,
zult u zich afvragen. In ons drukbevolkte
land met zestien miljoen inwoners, een
vol wegennet, uitbreidende industrieter-
reinen en steeds meer nieuwbouwwijken
waar ooit de polders waren, staat de na-
tuur onder druk. Merkwaardig genoeg
zijn er desondanks nog veel in het wild le-
vende dieren. Dat is het gevolg van zorg-
vuldig natuur- en wildbeheer.

Beheerders van landgoederen en jagers
dragen al generaties lang hun steentje bij
aan het verzorgen van jachtgebieden. Zij
scheppen de nodige rustplaatsen, leggen
fauna-akkers aan waar dieren onge-
stoord kunnen foerageren, inventarise-
ren en houden toezicht, voorkomen
wildschade en bejagen sommige wild-
soorten in bepaalde perioden van het
jaar. Daardoor is er nog steeds wild in Ne-
derland.

Wie zich in ons land ‘jager’ wil noemen
moet eerst een pittig jachtexamen afleg-
gen. Een goede jager is ook een vakman
met grote kennis op het gebied van wild,
ecologie, wildziekten en  landbouw en hij
is verantwoordelijk voor een goed even-
wicht tussen het wild en de belangen van
de land- en bosbouw. 

Bij wild denk je aan de winter. Sommige
soorten staan ook eerder op het menu. 
Voor het jagen op wild zijn afspraken ge-
maakt. Zo mag op waterwild, zoals wilde
eenden, worden gejaagd vanaf 15 augus-
tus tot eind januari. Op fazanten en
hazen mag vanaf 15 oktober worden ge-
jaagd. De periode voor wilde zwijnen
loopt vanaf 1 juli tot 31 januari en herten
mogen vanaf 1 september tot 31 maart
worden geschoten.
Menigeen zal zich afvragen: “Kan jagen

nog wel anno 2012? Is de jacht niet een fe-
nomeen dat stamt uit het verleden en
was het niet slechts voorbehouden aan
de gegoede adel? Bovendien, is het niet
wreed om dieren die in de vrije natuur
leven zomaar neer te schieten, puur en
enkel voor ‘persoonlijk genot’?” Het ant-
woord op deze vragen is veel genuan-
ceerder dan velen zullen denken. Boeren
en jagers slaan de handen ineen en bei-
den hebben er baat bij dat de wildstand
op peil blijft. En bedenk dat te veel wild
schade aan de gewassen en het land-
schap kan veroorzaken. Voordat het op
het menu verschijnt, heeft een wild dier
vaak een beter leven gehad dan een
exemplaar dat in een krap kooitje heeft
moeten leven.

In de Achterhoek verheugen de koks zich
ieder jaar op het wildseizoen. Zij kunnen
dan weer hun creativiteit kwijt in het be-
reiden van wildschotels. Veel wild is af-
komstig uit de streek en het betekent
dan ook een kennismaking met een rijke
traditie. Zo’n dertig hotel-restaurants ser-
veren de heerlijkste gerechten. Vaak kunt
u een arrangement boeken met daarin
een overnachting en een diner inbegre-
pen. Tussen de driehoek Doetinchem,
Zutphen, Lochem en Winterswijk treft u
veel gezellige restaurants aan die u graag
zullen ontvangen voor een culinair week-
end of midweek.
Voor adressen kijk op 
www.wildetenindeachterhoek.nl

Voorkom computerogen
Staren naar het beeld-
scherm

Zit u meer dan vier uur per dag achter de
computer? Dan kunt u last krijgen van
computerogen. Mensen met computero-
gen hebben meer kans op bijziendheid.
Oudere computergebruikers die lang ach-
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ter de computer zitten hebben vaak last
van verziendheid. Wat is bijziendheid en
verziendheid? En hoe weet u of u last
heeft van computerogen? 

Ieder normaal oog heeft een ooglens. De
ooglens projecteert beelden in ver-
kleinde vorm op uw netvlies. Sommige
mensen hebben problemen met het
scherpstellen van die beelden. Ze hebben
last van verziendheid of bijziendheid. 

Ver- en bijziendheid
Als u last heeft van verziendheid kunt u
voorwerpen ver weg wel scherp zien,
maar voorwerpen dichtbij ziet u wazig.
Heeft u last van bijziendheid dan ziet u
voorwerpen dichtbij scherp, maar voor-
werpen ver weg wazig. 

Bril of lenzen
Bent u bijziend of verziend dan kunt u
een bril of lenzen dragen. Een bril is het
makkelijkste in het gebruik. Lenzen moet
u indoen en uitdoen én u moet ze goed
schoonhouden. Een voordeel van lenzen
is wel dat ze de fout in uw oog beter cor-
rigeren. Dat komt doordat ze direct op
het oog worden gedragen. Uw zicht is
hierdoor scherper dan wanneer u een bril
draagt. 

Computerogen
Veel mensen zitten tegenwoordig lang
achter de computer. Hierdoor kunt u last
krijgen van computerogen. Loop, om na
te gaan of u last heeft van computero-
gen, de volgende vragenlijst na. Als u één
of meer van de vragen met ‘ja’ beant-
woordt dan worden uw ogen teveel be-
last. 

- Prikkende of brandende ogen? 
- Tranen in uw ogen? 
- Verblindende flitsten voor uw ogen? 
- Minder scherp zicht? 
- Heeft na het werk last van uw ogen,

als u: tv kijkt, leest, in de auto rijdt?

Computerogen tegengaan
Heeft u op de bovenstaande vragen vaak
‘ja’ geantwoord, dan kunt u een aantal
aanpassingen aan uw computer maken
om computerogen tegen te gaan. 
Zorg dat het daglicht niet direct op het
scherm valt. Dit vermoeit uw ogen te-
veel. Draai het scherm dus zo, dat u geen
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reflectie van het daglicht op het scherm
ziet. 
Stel uw computerscherm goed af. De bo-
venkant van het scherm moet ter hoogte
van uw voorhoofd zijn. Het scherm zelf
moet op een armlengte afstand staan. 
Werkt u meer dan 5 uur per dag op de
computer? Zorg dan dat u minimaal ie-
dere twee uur een kwartier lang pauze
inlast. 

Autorijden in het donker
Het wordt weer vroeger donker. Veel
mensen ondervinden daarvan hinder,
met name in de auto. Onderzoek onder
1000 automobilisten wijst uit dat 42 pro-
cent van de Nederlanders moeite heeft
om goed te zien in het donker. 

Bij vrouwen ligt dit percentage met 55
procent nog een stuk hoger dan bij man-
nen (32 procent). Nederlanders staan
dan ook open voor verbetering: 79 pro-
cent is van mening dat er meer voorlich-
ting moet komen over goed zicht in het
verkeer.

Nachtblind
Veel mensen hebben moeite om in het
donker goed te zien. In sommige geval-
len is dit erfelijk bepaald, we spreken dan
over de oogafwijking nachtblindheid.
Mensen die nachtblind zijn hebben tot
een uur nodig om te wennen aan het
donker om vervolgens weer goed te
zien. 
Ook mensen die niet nachtblind zijn on-
dervinden last wanneer zij in het donker
deelnemen aan het verkeer. Een snelle
omschakeling van donker naar licht is in
veel gevallen hinderlijk voor het zicht.
“Wanneer je in het donker rijdt en er
komt een tegenligger met felle koplam-
pen aan, ervaren veel mensen een tijde-
lijke verblinding. Deze verblinding levert
onveilige situaties op. Veel mensen
weten niet dat hier wat aan te doen is”,
vertelt Kim Wensing, optometrist.

Hinder verminderen
De oorzaak van slecht zicht in het donker
kan van tijdelijke aard zijn. Zo kan nacht-
blindheid veroorzaakt worden door een
tekort aan vitamine A. 

Wensing: “Naast een check op een tekort
aan vitamine A, zijn er meer manieren om
zicht in het donker te verbeteren. Zorg
ervoor dat je je ogen laat wennen aan het
donker voordat je met de auto de weg
opgaat door korte tijd in de auto te zitten
voordat je de motor start. Wanneer je in
het donker vaak onzeker bent op de
weg, is het aan te raden een oogmeting
te doen. Ook zijn er contrastverhogende
nachtbrillen die je helpen in het donker
beter te zien.”

Luister naar uw ogen
Bijna 50% van 65- tot 74-jarigen krijgt staar

Hebt u last van wazig zien? Worden kleu-
ren vager? Of ziet u vervormde lijnen?
Oogziekten komen veel voor en ze kun-
nen ernstige gevolgen hebben. Herken
de eerste symptomen van staar, glau-
coom en maculadegeneratie en voorkom
erger. 

Staar: mistig zicht
Van alle oogaandoeningen op latere leef-
tijd komt staar (cataract) het meest voor.
In Nederland krijgt bijna de helft van de
65- tot 74-jarigen staar. Van de 75-plus-
sers krijgt zelfs 70 procent staar. De
ziekte kan zich ook bij 40-plussers ont-
wikkelen; nog jongere patiënten met
staar zijn uitzonderlijk. Vrouwen hebben
er bijna twee keer zo veel kans op als
mannen. In 2003 hadden volgens het
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en
Milieu (RIVM) naar schatting 222.800
vrouwen in Nederland staar en 120.900
mannen. 

Wat gaat er mis?
Eiwitten in de lens klonteren samen
onder invloed van het ouder worden. De
lens wordt daardoor minder helder. Door
de vertroebeling van de ooglens wordt
het zicht minder goed. U kunt het verge-
lijken met een ruit die steeds vuiler
wordt: daar kunt u ook steeds slechter
doorheen kijken. 

En dan?
Vaak duurt het jaren voordat het zicht
wazig wordt. De aandoening kan geleide-
lijk tot slechtziendheid en uiteindelijk tot
blindheid leiden. Omdat staar zich zo
langzaam ontwikkelt, hebben patiënten
vaak niet in de gaten dat er iets aan de
hand is, tot ze zoveel minder gaan zien
dat ze naar de opticien of oogarts gaan
voor sterkere lenzen of brillenglazen.
Maar sterkere glazen kunnen de wazig-
heid door staar niet meer terugdraaien. 

Wat zijn de risicofactoren?
Hogere leeftijd 
Erfelijkheid (als uw ouders, broers of zus-

ters staar hebben, loopt u meer kans) 
Oogletsel (bijvoorbeeld een stomp op
het oog). 
Gebruik van medicijnen, zoals corticoste-
roïden (prednison)
Roken
Overmatig alcoholgebruik
Langdurige blootstelling aan zonlicht

Heeft een oogtest zin?
Ja. De oogarts of optometrist kan een-
voudig vaststellen of u staar hebt. Met
een spleetlamp die een smalle bundel
licht geeft, kan worden bekeken of er
troebelingen in de ooglens zijn. 

Wanneer moet u naar de dokter? 
Ga naar de huisarts of oogarts als u met
één of beide ogen een of meer van de
volgende symptomen hebt: wazig zien;
steeds slechter kunnen lezen (zelfs met
een leesbril); dubbel zien; snel verblind
worden bij tegenlicht; vervormde beel-
den zien; steeds meer last hebben van
bijziendheid (u kunt wat ver weg is niet
scherp zien); in toenemende mate last
hebben van nachtblindheid. 

Hoe wordt het behandeld?
Soms kan, in een vroeg stadium, met
sterkere brillenglazen het ver zien verbe-
teren. Ook kan feller licht helpen bij het
lezen. De enige effectieve (en zeer vei-
lige) behandeling van staar is het opera-
tief verwijderen van de lens en deze
vervangen door een kunstlens. Dat kan
in elk stadium van de ziekte, als de kwali-
teit van leven vermindert. Er zijn geen
medicijnen, oogdruppels of diëten die
staar kunnen verhelpen. 
Oogarts Hans Lemij, werkzaam bij Oog-
ziekenhuis Rotterdamen gespecialiseerd
in het behandelen van staar:
“Staar kun je vergelijken met het krijgen
van grijs haar. Het hoort bij het ouder
worden. Staar is niet erg, omdat het heel
goed te behandelen is. We opereren veel
vaker al in een vroeg stadium van staar.
Mensen stellen tegenwoordig hoge
eisen aan wat ze kunnen zien, ze willen
niet met staar blijven rondlopen.
Waarom zou je ook? Het is een heel vei-
lige ingreep - de meest uitgevoerde ope-
ratie ter wereld. Zelfs in berghutjes in
Nepal worden staaroperaties verricht. In
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Nederland gebeurt een staaroperatie
meestal poliklinisch; de ingreep duurt
minder dan een uur.”

Maculadegeneratie: golvende lijnen
Het aantal mensen met leeftijdgerela-
teerde maculadegeneratie (MD) neemt
door de vergrijzing toe. Op uw 50e hebt
u slechts 2 procent kans op MD, na uw
75e is die kans 30 procent. Vrouwen heb-
ben twee keer zoveel kans op MD als
mannen. In 2003 hadden naar schatting
13.900 mannen en 27.000 vrouwen in Ne-
derland de aandoening. 

Wat gaat er mis?
Het is een ziekte waarbij in het oog het
centrale deel van het netvlies (de gele
vlek, ofwel macula lutea) slechter gaat
functioneren. De macula zorgt ervoor
dat u details kunt onderscheiden en
scherp kunt zien. Deskundigen weten
nog steeds niet precies waardoor MD
ontstaat. Wel staat vast dat MD de be-
langrijkste oorzaak is van slechtziendheid
en blindheid boven de 50 jaar. 

En dan?
Naarmate de ziekte vordert, kunt u
steeds minder goed scherp zien. Op een
gegeven moment valt het centrale deel
van het gezichtsveld uit: er is een blinde
vlek ontstaan. Er zijn twee vormen van
maculadegeneratie. Bij de meest voorko-
mende vorm van ‘droge’ MD gaat de
gele vlek geleidelijk slechter functione-
ren. Bij ‘natte’ MD ontstaan achter de
macula nieuwe bloedvaatjes. Deze gaan
echter makkelijk kapot, met bloedingen
als gevolg en beschadiging van de ma-
cula. Binnen enkele weken of maanden
kan dat zorgen voor uitval van het cen-
trale deel van het gezichtsvermogen. In
een enkel geval kan die uitval zo snel ver-
lopen dat iemand binnen een paar dagen
ernstig slechtziend wordt. Droge MD kan
overgaan in natte MD.

Wat zijn de risicofactoren?
Erfelijkheid: Als een van uw ouders,
broers of zussen MD heeft, hebt u zelf
vier keer meer kans op de ziekte dan
mensen die geen MD in de familie heb-
ben. 
Roken: Dit veroorzaakt meer dan een
kwart van alle gevallen van MD. Rokers
hebben bovendien drie tot vier keer zo-
veel kans om blind te worden door MD
dan niet-rokers.
In mindere mate: 
Overmatige blootstelling aan UV-straling
(zonlicht)
Hoge bloeddruk, hoog cholesterolge-
halte, hart- en vaatziekten
Ongezond eten

Heeft een oogtest zin?

Jazeker. Laat uw ogen regelmatig con-
troleren door de optometrist of oogarts,
vooral als MD in de familie voorkomt.
Droge MD kan alleen worden getest door
de optometrist of oogarts.U kunt ook
zelf uw ogen controleren op de aanwe-
zigheid van natte MD met de Amslertest
op www.plusonline.nl/oogtest. U kunt
hier ook een filmpje bekijken over MD. 

Wanneer moet u naar de dokter?
Als u een of meer van deze symptomen
herkent moet u meteen naar de huisarts
of oogarts: wazig zien; rechte lijnen als
golven zien (regels in een tekst, een lan-
taarnpaal die er krom uitziet); kleuren
vager zien; moeilijker kunnen lezen;
moeilijker gezichten kunnen onderschei-
den; een blinde vlek in het midden van
het gezichtsveld zien. Goed om te weten:
in het begin zijn er weinig waarschu-
wingssignalen, vooral als de MD slechts
één oog treft (het andere oog compen-
seert ongemerkt de achteruitgang).

Hoe wordt het behandeld?
Miraculeuze resultaten worden bereikt
met de allernieuwste behandeling: het in-
spuiten van het oog met de vaatgroei-
remmer Lucentis, door het
wetenschappelijke tijdschrift Science uit-
geroepen tot de grootste medische door-
braak van 2006. Uit onderzoek blijkt dat
daarmee bij zeker 94 procent van de pa-
tiënten de voortgang van de ziekte kan
worden gestopt. De schade is niet meer
terug te draaien, wel zal bij ongeveer
eenderde het zicht enigszins verbeteren.
Met de vaatgroeiremmer Avastin worden
vergelijkbare resultaten behaald. Verder
zijn er aanwijzingen dat patiënten met
MD de voortgang van de ziekte kunnen
voorkomen en vertragen door supple-
menten te slikken met hoge doses anti-
oxidanten. 
Oogarts Reinier Schlingemann, gespecia-
liseerd in leeftijdgerelateerde maculade-
generatie bij het AMC in Amsterdam:
“Natte MD moet je zien als een uit-
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slaande brand. Hoe eerder we die brand
kunnen blussen, hoe meer we de schade
kunnen beperken. Maar helaas komen
patiënten vaak pas laat bij de oogarts.
Mensen denken aan staar als zij slechter
gaan zien. Ook huisartsen herkennen
soms de symptomen niet, terwijl er juist
zo snel mogelijk moet worden ingegre-
pen. Aan de eenmaal ontstane schade is
niets meer te doen. We kunnen de ziekte
in de meeste gevallen nu wel stoppen
met Avastin of Lucentis. Maar ook hier-
mee hangen de resultaten af van hoe
snel we kunnen ingrijpen. Daarom zou ie-
dereen de Amslertest moeten doen.
Zeker als je aanleg hebt: test je ogen.”
Doe de Amslertest op: 
www.plusonline.nl/oogtest

Boekenpakket 
testamenten

Op de infobijeenkomst te Utrecht waren
de boeken ‘Wat kan ik bij testament re-
gelen’ (2011) en ‘Erven, zonder testa-
ment’ (2003) verkrijgbaar voor de
pakketprijs van € 10. Het eerste boek is
geschreven door Klazien van Zwieten in
samenwerking met Mariëlle Lindeboom.
Het tweede boek is geschreven door Kla-
zien. De verkoopprijs ligt hoger, maar de
VG-ANWB heeft besloten om per pakket
een subsidie te verlenen van € 5. Op de
infobijeenkomst hebben velen het pak-
ket reeds gekocht. Degenen die niet in
de gelegenheid zijn geweest om te
komen, kunnen het pakket bestellen.
Voor het verzenden wordt € 2,50 extra
gerekend. De kosten worden dan dus 
€ 12,50. Deze aanbieding geldt tot en
met 31 december 2012.

Het pakket kan besteld worden door 
€ 12,50 over te maken op bankrekening
948 11 58 ten name van Bepino, 
’s-Gravenhage. Vermeld dan ‘boeken 
vg-anwb’ en het verzendadres.
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Data en locaties nieuwjaarsrecepties 2013
Ook in 2013 willen we de leden van de vereniging Gepensioneerden weer in de gelegenheid stellen
elkaar een gezond en gelukkig nieuw jaar toe te wensen.

Hieronder treft u de data en de locaties.
U zult over enige tijd nog per post de uitnodiging ontvangen.

Vrijdag 4 januari 2013 ANWB Hoofdkantoor te Den Haag

Woensdag 9 januari 2013 Assen, Hotel Van der Valk, Balkenweg 1, 9405 CC Assen

Vrijdag 11 januari 2013 De Bilt, De Biltse Hoek, De Holle Bilt 1, 3732 HM De Bilt

Dinsdag 15 januari 2013 Gilze Rijen, Van der Valk, Klein Zwitserland 8, 5126 TA Gilze

Donderdag 17 januari 2013 De Cantharel, Van Golsteinlaan 20, 7339 GT Apeldoorn

De WW-radiodienst  van
1967 tot 1969
Geïnspireerd door het verhaal van Bram
Visser in de laatste Buitenband van 2011
zette Gijs van den Berg uit Waddinxveen
zijn herinneringen aan de radiodienst op
papier. Samen met Gijs gaan we terug
naar het jaar 1967 en laten hem zelf aan
het woord.

In 1967 ben ik na een noodlottig bedrijfs-
ongeval bij de nog maar kort daarvoor
opgerichte Radiodienst terechtgeko-
men. De heer van Dalen was inspecteur
Wegenwacht van het rayon Pauwmolen,
maar door de noodzaak om een afdeling
mobilofonie op te richten, kwam men al
snel bij hem terecht. Van Dalen was een
echte techneut, op het gebied van au-
to’s, maar vooral auto-elektra en ook
alles wat met elektriciteit te maken had,
en de opkomende behoefte aan commu-
nicatiemiddelen. Zodoende werd inspec-
teur van Dalen naar het hoofdkantoor
gehaald om daar de mobilofonie op te
pakken.

De wegenwachten op Rijksweg 13 had-
den al een mobilofoon in de BSA moto-
ren. Dat was een installatie die het halve
zijspan in beslag nam, plus een grote
accu van 30 Ah, die elke nacht opgeladen
moest worden op het station. Want door
het enorme stroomverbruik kon de
Lucas dynamo dat niet bijbenen.
We hadden ook al praatpalen langs Rijks-
weg 13 staan. Die met dat bolle ‘glazen
oog’, met daarachter een heel klein

lampje, de z.g. Siemenspalen, zoals ze
nog jaren langs de Duitse autowegen
hebben gestaan.

Voor mij was het wel even omschakelen.
Van routewegenwacht - buiten in weer
en wind - naar binnen, maar ik wende
snel. Het begin was meteen al leuk. Een
nieuwe wegenwachtboot voor station
Joure moest worden ingericht om met
pech gestrande pleziervaarders te hel-
pen. Alles was voor ons en iedereen

nieuw, want wat moet erin en erop? Na-
tuurlijk een mobilofooninstallatie met
accu en verlichting, plus alle voorzienin-
gen die daarbij nodig waren. 
Toen de boot klaar was, ging deze op
een aanhanger en op weg naar Joure,
dat ik daarvoor alleen maar kende van de
DE-koffie. Op wegenwachtstation Joure
aangekomen was het daar een soort
feest. Iedereen was naar het wegen-
wachtstation gekomen voor de officiële
ingebruikname van de wegenwachtboot.
Uiteindelijk bleek het toch niet echt de
gouden greep te zijn, want na enkele
jaren was het weer over met het project.

Verder heb ik bij de radiodienst, bij alle
wegenwachtauto’s uit heel Nederland
een nieuwe mobilofoon ingebouwd.
Maar de eerlijkheid gebied om te vermel-
den dat de wegenwachten wel zelf
moesten helpen bij de inbouw.
Na enkele jaren was het mobilofoonsys-
teem verouderd. Dus weer het hele land
door, de oude mobilofoon eruit en de
nieuwe erin. Enkele dagen van huis en
dan de volgende week weer een ander
wegenwachtstation, tot alle 13 rayons
waren voorzien.
Dit heb ik later met mijn collega Kees van
Workum nog vele malen herhaald, tot
1998. Toen was het wat dat betreft wel
genoeg voor mij.

In een volgende Buitenband wil ik u
graag vertellen over de andere werk-
zaamheden die we bij de Verbindings-
dienst zoal deden.

Gijs van den Berg
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In het najaar komen de regiocontactper-
sonen bij elkaar om bij te praten en de
contacten met het bestuur te onderhou-
den. Het is inmiddels al een stevige tradi-
tie geworden. Dit jaar was de
vergadering op 31 oktober 2012 in Hotel
Van der Valk in De Bilt. We konden nu
ook een paar nieuwe regiocontactperso-
nen verwelkomen. Elke rcp-er beschikt
over een handleiding, maar het is soms
handiger om een aantal zaken even mon-
deling te bespreken. De invulling die
door een rcp-er aan de taak wordt gege-
ven, verschilt zo hier en daar. Buiten de
Randstad is er vaak meer persoonlijk
contact. Voor een deel verklaarbaar
omdat men elkaar daar al vaak kent van-
uit de oude werkkring.
De voorzitter kon in De Bilt wederom
een groep van bijna 40 personen verwel-
komen. Dankzij de inspanningen van het
ledensecretariaat groeit de vereniging in
ledental. Eind oktober waren er 790
leden. We stomen dus al aardig op naar
de 800. Sinds de vorige rcp-vergadering
hebben Mieke Geursen en Rolf van der
Loo van het ledensecretariaat en tevens
het wervingsteam, 49 nieuwe leden kun-

nen inschrijven. Helaas overlijden er ook
leden. Dat is te niet te vermijden bij een
vereniging van gepensioneerden.

Eind 2011 zijn de regio’s van de regiocon-
tactpersonen grondig herzien. In het le-
denboekje zijn de regio’s en de namen
van de contactpersonen terug te vinden.
Daar staat ook hun e-mailadres bij. Dat
kan handig zijn. Tweederde van onze
leden heeft inmiddels een e-mailadres.
Maar het is niet helemaal probleemloos.
De praktijk heeft geleerd dat e-mailadres-
sen nog wel eens veranderen. Als het e-
mailadres van de rcp-er in het
ledenboekje niet meer klopt, kijk dan
even op de website van de VG-ANWB
(www.vg-anwb.nl). Daar staat de meeste
recente lijst. 

Tijdens de bijeenkomst heeft de voorzit-
ter een korte inleiding gehouden over de
actuele ontwikkelingen bij de VG-ANWB
en over de ontwikkelingen bij het Pensi-
oenfonds ANWB. Ook zijn de data be-
kend gemaakt van de vijf nieuwjaars-
bijeenkomsten die in januari 2013 zullen
worden gehouden. Daar zal de voorzitter

eveneens een inleiding houden over ac-
tuele ontwikkelingen bij de VG-ANWB en
bij het Pensioenfonds ANWB. Tijdens de
inleiding over het pensioenfonds zal ook
aandacht worden besteed aan de achter-
gronden van de veelgenoemde dekkings-
graad. 

Een nieuwjaarsbijeenkomst is meer dan
alleen een slok en een hap. Natuurlijk zijn
die er in ruime mate en er is ook volop
tijd om met oud-collega’s over nu en
vroeger te praten. Maar u kunt er ook
iets opsteken. Bovendien zijn veel be-
stuursleden aanwezig, zodat u ook voor
vragen bij hen terecht kunt. In het rcp-
overleg is afgesproken dat de rcp-er
waar mogelijk ook een promotiecam-
pagne voor de nieuwjaarsbijeenkomsten
zal houden. Elke rcp-er beschikt over te-
lefoonnummers en e-mail adressen. 

Tijdens de vergaderingen zijn ook wat
gedachten voorgelegd ten aanzien van
de excursies voor 2013. Daar gaat het be-
stuur nu mee aan de slag.

Beno Koens
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Regiocontactpersonen bijeen in De Bilt

De passie van Vivian Roy

“Sinds enige tijd hebben wij Vivian Roy
aan de haak geslagen. Dit is een mooie
vangst. Een heerlijke soul/jazz-zangeres
met veel ervaring en een geweldige podi-
umpresence (mooi woord voor 'ze doet
het leuk op het podium').”

Deze lovende tekst is te lezen op de web-
site van Jazzband Lamoer, een band die
blijkbaar heel blij met haar is.

Als klein meisje zong ze al graag mee met
de radio. Haar muzikale carrière begon
echter serieus te worden toen zij op 16-ja-
rige leeftijd een auditie deed. Het gevolg
was een plaatopname en niet veel later
zong zij met haar vriendinnen bij de Rot-
terdamse soulformatie The Free. De band
scoorde een aantal top 40 hits: “Because
I Love You”, “Soulparty” en de top 10 hit
“Keep In Touch”. The Free maakte een
succesvolle tour door Europa en stond in
Engeland zelfs in het voorprogramma
van Aretha Franklin. Bovendien riep het
toonaangevende muziekblad Muziek Ex-
press de band uit tot meestbelovende
groep van het jaar en werd The Free eind

jaren zestig gezien als Nederlands belang-
rijkste soulformatie. Daarna ging Vivian
verder met de formatie Flame en trad re-
gelmatig op door het hele land.

Ik zag en hoorde Vivian voor het eerst op
2 april 1993 (toevallig mijn verjaardag) in
het Wassenaarse theater Warenar, waar
een groot aantal ANWB-ers hun kunsten
vertoonden. Behalve mijn eigen optreden
herinner ik me de fantastische ‘one man
show’ van Dirk Diepenhorst, het prach-
tige klassieke gitaarspel van Jacques van
’t Riet, maar bovenal die mooie donkere
vrouw met een gitaar en een hele warme
stem.
Nu, bijna 20 jaar later, rijd ik een afgele-
gen terrein aan de A4 op, waar de band
repeteert. Uit het gebouwtje klinkt de
muziek me al tegemoet. Als ik binnenkom
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heb ik meteen een paar zoenen te pak-
ken en de band zal het even zonder Vi-
vian moeten doen. Met de muziek op de
achtergrond vertelt ze haar verhaal. Over
haar tijd op de MMS, over de platenaudi-
tie - die beloond werd met een grammo-
foonplaat in de stijl van The Supremes -
en het touren door Europa met The Free.
Daarna volgden de vele jaren bij de
ANWB, maar als de muziek eenmaal in je
zit kom je er nooit meer van los. Zo-
doende kwam ze via ANWB-collega en
drummer Xander van Marion terecht bij
Lamoer, “het lekkerste jazzbandje van
Nederland”. Het beroep van toen is nu 
een fijne hobby geworden. De bandle-
den zijn dan wel jonger dan zij, maar ook
hier geldt dat je zo oud bent als je je
voelt. Zelf zegt ze daarover: “De band
houdt me jong” en dat kan ik me best
voorstellen. 

Vivian gaat weer met de band verder re-
peteren en Leo gaat aan de slag met de
camera. Foto’s geven geen geluid (en
soms is dat maar goed ook), maar op de
website van de band zijn opnamen van
Vivian met de band te vinden. (www.la-
moer.com).
Helaas kan ik niet langer blijven en terwijl
ik gedag zwaai, zingt Vivian het mooie
Bésame Mucho. Het is geschreven in
1940 door de Mexicaanse Consuelo Ve-
lázquez en het betekent zoiets als “kus
me”. Ik bedenk ondeugend dat we dat al
bij binnenkomst gedaan hebben …

Henk van Loon
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Keus en Albert Vos. Op die ochtend was
ik samen met Wim Baggerman een voor-
stel aan het uitwerken in het opleidings-
gebouwtje gebouw C, een apart laag
gebouw eveneens aan de Clingendael-

zijde. Veel wegenwachten zullen zich dit
gebouw nog herinneren als het WW-
hotel, waar zij verbleven als zij een cursus
op het hoofdkantoor volgden.
Vanuit het raam zagen wij op dat mo-
ment John Dölle aan komen rijden met
zijn Nissan Combi, achteruit parkeren,
naar de achterkant van zijn auto lopen ...
maar door de struiken en boompjes
raakte hij voor ons uit zicht. Wij verwacht-
ten dat hij direct weer tevoorschijn zou
komen, maar nee hoor, er gebeurde
niets. Ik denk dat we wel tien minuten zo
gewacht hebben, maar geen John Dölle

te zien! We hebben nog getwijfeld of we
er heen zouden gaan om te kijken of er
iets gebeurd was en dankzij zorgzame
Wim zijn we uiteindelijk toch maar gaan
kijken. En daar kwam John Dölle net aan-
lopen vanuit het weiland en wat bleek: hij
had twee bijenkasten (zijn grote hobby)
van huis meegenomen en bij speciale
bomen daar in de buurt neergezet. Zoiets
hadden we helemaal niet verwacht, maar
we waren wel opgelucht toen hij het ons
vertelde. Wat je je allemaal in je hoofd
haalt wat er toch gebeurd had kunnen
zijn …

Ongetwijfeld heeft u ook van dit soort
voorvallen meegemaakt: laat ons er van
meegenieten!

Bram Visser

1. De dwarse Mitsubishi 
In die tijd (1981) was ik al aan het carpoo-
len met mijn plaatsgenoten uit Monster,
meestal met Wim de Graaf (meer dan 25
jaar lang!) en af en toe met Gerard Smits,
grafisch ontwerper van de Studio. Op die
bewuste dag was Gerard mijn maatje en
we reden in een vervangende auto, een
Mitsubishi Galant, omdat ik met mijn
eigen auto een aanrijding had gehad. We
waren aan de vroege kant en de parkeer-
ruimte naast de rotonde bood nog vol-
doende ruimte. 

Onderweg hadden we nog wat gezellig
zitten praten en met Gerard was het altijd
lachen, want die kwam vaak met de
meest absurde moppen voor de dag,
soms ook moppen die ik thuis niet eens
durfde te vertellen. Dus de jolige sfeer zat
er goed in en toen we die ruime halflege
parkeerplaats zagen, zei Gerard: “We kun-
nen hem wel dwars parkeren.” En met in
mijn achterhoofd de wetenschap dat het
niet mijn eigen auto was zei ik: “Nou, dan
doen we dat toch!”.
Zo gezegd zo gedaan. Dwars geparkeerd
en ruimte innemend van minstens drie
normaal geparkeerde auto’s.
We gingen allebei aan het werk en ik kon
mooi vanuit mijn raam aan de voorkant
van het A-gebouw in de gaten houden
wat er op de parkeerplaats gebeurde.
Zo rond kwartoveracht liep de parkeer-
plaats al behoorlijk vol en om half negen

zag je al sommige collega’s verwijtend kij-
ken en wijzen naar die asociaal gepar-
keerde auto.
Even over half negen kwam Willem van
Noort van AD (Algemene Dienst) mijn
kamer opstuiven met “Bram, is die Mitsu-
bishi van jou? Die staat helemaal verkeerd
geparkeerd, wil je die direct weghalen?”
Ik zei dat ik van niets wist en hoe hij daar
bij kwam. Het bleek dat hij het kenteken
had opgezocht via het RDW, die hem ver-
wees naar de Mitsubishigarage in Den
Haag, die hem verwees naar Unigarant
die hem vertelde dat die auto gebruikt
werd door de heer Visser etc. 
“Laten we maar even gaan kijken dan”,
zei ik en samen liepen we naar het par-
keerterrein. Maar Willems mond viel
open van verbazing: hij zag de bewuste
Mitsubishi netjes in de rij geparkeerd
staan. Hij snapte er helemaal niets van,
want hij wist niet dat ik de auto vlak daar-
voor weer goed op zijn plek had gezet.
Na de aanvankelijke verontwaardiging en
de verbazing kon hij er toch wel om la-
chen en nog jaren hebben we als we el-
kaar zagen een beetje napret gehad.
PS. Speciaal voor dit artikeltje 21 jaar later
heb ik toen een polaroid-fotootje van het
voorval gemaakt!

2. De verdwijning van John Dölle
Een heel andere beleving op de perso-
neelsparkeerplaats vond plaats om-
streeks 1987 aan de Clingendaelzijde. Ik
werkte toen bij de Organisatieafdeling
binnen P&O en samen met een aantal an-
dere P&O-ers kregen wij een opdracht
van John Dölle, Hoofd P&O om voorstel-
len te doen de afdeling wat meer klantge-
richt te maken. Dit deed ik samen met
Tineke de Haan, Wim Baggerman, Erik

Bram blikt terug

Deel 5, Twee korte anekdotes over voorvallen op de
personeelsparkeerplaats
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Pensioen inzicht

Turbulent
Het zijn roerige tijden rondom het pensioen. Een aantal jaren
terug kabbelde het water in Pensioenland rustig voort. Een
vast rentepercentage van 4% om te berekenen hoeveel je als
pensioenfonds aan voorzieningen moest hebben om ook
later de pensioenen nog te kunnen betalen gaf stabiliteit. De
rente van staatsleningen was ook redelijk hoog. De beleggin-
gen gaven wat wisselingen, maar niet schokkend.
Die rustige tijd is voorbij. Daar waar de Nederlandsche Bank
(DNB) jarenlang niet in actie kwam met de rekenrente is er nu
al een paar keer iets gewijzigd. Na het verlaten van de reken-
rente van 4% werden het eerst maandkoersen. Toen werd het
een driemaandsgemiddelde van de laatste drie maanden en
per 30 september 2012 kennen we de UFR. UFR staat voor Ul-
timate Forward Rate. Het klinkt ingewikkeld en dat is het ook.
In het kort komt het erop neer dat de verplichtingen voor de
eerstkomende 20 jaar wel de actuele rekenrente geldt.
Daarna is er een overgang van de actuele rente naar de UFR
waarvoor na 60 jaar een percentage van 4,2% wordt aange-
houden. 

Het geeft veel rekenwerk om tot een dekkingsgraad te
komen. Daarbij wordt het driemaandelijkse gemiddeld ge-
handhaafd, maar nu op basis van de UFR-curve. De curve
wordt aangereikt door de DNB.
Met de UFR-methodiek is de rust echter nog niet weerge-
keerd. Vanuit de Tweede Kamer en het Centraal Planbureau
(CPB) zijn al geluiden ontvangen dat het UFR-percentage van
4,2% te hoog is. Voorts komt er een werkgroep die gaat zoe-
ken naar een structurele methodiek. Al met al zal de methode
die per 30 september 2012 werd ingevoerd waarschijnlijk
maar in leven blijven tot eind 2013.

Voor het Pensioenfonds ANWB is de introductie van de UFR-
methodiek positief geweest als het gaat om de dekkings-
graad. Eind september was deze met de UFR-methodiek
94,5% en dat is 3% meer dan de maand ervoor. Maar het ziet er
op dit moment naar uit dat aangekondigde korting van 1,1%
nog steeds nodig is. Hierbij kunt u in ogenschouw nemen dat
eind december vanwege de gestegen levensverwachting een
correctie moet worden uitgevoerd. Voor het Pensioenfonds
ANWB zal de dekkingsgraad daardoor ongeveer 0,8% dalen.

Pensioenleeftijd
In de vorige Buitenband heeft een tabel gestaan over de ge-
leidelijke aanpassing aan de pensioenleeftijd. Daarbij schreef
ik het volgende:
“Bedenk ook dat de aangepaste AOW regelgeving door het
Lenteakkoord van de ‘Kunduz-coalitie’ snel tot stand is geko-
men. Het kan zijn dat het onderwerp bij de verkiezingen en de
nieuwe regeerakkoorden nog een rol gaat spelen. Volg
daarom de actuele berichtgeving hierover en raadpleeg de
website van de SVB.”
Inmiddels is er een nieuwe regering en een nieuw regeerak-
koord. Aan het akkoord is al weer gesleuteld. In het akkoord

staan ook weer nieuwe jaren voor de pensioenleeftijd. Voor-
zichtigheidshalve ga ik geen nieuwe tabel maken en wacht de
ontwikkelingen maar even af. De verwijzing naar de website
van de SVB blijft daarom van toepassing.

Pensioeninformatie
In oktober 2012 heeft u de nieuwe periodiek van het Pensi-
oenfonds ANWB ontvangen. Dit periodiek zal twee keer per
jaar verschijnen. Als er wensen bij u leven om bepaalde onder-
werpen of vragen aan de orde te stellen laat het dan even
weten. Rechtstreeks naar het Pensioenfonds mag, maar u
mag het ook naar mij toezenden. Dan zorg ik dat het op de
goede plaats komt.

Beleggen, maar hoe
In de afgelopen periode is er binnen het bestuur van het Pen-
sioenfonds ANWB overleg geweest over het inschakelen van
deskundige adviseurs bij het beleggen. Beleggen vergt des-
kundigheid. In de afgelopen periode heb ik een paar keer de
vraag gekregen waarom het bestuur dat niet zelf doet of
overlaat aan deskundigen die er al zijn. Dat zou goedkoper
zijn. Bij het Pensioenfonds gaat het echter wel om een vermo-
gen van een miljard. Daar moet je voorzichtig mee omgaan.
Dat vergt kennis op een breed terrein en over de hele wereld.
Het is geen klus ‘om er even bij te doen’. Daarvoor zijn te veel
deelnemers afhankelijk van het rendement dat de diverse
fondsen opleveren. 

Goed of slecht
Doet het Pensioenfonds ANWB het nu goed of slecht. Dat is
een vraag die ik ook vaak krijg. Natuurlijk kan het altijd beter.
Maar hoe gaat het in vergelijking met andere fondsen? Op de
site van de Pensioenfederatie staan de dekkingsgraden van
de 100 grootste fondsen. Uit die 100 heb ik in onderstaande
tabel enkele bekende fondsen overgenomen, zodat u zelf een
beeld kunt vormen. Bedenk echter wel dat de tabel niet com-
pleet is en de namen op bekendheid zijn geselecteerd. 

Pensioenfonds eind eind eind 
maart juni september
2012 2012 2012

ABP 95 90 97
Ahold 106,5 102,4 110,3
ANWB 92 89,2 94,5
Campina 95,4 91,9 96,1
Elsevier 92 89 94
Gasunie 103,9 99,6 105,8
Heineken 99 94 98
KPN 100,7 98,3 103,1
Philips 103 99 105
Zorg en Welzijn 96 92 99

Beno Koens
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De oplossing van deze puzzel inzenden vóór 1 maart 2013
Hans Middelraad 
Stortemelk 22, 2401 BZ  Alphen a/d Rijn of per e-mail naar: 
ledensecretariaat@vg-anwb.nl
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Puzzelpagina
Horizontaal: 
1 Ochtendspits 12 voertuig 13 verbod 14 schoolvak
(afk.) 16 de oudere (afk.) 17 geit 19 bridgeterm
(afk.) 20 briefaanhef (afk.) 21 aspect 24 knalpot 27
betaalwijze 28 houtsoort 30 soort verlichting 31
persoonlijk voornaamwoord 32 daar 34 auto en
truckmerk 35 aartsbisschop (Lat. afk.) 36 oude
lengtemaat 37 verkoopbedrag 39 van links naar
rechts (afk.) 41 gesel 43 loopas 44 boom 46 schar-
nier van het voorwiel van een auto, waardoor de
wielstand bij de besturing veranderd kan worden
48 edel 51 voorzetsel 52 nat 54 hevig 56 titel  58
printerinkt 60 Barium (symbool) 61 natuurlijkheid
63 handig 65 Zijne of Hare Majesteit (Fr. afk.) 66
ego 67 algemene periodieke keuring (afk.) 69 ad in-
terum (Lat. afk.) 70 kanaalpeil (afk.) 71 iemand iets
carbon copy toesturen 73 vulkaan 75 in een lager
brengen 76 iemand die knoeit.

Verticaal: 
1 Aanhangwagen zonder voorwielen die met het
voorste gedeelte op een truck steunt 2 oppervlak-
temaat (afk.) 3 tweedelige borgende moer 4 kreng
5 Japans toneelspel met maskers 6 wintersportarti-
kel 7 bij dat woord (Lat. afk.) 8 toets 9 voertuigen
in een garage zetten 10 uitwendig gebruik (Lat. afk.
op recepten) 11 rustplaats 15 vette vloeistof 17
plaats 18 opstaand of opgekamd voorhaar 20 weef-
sel met goud- of zilverdraad 22 Europees record
(afk.) 23 nummer  (afk.) 25 voorzetsel 26 anonieme
alcoholisten (afk.) 29 depot 33 een voertuig bestu-
ren 35 als 37 benzine (volkstaal) 38 Sacra Romana
Ecclesia (de Heilige Roomse Kerk afk.) 39 voorzet-
sel 40 mager 42 hoewel 45 Israël (in internetadres)
47 dienstbetoon 49 motorbrandstof 50 motor-
brandstof 52 reinigingsmiddel 53 afgebakend stuk
grond 55 kampeerauto 57 deel van een voertuig 58
technische universiteit (afk.) 59 muzieknoot 60
grote auto 62 aardekleur 64 op de vermelde dag
68 familielid 71 gewicht (afk.) 72 Neon (symbool) 73
voegwoord 74 luiaard.

De oplossing van de kruiswoordpuzzel uit het herfstnummer 2012 luidt:

Pompelmoes

Wij hebben 39 inzendingen (3 per post en 36 per  e-mail) met de goede op-
lossing ontvangen.
De trekking door onze ‘huisnotaris’ heeft plaatsgevonden op 2 november j.l.

De winnaar is geworden:
De heer T. Bos te Zoetermeer. Van harte gefeliciteerd!
De felicitatiebrief en de prijs, een VVV-cheque ter waarde van € 25,- zijn in-
middels naar de winnaar verstuurd.
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De redactie van de Buitenband wenst u

prettige feestdagen
en een gezond en voorspoedig
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