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Druk Buitenband
De Boer, Zoeterwoude

Colofon

Personalia per 11 november 2013

De Herfst …
Heeft nu ècht-en zeer zeker niet onopgemerkt! - zijn intrede gedaan. Vele bomen zijn geveld
en vele kelders zijn volgelopen door de overvloedige regenval! Met weemoed kijken we
terug op die –uiteindelijk toch nog – lange en warme zomer!
Eveneens kijken wij met weemoed naar het teruglopend aantal leden van onze vereniging.
Dat is jammer en zeer verdrietig voor onze voorzitter, die had gehoopt tijdens zijn zittingster-
mijn het schone aantal van 800 leden te kunnen bereiken!!
Maar wij zijn van mening dat hij die hoop zeker nog niet hoeft te laten varen. Zijn zittingster-
mijn loopt pas af met de volgende Algemene Ledenvergadering in het voorjaar van 2014.  
Met een beetje hulp van uw kant moet het nog haalbaar zijn. Wellicht kent u collega’s die
onlangs (of al eerder) uit de actieve dienst van de ANWB zijn gegaan (of binnenkort gaan) en
nog geen lid van onze Vereniging zijn, maar daartoe door uw enthousiasme wellicht kunnen
worden overgehaald!  Wij ontvangen namen en adressen graag op ons bekende postadres
of via ledensecretariaat@vg-anwb.nl !!
Vanzelfsprekend werven wij ook schriftelijk nieuwe leden, maar zijn door de wet op de pri-
vacy met handen (en voeten) gebonden! Uw hulp is dus meer dan welkom!!
De tijd van gevuld speculaas, kerstkransen en kaarslicht staat weer voor de deur.
Wij zetten die deur alvast op een kier en wensen u een sfeervolle decembermaand en een
goed maar vooral gezond 2014 toe!

Rolf van der Loo en Mieke Geursen
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Van de
redactie

Hoe een slechte timing kan leiden tot besparing werd me duidelijk
toen enkele weken geleden mijn vijf jaar oude laptop kuren begon te
vertonen. Ik besloot maar meteen om een nieuwe te kopen. Zo ge-
zegd, zo gedaan. En dat had ik nou niet moeten doen! Want je haalt je
wel het een en ander op de hals als je van Windows Vista overstapt op
Windows 8. En dat in de voor mij drukste periode van het jaar. 
Alles bleek anders te werken en een eenvoudige opdracht aan de
computer bleek toch niet zo eenvoudig te zijn. Maar het ergste was
dat mijn vertrouwde Microsoft Office met Word 97 – dat ik jarenlang
van de ene naar de andere computer meesjouwde - niet geïnstalleerd
kon worden. Zeg maar dag met je handje…
Goede raad was duur en Office 2013 is dat ook.

Toen werd ik attent gemaakt op het bestaan van Open Office van Apa-
che, een gratis softwarepakket, gemaakt door vrijwilligers met jaren-

lange ervaring. Ik gebruik het nu al enkele weken en ben er volkomen
tevreden over. 
De kostenbesparing is voor een gepensioneerde best interessant en
de software is volkomen legaal. 
Op www.openoffice.org/nl kunt u meer over de achtergronden van
Apache Open Office te weten komen.

In deze goed gevulde Buitenband wordt een beroep gedaan op de
leden van de VG-ANWB voor een aantal functies. Met name het artikel
over  de regiocontactpersonen geeft een goed beeld van wat er zoal
speelt. 
Graag vragen wij hiervoor uw aandacht, want een vereniging is nu
eenmaal bedoeld om mensen te verenigen en dat gaat niet vanzelf.

Henk van Loon

Bestuurs
praat

Vereniging van Gepensioneerden. Klinkt logisch. Tot je er over gaat na-
denken. Waarom nadenken? Eigenlijk door twee momenten. Eerst
een gesprek met een medewerker op het hoofdkantoor die zijn baan
ziet verdwijnen. Hij is niet de enige. In het gesprek kwam de VG-ANWB
ter sprake. Als voorzitter moet je natuurlijk aan ledenwerving doen.
Als lid moet u dat ook eens gaan proberen. Neem bijvoorbeeld iemand
mee naar de nieuwjaarsbijeenkomst of de krokusbijeenkomsten in het
begin van volgend jaar. Hij of zij ziet oude collega’s terug en de verha-
len ‘van toen’ herleven direct. Succes gegarandeerd.

Even terug naar het hoofdkantoor waar de medewerker opmerkte dat
hij nog niet gepensioneerd was en dus (?) geen lid zou kunnen wor-
den. Het tweede moment was een e-mail van een medewerker die na
43 jaar trouw dienstverband ook voortijdig de ANWB moet verlaten.
Hij vroeg of hij lid mocht worden van de VG-ANWB hoewel hij nog niet
gepensioneerd was. Ik heb ogenblikkelijk de e-mail beantwoord en
erop gewezen dat hij natuurlijk lid kon worden van de VG-ANWB.
Beide medewerkers kunnen aanspraak maken op een pensioen van
het Pensioenfonds ANWB. Ze voldoen daarmee direct aan de statuten
van de VG-ANWB. Daarin wordt namelijk omschreven wie lid kan wor-
den. Er is geen leeftijdsgrens.

De VG-ANWB is eind 1979 opgericht. Toen was het begrip gepensio-
neerde wel duidelijk. Gewoon iemand die 65 jaar was geworden, pen-
sioen kreeg en van Drees ging trekken. Zo simpel is het al jaren niet
meer. Het begon met vut en soms zelfs pré-vut, daarna stamrechthou-
ders en pré-pensioen en – helaas – ook gedwongen ontslag. Het enige
wat nog vaststaat is dat je 65 jaar na je geboorte 65 wordt. De AOW
leeftijd is gaan schuiven. De pensioenleeftijd is bij de nieuwe pensioen-
regeling D ook al opgeschoven.

De G van gepensioneerde bij VG-ANWB dekt dus niet de lading. Dat
namen niet altijd de lading dekken weten we bij de ANWB als geen
ander. Iedereen kan je nog precies vertellen waar de W voor staat,
maar de ANWB doet meer. Dat geldt ook voor de VG-ANWB. Ik heb bij
de andere lidorganisaties van de NVOG (Nederlandse Vereniging van
Organisaties van Gepensioneerden), nog even naar hun namen geke-
ken. Er zijn alternatieven in de vorm van; oud-medewerkers, post-ac-
tieven, pensioengerechtigden of (vroeg) gepensioneerden. Het eerste
alternatief spreekt me nog het meeste aan en dekt de lading.

Het lijkt me een schone taak om daar in 2014 over te gaan nadenken.
Er is nog een reden voor. Een pragmatische. De statutenboekjes zijn
bijna op. Wilt u meewerken aan de nieuwe statuten? We zoeken bij de
ALV in april nog een nieuwe voorzitter, een nieuwe penningmeester
en een coördinator voor de regiocontactpersonen. Hebt u belangstel-
ling of denkt u iemand te kennen die het wel zou willen. Laat het me
even weten. Het e-mail adres staat hieronder.

Tot slot. Plezierige feestdagen en een goede start in 2014!

Beno Koens
voorzitter@vg-anwb.nl
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Op 4 september j.l. is voor de tweede keer de VG-ANWB golfdag
gehouden bij Duinzicht in Den Haag. Dit was de vijfde keer op rij
dat een aantal oud-collega’s met elkaar een dag in het open
veld de strijd aangingen. Dit keer won Joke de Groot de wed-
strijd. Zij had op de vorige VG-ANWB golfdag een tip gekregen
voor een heel goede pro, die haar spel kon perfectioneren. Nu...
dat heeft dus resultaat gehad. Het was weer een heel fijne dag
met prachtig weer en een goede stemming. De lunch na afloop
werd weer voortreffelijk verzorgd door de vrijwilligers van golf-
club Duinzicht.

In 2008 opperde ik op een algemene ledenvergadering van VG-
ANWB dat we misschien toch eens een keer iets sportiefs zou-
den moeten ondernemen met elkaar: wandelen, fietsen of
golfen bijvoorbeeld. En zoals dat gaat wanneer je een voorstel
doet: je krijgt direct de vraag om het te organiseren. Hoewel dat
niet per se mijn bedoeling was, deed ik het graag. De eerste
keer in 2009 waren er 9 deelnemers. Niet gek voor de eerste
keer. De tweede keer in 2010 waren er 10; er was vooruitgang.
In 2011 waren er 2 personen (buiten het organiserend comité).
Jammer, en dus afgelast. In 2012 een flink aantal personen voor
een clinic (nieuw in het programma), namelijk 12 en voor de
wedstrijd 5. In 2013 waren er 4 voor de clinic en 8 voor de wed-
strijd.

Zo te zien zit er niet veel progressie in het aantal deelnemers.
We (ik had inmiddels twee collega’s erbij in het organiseren co-
mité) probeerden er van alles aan te doen om het aantal deel-
nemers te verhogen. Was de bijeenkomst eerst op een
(moeilijke) kleine baan, daarna op een grote 18-holes baan
(werd men bang om mee te doen, gezien slechts 2 aanmeldin-
gen?) en de laatste twee keer op een tamelijk gemakkelijke
kleine 9-holes baan; het bleek niet uit te maken. Het aantal
deelnemers bleef maar rond de 15 hangen.

Toch zijn er wel succesjes geboekt: drie van de deelnemers heb-
ben zich laten verleiden om hun GVB te halen en zijn nu enthou-
siaste golfers. Toch hebben we besloten het organiseren van
deze dag voorlopig niet meer te doen. TENZIJ …. U in grote geta-
len in beweging komt en aangeeft er toch graag een keer aan
mee te willen doen. Maar die inschrijvingen moeten dan wel
voor 1 januari 2014 binnen zijn. We zijn reuze benieuwd.

Loes Edzes, Beatrix Peereboom Voller en Jan ter Wengel

met de VG-ANWB
Golfen
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Alle foto’s kunt u zien op onze website: www.vg-anwb.nl



De keuring voor het rijbewijs moet nu tenmin-
ste iedere vijf jaar plaatsvinden nadat u 70 jaar
bent geworden. Bij iedere rijbewijsverlenging
is de keuring verplicht. Van alle personen die
een rijbewijsverlenging aanvragen blijkt één à
twee procent afgekeurd te worden. De kosten
voor de Eigen Verklaring en onderzoek door
een huisarts en eventueel een medisch specia-
list zijn voor rekening van de aanvrager.

Al langer gaan er geluiden op om de rijbewijs-
keuring anders te organiseren. De leeftijd zou
arbitrair zijn en ook personen jonger dan 70
jaar kunnen lichamelijke klachten of ongemak-
ken hebben die hen een onveilige weggebrui-
kers maken. De hogere leeftijd voor de
verplichte keuring is een stap in de goede rich-
ting.

Bent u in 2013 tussen de 70 en 75 jaar en is uw
autorijbewijs of motorrijbewijs verlopen? Dan
moet u zich medisch laten keuren om uw rijbe-
wijs te kunnen vernieuwen. U mag uw verlo-
pen rijbewijs ook pas in 2014 vernieuwen. Dan
hoeft u zich niet medisch te laten keuren. 
Dit betekent wel dat u niet mag rijden met uw
auto of motor tot u uw nieuwe rijbewijs heeft. 

Geen rijbewijskeuring nodig voor bromfietsrij-
bewijs
Bent u 70 jaar of ouder en wilt u alleen uw
bromfietsrijbewijs vernieuwen? Dan hoeft u
zich niet medisch te laten keuren.
Zie ook www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rij-
bewijs.

Bevolkingsonderzoek
Darmkanker

Na een proefproject eind 2013 worden begin
2014 de eerste oproepen verzonden voor een
bevolkingsonderzoek naar darmkanker. Net als
bij overige bevolkingsonderzoeken is ook dit
onderzoek gratis.

Kanker in de dikke darm begint meestal als een
poliepje. Deze zijn meestal goedaardig. In en-
kele gevallen kan zo’n poliep uitgroeien tot
een kwaadaardige tumor. Bloed in de ontlas-
ting is een belangrijk waarschuwingssignaal.
Als dat zo is volgt een uitgebreider onderzoek
met een kijkonderzoek in de dikke darm.  Hier-
mee kan men vroegtijdig darmkanker ontdek-
ken en behandelen. Als darmkanker vroegtijdig
wordt ontdekt, is de kans op genezing groter
en de behandeling minder zwaar. 
Het landelijke bevolkingsonderzoek begint in
2014. Men wordt vanaf het 55e levensjaar om
het jaar opgeroepen mee te doen. In totaal
kan men 11 maal worden opgeroepen. Na het
75e levensjaar kan men niet meer meedoen
met het onderzoek.
In 2014 worden personen die zijn geboren in
1938, 1939, 1947, 1949 en 1951 onderzocht.
Als u meedoet aan het onderzoek ontvangt u,
naast voorlichtingsmateriaal, een buisje met
een kwastje. In het buisje doet u een beetje
ontlasting en zendt dit op naar een laborato-
rium. Na twee weken ontvangt u de uitslag van
het onderzoek. Wordt er iets verdachts gevon-
den dan krijgt uw huisarts daar ook bericht

van. U ondergaat dan meestal een coloscopie
(darmonderzoek) in het ziekenhuis.

Jaarlijks sterven er ongeveer 2900 mensen tus-
sen 55 en 80 jaar aan darmkanker. Door vroeg-
tijdige opsporing hoopt men dit te verlagen
met 2400 personen.

Het bevolkingsonderzoek darmkanker gaat ge-
leidelijk van start. Wanneer u een uitnodiging
ontvangt, hangt af van uw geboortejaar. U
kunt dit in bijgaand overzicht opzoeken.
Op de website www.bevolkingsonderzoek-
darmkanker.nl van het RIVM kunt u meer in-
formatie vinden.

Keuringsleeftijd 
rijbewijs naar 75 jaar

De verplichte rijbewijskeuring wanneer je 70
of ouder bent schuift vijf jaar op. Vanaf 1 ja-
nuari 2014 is de rijbewijskeuring pas verplicht
vanaf 75 jaar.

Minister Schultz van Haegen heeft besloten
dat de verplichte rijbewijskeuring vanaf 1 ja-
nuari 2014 naar 75 jaar mag. Nu is de keuring
nog verplicht wanneer je 70 jaar of ouder bent.
Omdat ouderen in een betere conditie zijn dan
ten tijde van de invoering van het Reglement
Rijbewijzen is de latere keuring nu mogelijk. 
De minister doet nog onderzoek naar de effec-
ten van de latere keuring.
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Annette’s
allerlei



Nieuwjaars-
recepties 2014

Vrijdag 10 januari zal in het ANWB hoofdkan-
toor weer de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie wor-
den gehouden. U bent vanaf 15.30 uur van
harte welkom in het bedrijfsrestaurant. Hoofd-
directeur Guido van Woerkom zal dit jaar het
woord voeren.

Door de hevige sneeuwval in januari werd de
nieuwjaarsreceptie in Gilze Rijen dit jaar ver-
schoven naar maart. De opkomst in maart was
zo hoog dat het bestuur zich afvroeg of het niet
beter is deze bijeenkomsten voortaan wat later
in het jaar te houden.

Hieronder treft u de data en locaties aan waar
we u graag willen ontvangen.

Dinsdag 25 februari 2014
Hotel Assen (van der Valk)
Balkenweg 1, 9405 CC Assen

Donderdag 27 februari 2014
Hotel Gilze Rijen
Klein Zwitserland 8, 5126 TA Gilze

Dinsdag 4 maart 2014
Hotel De Biltsche Hoek
De Holle Bilt 1, 3732 HM De Bilt

Donderdag 6 maart 2014
Hotel De Cantharel
Van Golsteinlaan 20, 7339 GT Apeldoorn

Het bestuur hoopt dat u met velen naar een
van deze locaties kunt komen.

Help, er zit een piep in
mijn oor!

Iemand die last heeft van tinnitus, zoals de of-
ficiële naam luidt voor oorsuizingen, hoort een
geluid dat voor anderen niet waarneembaar is.
Daarom zou je soms denken dat ze zich het ge-
luid inbeelden, maar dat is niet zo. Het geluid
kan bij iedereen anders zijn. Het kan constant
aanwezig zijn maar ook af en toe. Het geluid
kan bestaan uit piepen, fluiten, brommen, rui-
sen of bonken. 

Tinnitus is niet gevaarlijk maar mensen kunnen
er wel onder lijden. Vaak kunnen ze zich slecht
concentreren en moeilijk in slaap komen. In
ernstige gevallen worden patiënten geïrriteerd
en soms wanhopig. Tinnitus is een gehoorbe-
schadiging die helaas niet te genezen is, maar
je kunt leren ermee om te gaan.

De Nederlandse Vereniging voor Slechthoren-
den en de Federatie van Nederlandse Audiolo-
gische Centra hebben samen het Tinnitusloket
opgericht. Op het gratis telefoonnummer
0800-846648887 kunt u terecht voor informa-
tie, contact met lotgenoten of hulp vinden bij
de juiste instanties. Is telefoneren moeilijk
voor u? Kijk dan op www.tinnitus.nl voor meer
informatie. 
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Kandidaat 
bestuursleden 
gevraagd

Op de Algemene Ledenvergadering van
de VG-ANWB, die in april 2014 wordt
gehouden moeten de voorzitter en de
penningmeester statutair aftreden. 

Voorts is door het terugtreden van Jan
van Veldhoven wegens gezondheids-
problemen de bestuursfunctie van
coördinator regiocontactpersonen va-
cant. Het bestuur komt graag in con-
tact met leden die een bestuursfunctie
willen gaan vervullen. Als u dat zelf niet
wilt, maar wel een goede kandidaat
(m/v) weet, dan hoort het bestuur dat
ook graag. 

Vanzelfsprekend is het bestuur graag
bereid om meer informatie te geven
over de taken bij de diverse vacante
functies. Neem daarvoor in eerste in-
stantie contact op met de voorzitter
(voorzitter@vg-anwb.nl of telefoon
071-5211638) of kijk in de colofon van
de Buitenband voor andere contact-
adressen.



Van 12 tot en met 15 december vindt de 12e Kerstfair op
Heerlijkheid Mariënwaerdt plaats. Het landgoed is sprookjes-
achtig door de prachtige kerstdecoraties, kampvuren, kerst-
bomen, kaarsen, lichtjes en sfeervol verlichte gevelhuisjes. En
of het nu een witte kerst wordt of niet, de Kerstfair op land-
goed Heerlijkheid Mariënwaerdt is een heerlijke ‘winterse
weelde’!

Bij de circa 90 standhouders kunnen bezoekers inspiratie op-
doen en inkopen doen voor de feestdagen. Er zijn rondlei-
dingen in Huize Mariënwaerdt en langs dit huis en door het
parkbos zijn arresleeritten. Kerstkoren omlijsten de Kerstfair
muzikaal. Er zijn bovendien modeshows en leuke workshops
voor jong en oud. Glühwein, warme chocolademelk en fees-
telijke gerechten maken een bezoek aan de Kerstfair tot een
heerlijke dag uit.

Praktische informatie�
De Kerstfair 2013 is van 12 t/m 15 december 2013.
Op donderdag en zondag is de Fair geopend van 
11.00 tot 18.00 uur.
Op vrijdag 13 en zaterdag 14  december tot 21.00 uur. 
De toegang bedraagt € 10,- p.p. (na 17.00 uur € 8,- p.p.). 
Kinderen van 13 t/m 17 jaar: € 7,50, 
kinderen t/m 12 jaar: gratis. 
In de online voorverkoop tot en met 11 december via
http://www.kerstfair.nl zijn kaarten met € 2,- korting te 
bestellen. 
Honden zijn welkom, mits aangelijnd. 
Parkeren is gratis en er rijdt een gratis pendelbus vanaf 
station Beesd.
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Plaats                                                        van                                        tot
Amstelveen 14-12-2013 15-12-2013
Appelscha 14-12-2013 15-12-2013
Appingedam 13-12-2013 14-12-2013
Arcen 14-12-2013 15-12-2013
Arnhem 13-12-2013 15-12-2013
Assen 18-12-2013 23-12-2013
Beesd 12-12-2013 15-12-2013
Best 7-12-2013 22-12-2013
Breda 14-12-2013 15-12-2013
Broek op Langedijk 13-12-2013 22-12-2013
Country en Christmas Fair 
Haarzuilens 20-11-2013 24-11-2013
Cuijk 1-12-2013 8-12-2013
Den Bosch 28-11-2013 1-12-2013
Deventer 12-12-2013 14-12-2013
Doetinchem 12-12-2013 14-12-2013
Dordrecht 13-12-2013 15-12-2013
Eindhoven 6-12-2013 15-12-2013
Elburg 13-12-2013 14-12-2013
Elst 14-12-2013 15-12-2013
Gilze 7-12-2013 8-12-2013
Goes 20-12-2013 29-12-2013
Gouda 15-12-2013 22-12-2013
Groningen 20-12-2013 22-12-2013
Haarlem 15-12-2013 15-12-2013
Hoofddorp 15-11-2013 5-1-2014
Kampen 21-12-2013 22-12-2013
Kerkrade 30-11-2013 15-12-2013
Leiden 14-12-2013 22-12-2013
Leidsche Rijn 14-12-2013 15-12-2013
Leusden 14-12-2013 15-12-2013
Lisse 11-12-2013 15-12-2013
Losser 14-12-2013 15-12-2013
Luttelgeest 7-12-2013 22-12-2013
Maarsbergen 12-11-2013 14-11-2013
Maastricht 30-11-2013 30-12-2013
Naaldwijk 13-12-2013 14-12-2013
Noordwijkerhout 23-11-2013 24-11-2013
Ootmarsum 14-12-2013 15-12-2013
Orvelte 30-11-2013 1-12-2013
Rotterdam 22-11-2013 1-12-2013
Ruinerwold 14-12-2013 15-12-2013
Slochteren 14-12-2013 15-12-2013
Soest 28-11-2013 22-12-2013
Stoutenburg Noord 28-11-2013 30-11-2013
Vaassen 13-12-2013 15-12-2013
Valkenburg LB 15-11-2013 22-12-2013
Veenendaal 13-12-2013 14-12-2013
Veere 14-12-2013 15-12-2013
Venlo 25-11-2013 5-1-2014
Vledder 13-12-2013 15-12-2013
Zutphen 18-12-2013 22-12-2013

Voor exacte locaties: www.kerstmarkten.nl

Kerstfair op landgoed
Mariënwaerdt:

Winterse weelde

Kerst
markten
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Foto’s: Ben Hendriks, Huis Mariënwaerdt

Mariënwaerdt



De heerlijkheid Mariënwaerdt is een eeuwenoud landgoed. 
De geschiedenis er van gaat terug tot omstreeks 1130. 
In 1734 werd het landgoed familiebezit. De eerste eigenaar
was de graaf van Bylandt.  De heerlijkheid ging door huwelijk
over aan de familie van Balveren en vervolgens op de familie
Van Verschuer, de huidige eigenaren.

Het huidige huis zal dateren uit de tijd rond 1800. De gevel is
in drie delen verdeeld. Boven de middelste, die een eenvou-
dige voordeurpartij bevat, is een fronton aangebracht. 
Tegen deze vleugel werd aan de zuidzijde in het midden een
kleinere vleugel aangebouwd met afgeronde hoeken. 
De toegang tot deze vleugel wordt thans als hoofdingang ge-
bruikt. Achter de ingang bevindt zich een hal met een trap
naar boven. De hal boven aan de trap wordt de 'gang' ge-
noemd, daarachter bevindt zich een eetkamer met uitzicht op
het park. 

Het huis wordt omringd door prachtige bomen waarvan ver-
schillende al honderden jaren oud zijn. Ten zuiden van het
huis bevindt zich ook een grote moestuin.

Foto’s: Ben Hendriks, Huis Mariënwaerdt

Huis
Mariënwaerdt
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De familie Van Verschuer doet er alles aan om haar landgoed
in stand te houden. Vroeger was het leven eenvoudiger. 
De landerijen en de pachtboerderijen leverden voldoende op
om een goed leven op het huis te kunnen leiden. 
Het was een vanzelfsprekende zaak dat het landgoed in haar
geheel werd bewaard voor volgende generaties. 
Met het stijgen van de kosten is die zaak niet meer zo vanzelf-
sprekend en dienen er andere bronnen van inkomsten bij te
worden gezocht.

Het landgoed is een agrarisch gebied ter grootte van circa 900
hectare. Het gebied bestaat uit akkers, boomgaarden, bossen
en weilanden. Het telt vele monumentale landhuizen en boer-
derijen met hooibergen en vloedschuren, waarvan uiteraard
het Huis Marienwaerdt het belangrijkste is.

Mariënwaerdt ligt juist ten noorden van de Linge, ten oosten
van de A2, onder Beesd. Verschillende wegen in het landgoed
zijn afgesloten voor gemotoriseerd verkeer om de rust op het
landgoed te waarborgen, maar bezoekers zijn uiteraard van
harte welkom.
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Foto: Ben Hendriks, Huis Mariënwaerdt
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Pensioen

Ik weet het zeker, denk ik… Voor een loep-
zuivere espresso moet je bij Jan Roos zijn!
Terwijl bij Jan Roos in Pijnacker de koffie-
bonen gemalen worden stelt Leo alvast
zijn beide camera’s in. 
Zoals gewoonlijk heb ik wat vragen opge-
schreven en lees ze nog even door. Maar
al snel blijkt dat overbodig. Als na de eer-
ste vraag Jan spontaan zijn levensverhaal
bij de ANWB begint te vertellen blijken
mijn andere vragen overbodig. En het is
me volkomen duidelijk waarom deze aspi-
rant wegenwacht uit 1970 als vanzelf de
‘spreekstalmeester’ van het hoofdkantoor
geworden is. Terloops zegt Jan dat hij van
voormalig hoofddirecteur Nouwen nooit
het woord mocht voeren in zijn aanwezig-
heid. Logisch, je mag nu eenmaal niet leu-
ker zijn dan je baas…

Toen Jan zo’n 18 jaar oud was wilde hij
graag wegenwacht worden. Hoewel er
300 aanmeldingen waren voor 10 plekken
kwam hij door selectie. Hij kwam terecht
bij de heer Dijkhuizen van het TOC, het
Technisch Opleidingscentrum. Maar zoals
bij zoveel jongens toentertijd werd ook
zijn loopbaan onderbroken door de mili-
taire dienstplicht. Maar laat hij nou terecht
komen bij een zwager van de heer Dona,
de districtsmanager van Burgerveen/Bad-
hoevedorp! Het kon niet anders of hij
werd al snel de “wegenwacht’ van de
compagnie. Het bloed kruipt nu eenmaal
waar het niet gaan kan.
Weer uit dienst en terug bij de ANWB zag
de heer Dijkhuizen, met zijn grote men-
senkennis, een grotere toekomst dan We-
genwacht voor Jan. Ledenwerving, dát zou
het worden.

Het gevolg was dat Jan door de jaren heen
van alles deed wat met de leden van de
ANWB te maken heeft.
Maar niet alleen voor de leden van de
ANWB zet Jan zich in. In mei 1995 organi-
seerde hij samen met Frank Klein en Ferry
Smith de eerste Klein-Roos-Smith-Rit voor
ANWB personeel.
'Onder elke valhelm een ANWB-schelm'
stond toen bij de oproep. Mede doordat
de collega-organisatoren door de tijd heen
andere besognes kregen werd de naam in-
gekort tot Roosrit. Maar met name Ferry
Smith is nog steeds een frequente deelne-
mer, intussen vergezeld door zijn motorrij-
dende zoon.

Zelf heb ik van 1996 tot 2012 graag mee-
gereden in deze toeristische ritten. Daar
leerde ik lekker rustig tuffend over kleine
weggetjes collega’s kennen die ik anders
nooit ontmoet zou hebben. De deelne-
mers aan zo’n tocht komen op plaatsen te-
recht waar ze anders nooit zouden komen.
Dat is met name te danken aan de gron-
dige voorbereiding. Ruim van te voren
wordt door Jan en zijn helpers een aantal
verkenningsritten gemaakt en worden af-
spraken gemaakt met een aantal horeca-
gelegenheden. Het gevolg is dat er een
mooie toerdag ontstaat met voldoende
pauzes om gezellig bij te praten en de con-
sumpties zijn betaalbaar, ook belangrijk.
En altijd is het weer genieten van de toe-
spraken die Jan houdt bij de “dagsluiting’.
Begin oktober werd RoosRit nummer 38 in
het westelijk deel van Noord-Brabant en
over het Zeeuwse Tholen gereden door 37
deelnemers. Als het aan Jan Roos ligt zal
het zeker niet de laatste rit zijn.

Henk van Loon

privé 
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Op 1 april 1988, precies 20 jaar na mijn in
diensttreding bij de ANWB, ging ik in mijn
eentje van start met een nieuwe afdeling,
KANS genaamd, dat staat voor Kwaliteit
Als Nieuwe Stimulans. Ik kreeg een eigen
kamertje, een eigen budget en, heel be-
langrijk, een eigen PC én een matrix-prin-
ter! De afdeling viel onder de
hoofdafdeling Kb (of Kz?), die zich vooral
bezig hield met de kwaliteit van bedrijven
of instellingen buiten de ANWB, zoals Er-
kenningen (Hotels, Campings e.d) en
Waren- en Dienstenonderzoek. En ik ging
me juist bezig houden met de kwaliteit
van de ANWB zelf, spannend! Het eerste
jaar heb ik het vooral in mijn eentje ge-
daan, een jaar later kwam Monique Kruse
erbij en weer een jaar later Marc Krebbers.

En we zorgden ook dat we altijd stagiaires
hadden met een frisse blik op het hele
kwaliteitsgebeuren en op de ANWB. In die
beginjaren waren dat o.a. Mireille Meij,
Jan Huizing, Miranda van Beek en Marit
Tŭske.

In dit stukje beschrijf ik de eerste jaren,
waarin veel praktische initiatieven ont-
plooid werden om de nieuwe TQM-ma-
nagementfilosofie (zie
kader) over de gehele
ANWB uit te storten. 
Ik werd daarbij voor 100%
gesteund door mijn baas
John Ekel, maar daarnaast
was er al een Stuurgroep

Kwaliteitszorg in het leven geroepen onder
leiding van Paul Nouwen met daarin een
aantal hoofden, Patrick Murray en ik. Be-
langrijke steunpilaren en voortrekkers
voor mij in de stuurgroep waren uiteraard
Paul Nouwen, maar ook Sylvia den Ouden
en Rein van den Oever. Door deze con-
structie met een Stuurgroep waren onze
activiteiten al in de top van de ANWB ver-
ankerd en konden we een vliegende start
maken dwars door de organisatie.

We startten we met drie acties onder de
noemer KANS:

1. De KANS*lijn 
2. De interne KANS*enquête 
3. De KANS*Verbeterteams 

1. De KANS*lijn – een interne 
klachtenlijn
Het idee van de KANS*lijn was vrij simpel:
als je(=klant) een klacht hebt over de kwa-
liteit van een afdeling die jou iets geleverd
heeft, dan kun je de KANS*lijn bellen
(begin zelf, bel 7711) en die zorgen er dan
voor dat die afdeling met jou contact op-
neemt. 

Wij gaven die afdeling(=leverancier) een
aantal tips: ga niet in verdediging, accep-
teer dat jouw klant niet tevreden is en kijk
samen wat er aan gedaan kan worden en
doe dat dan ook. Geen ingewikkeld gedoe
over schuldvraag, maar gewoon oplossen,
eventueel in overleg met anderen. De in-
zenders kregen van ons een bedankje via
een mooie ansichtkaart en verder hielde
wij de vinger aan de pols door te checken
of het ook aangepakt werd. Het waren ge-
lukkig geen schokkende meldingen die we
binnenkregen, vaak waren het probleem-
pjes, waarbij er iets niet goed gegaan was
en de klant (bijvoorbeeld een winkelmede-
werkster) niet wist waar ze het moest mel-
den. De KANS*lijn heeft zo’n drie jaar
gedraaid met ongeveer 1.000 meldingen
en dat heeft er toe geleid dat de afdelin-
gen beter gingen communiceren met hun
klanten/collega’s en dat men elkaar meer
serieus ging nemen. 

VOORBEELD????
Met name bij de Vestigingen/winkels/kan-
toren was de KANS*lijn succesvol. Eén van
de reacties van een informatrice uit Gro-
ningen was: Het Hoofdkantoor wordt zo
een HULPkantoor!
In de maand december werd de KANS*lijn
ook gebruikt om elkaar gerichte com-
plimentjes te geven, wat na drie jaar uit-
eindelijk geleid heeft dat complimentjes
geven er gewoon bij hoort als je met el-
kaar werkt, alleen maar klagen helpt niet.
Ook de ideeënbus werd samengevoegd
met de KANS*lijn, waardoor het makkelij-
ker werd om tips en verbeteringen te mel-
den en ze werden ook makkelijker
opgepikt door de betreffende afdeling.
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Bram
blikt

terug
deel 8

De start van KANS

Marc Krebbers en Monique Kruse

John Ekel



2. De interne KANS* enquête
Het idee achter de  KANS*enquête komt
voor uit de redenering dat voor één trans-
actie met een externe klant ongeveer 40
interne transacties nodig zijn! Dus het kan
dan ook op 40 punten fout gaan! Een in-
formatrice in Groningen (ja, die weer) kan
geen campinggids verkopen als deze niet
geleverd is door het magazijn. En dus gin-
gen wij een beknopte vragenlijst over kwa-
liteitsaspecten opstellen en, uiteraard in
overleg met de betrokken interne afdelin-
gen, voorleggen aan hun klanten.
Het eerste jaar deden we dat voor een be-
perkt aantal afdelingen die zich vrijwillig
gemeld hadden, maar de jaren daarna
voor vrijwel alle staf- en hulpafdelingen,
van magazijn tot personeelszaken. 
De resultaten waren schokkend, de eerste
scores waren erg laag, veel lager dan hoe
onze leden de kwaliteit van de ANWB-
dienstverlening beoordelen. Dus er was
werk aan de winkel! De kwaliteit moest
verbeterd worden en met name de facili-

taire afdelingen van
Rein van den Oever 
pakten de zaak heel
serieus op. Opvallend
was dat het voor 
sommige afdelingen
een eye-opener was 
om hun collega’s als
klant te beschouwen. 

Zij waren toch zelf de specialisten, die wis-
ten hoe het moest, daar hebben die colle-
ga’s geen verstand van… Met name de
toenmalige afdeling Inkoop scoorde erg
laag en het heeft wat moeite gekost om ze
te helpen er iets aan te doen. Maar ook bij
interne afdelingen geldt: als de klant onte-
vreden is komt hij niet meer bij je terug en
zoekt andere oplossingen. 
De best scorende afdeling ontving uit han-
den van de hoofddirecteur de KANS*tro-
fee, een wisseltrofee. Het eerste jaar ging
ze naar Literatuurinformatie ging en de
tweede keer naar de Repro. 
De trofee werd overigens gemaakt door
Hans Werman van de technische dienst.

Ook zijn de metingen ontwikkeld tot me-
ting van de kwaliteit van het management
via medewerkertevredenheidsmetingen. 
Overigens waren de interne kwaliteitsen-
quêtes op dat moment uniek in Neder-
land. Ik heb bij de bedrijven, waar wij
contact mee hadden in die tijd, geen voor-
beelden gezien. De ANWB was van achter-
loper opeens voorloper geworden…

3. De KANS* Verbeterteams 
Eén van de pijlers van de nieuwe kwali-
teitsaanpak is het continu verbeteren op
alle niveaus in de organisatie, het door de
Japanners genoemde Kaizen. De aanpak is
simpel: kijk waar klanten niet tevreden
over zijn, analyseer het proces, zoek naar
de oorzaken van de missers en pak deze
aan! En de Jappen hebben maar één moti-
vatie: ik moet beter zijn dan mijn concur-
rent, ieder dag weer.
Dat geldt voor alle niveaus in de organisa-
tie, want we zijn allemaal onderdeel van
een keten van dienstverlening en zoals u
weet, de keten is zo sterk als de zwakste
schakel. Een bedrijf gaat op de fles met
slechte medewerkers of slechte appara-
tuur, maar ook met slechte managers of
slechte boekhouders. Dus verbeteren
waar het kan, iedere dag weer. In feite
heeft iedere medewerker twee taken, de
eerste is de klant vandaag tevreden stellen
en de tweede is zorgen dat de klant mor-
gen ook tevreden is. “Ik moet me nu een
beetje inhouden, want anders ga ik weer
het kwaliteitsgeloof verkondigen zoals in
1988, terwijl ik nu lekker met pensioen
ben.”
Opvallend in de ANWB-verbeteraanpak is
dat de doorlooptijd kort is, binnen twee
maanden liggen de oplossingen op tafel en
vaak zijn ze dan ook al doorgevoerd. Ook
hierin loopt de ANWB-aanpak voor op an-
dere bedrijven, die er vaak veel langer
over doen en de materie vaak te grondig
aanpakken via zogenaamde kwaliteitskrin-
gen met statische analyses, terwijl de op-
lossingen vaak voor de hand liggen, vaak
weten de medewerkers al hoe het beter
kan.

De eerste ronde met verbeterteams vond
plaats bij de Alarmcentrale, waar onder de
leiding van Gijs van Weijen, zeven verbe-
terteams aan de slag gingen. Eerst was er
een inspirerende startbijeenkomst met
André van Borrendam, de kwaliteitsman
van de KLM. Hij was al 22 jaar met het on-
derwerp bezig en liep duidelijk voorop
t.o.v. andere dienstverlenende bedrijven.
Hij was gaarne bereid om anderen te hel-
pen en gaf ook regelmatig kwaliteitscur-

sussen, die John Ekel en ik ook gevolgd
hadden. En hoewel ik de ANWB-verbeter-
aanpak zelf ontwikkeld had, was ik toch
enorm verbaasd dat er inderdaad binnen
twee maanden concrete oplossingen voor
dagelijkse problemen op tafel kwamen in
ludieke presentaties van de leden van de
verbeterteams. Enorm motiverend voor
allemaal, ook voor mij!
Vrij snel daarna gingen meerdere afdelin-
gen aan de slag, zoals de Centrale Admini-
stratie (7 teams) van Herman Verburg,
maar ook Literatuurinformatie, Telefoon-
centrale, Rechtshulp (6 teams), een
tweede ronde van de Alc (7 teams), Auto-
Advies, Caravan-Advies, WW-Geldrop,
Werving + Behoud en Logistiek, vaak bege-
leid door Monique Kruse met haar enorme
enthousiasme. 
Ook in het land bij de kantoren ging men
met verbeterteams aan de slag. Van de
kantoren noem ik met name Sophie van
Wijk van kantoor Dordrecht, die een grote
inspiratiebron op kwaliteitsgebied voor
me was en Ellen Manschot van kantoor
Apeldoorn. Ik zou veel meer namen kun-
nen noemen van enthousiaste meeden-
kers, maar daar is hier geen ruimte voor.
Wel nog even Anneke Huertas, waar ik
even langs mocht in Barcelona om de pre-
sentaties van de twee verbeterteams mee 
te maken, een leuke ervaring.
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Rein van den Oever

Medewerkers van de Repro

v.l.n.r. Gijs van Weijen, Bram Visser, John Ekel en
André van Borrendam, 

Sophie van Wijk

Ellen Manschot

Anneke Huertas
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In de eerste twee jaar gingen meer dan 50
verbeterteams bij de ANWB van start en
allemaal kwamen ze met concrete resulta-
ten en ontstond er een groot enthousi-
asme, zowel bij de medewerkers als bij het
management. 

Ook de jaren daarna zijn er verbeterteams
aan de slag gegaan, vaak ook zonder hulp
van KANS, ze konden het inmiddels zelf
wel.

Inmiddels waren we lid geworden van net-
werk van Dienstverlenende bedrijven, die
onderling ervaringen uitwisselden op
TQM-gebied. Naast de KLM zaten daar
kwaliteitsmensen in van de NS, de NMB
(nu ING), Rabo, Interpolis, Wang compu-
ters, CSU, NedLloyd, Volkskrant en Rad-
boud Ziekenhuis. Ook dat waren hele
boeiende bijeenkomsten, om in de keuken
van andere grote bedrijven te kijken en ge-
woon onderling recepten over kwaliteit uit
te wisselen!

Tot zover de eerste twee jaren KANS, vol-
gende keer verder o.a. over de verbetering
van de telefonische bereikbaarheid met
1500 gebakjes en over de Broodjes Kwali-
teit in de lunchpauze.

TQM – Total Quality Management
een geheel nieuwe managementfilo-
sofie

Een stukje geschiedenis over deze
managementaanpak en over hoe
lang het duurt voordat deze toege-
past werd. Na de tweede wereldoor-
log lag Japan in puin en moest
economisch weer helemaal opnieuw
beginnen. De Amerikanen stuurden
een aantal adviseurs naar Japan om
de economie weer op gang te helpen
en tot hun verbazing sloegen hun
ideeën bij de Japanners goed aan.
Deze ideeën stamden overigens al
van voor 1940, maar toen was er
geen noodzaak voor in de VS. 
Binnen een tiental jaren waren de Ja-
panners economisch al weer aardig
op orde, maar ze gingen gewoon
door en uiteindelijk haalden ze de
Amerikanen gewoon in. Hoe? 

• Altijd eerst naar de klant luisteren 
• Altijd goede kwaliteit leveren
• Zo efficiënt mogelijk produceren 
• Continu blijven verbeteren 
• Iedereen doet mee, van hoog tot

laag! 
• Ondersteunen met metingen en

statistiek, METEN=WETEN
• De concurrent een stap voor blij-

ven, 
iedere dag weer! 

Deze aanpak werd Total Quality Ma-
nagement genoemd, afgekort TQM. 

Jaren later, toen het slecht ging met
de Amerikaanse economie, zijn ze in
de VS zelf deze filosofie gaan invoe-
ren en weer een tiental jaren woei
het vanuit de VS eindelijk over naar
Europa.
Zo rond 1983 ging ook een groep Ne-
derlandse ondernemers naar de VS
en kwamen boordevol ideeën terug
en startten op eigen houtje met de
“nieuwe” ideeën. Pas in 1992 ont-
dekte ook economische zaken het
nieuwe wondermiddel werd het INK
(Instituut Nederlandse Kwaliteit) op-
gericht door minister Andriessen om
de aanpak in Nederland ingevoerd te
krijgen. De ANWB was er toen al een
aantal jaren mee bezig.

De Japanner Imai, bekend van KAI-
ZEN, begint zijn presentaties altijd
met de volgende anekdote:

Een Amerikaan en een Japanner zijn
samen op safari in Afrika en willen
graag leeuwen zien. Dat lukt niet
erg en ze besluiten de Landrover te
verlaten en een stukje de jungle in
te gaan. En opeens zien ze inder-
daad een prachtige leeuw in de
verte. Maar… die leeuw ziet hen
ook en komt hun richting op. Ze
rennen voor hun leven naar de
Landrover. De Japanner pakt
opeens een paar sprintschoenen uit
zijn zak, trekt deze aan en spurt de
Amerikaan voorbij. “Je kunt de
leeuw toch niet voor blijven”roept
de Amerikaan. “Dat hoeft ook niet,
als ik jou maar voor blijf!” ant-
woordt de Japanner. En dat, aldus
Masaiki Imai, is de essentie van KAI-
ZEN, je concurrent altijd een stapje
voor blijven!

Verbeterteam van de Alc met Anne-Marie Kalkman,
René Welmers, Dolf Lampo, Janneke Bossard en Pa-
tricia Geenen.
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Toen ik in oktober 1962 terecht kwam op
de afdeling Mechanische Administratie
ging er een geheel nieuwe wereld voor
mij open. Jong als ik was ging mijn inte-
resse vooral uit naar de machines en niet
waarvoor ze gebruikt werden. Maar daar
kwam ik snel genoeg achter!

Met die zaal vol machines en bakken met
ponskaarten werden de salarisadministra-
tie en delen van de boekhouding gedaan,
maar vooral de administratie van de toen-
tertijd half miljoen leden. Van ieder lid
werd in de ponskamer door een aantal
nijvere dames een stamkaart gemaakt.
Vervolgens werd van die stamkaart in de
machinezaal een witte kopie gemaakt en
op alfabet gesorteerd voor de sectie Alfa-
betisch Systeem van de Ledenadministra-
tie. 

Een blauwe kopie werd gemaakt voor het
adressenbestand voor de verzending van
de tijdschriften. Er werd ook een accept-
giro gemaakt die aan  het nieuwe lid werd
toegezonden. Als die later als betaling bin-
nenkwam werd machinaal de stamkaart
erbij gezocht en werd er een lidmaat-
schapskaart gemaakt. Voor ieder lid wer-
den dus minstens vijf ponskaarten
gebruikt.

De machines die gebruikt werden waren
de administratiemachines IBM 421 en 444
de reproducers IBM 519 en om de bestan-
den te mixen of te selecteren de collators
077 en 088. Daarnaast was er een z.g. ver-
tolker die de ponsgaatjes leesbaar maakte.
Ook belangrijk waren de sorteermachines.
Er waren er twee van Bull General Electric
en later kwam daar een 082 van IBM bij.
Deze had een snelheid van 120.000 pons-
kaarten per uur en maakte daar dan ook
het bijpassende lawaai bij.

Vanaf november tot januari moest er extra
hard gewerkt worden. Dan werd het “jaar-
werk” gedaan; de jaarlijkse acceptgiro’s
moesten naar de leden. Dat hield in dat
het ledenbestand – dat gesorteerd lag op
lidnummer – voor verzending door de PTT
moest worden omgesorteerd naar de toen
geldende viercijferige sorteercode voor
bedrijven. (De postcode zoals we die nu
kennen dateert van 1978.)
Dat sorteren op die code met vier cijfers
ging nog wel, maar het terugsorteren naar
het lidnummer van (toen) zeven cijfers
duurde aanzienlijk langer. En overal ston-
den bakken en dozen met gedeeltelijk ge-

sorteerde bestanden. Vanwege het ge-
wicht van de ponskaarten werden de stel-
lingkasten versterkt en met touw aan de
stalen ramen vastgemaakt. Dat ging goed
tot dat in de winter 1964-1965 de ramen
gewassen moesten worden.
Er knapten een paar touwtjes, er vielen
wat kasten om en vervolgens stond ik zes
weken te sorteren!

Van
ponskaart
tot
harddisk
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De chef van de Mechanische Administratie
was de heer E F Gütlich, een door en door
goed mens. Hij was een socialist van de
oude stempel, maar daar viel hij mij niet
mee lastig. Behalve die ene keer toen ik –
net 20 geworden - de wijde wereld in wilde
en naar Canada vertrok. Met zijn grote
mensenkennis zag hij dat niet zo zitten,
maar hij zei me dat ik mijn baan terug zou
krijgen als ik niet te lang wegbleef. Ik
moest dan wel een fles Canadian Club voor
hem meenemen en lid worden van zijn
vakbond… 

Dus zat ik in mei 1965 – een illusie armer
maar een ervaring rijker – weer in een
vliegtuig op weg  naar Nederland. In mijn
jaszak zat een fles Canadese whisky die we
enkele dagen later bij hem thuis samen
open maakten. Achteraf bleek die whisky
bij de slijter om de hoek aanzienlijk goed-
koper te zijn. Van die vakbond ben ik ruim
40 jaar lid gebleven.

Intussen was besloten om over te stappen
op een heuse computer. Het werd een
IBM 360 model 30, een computer van de
derde generatie. Ter verduidelijking: De
mechanische machines werkten met re-
lais, een soort schakelaars. De eerste ge-
neratie computers had een soort
radiobuizen en de tweede werkte met
transistors. De derde generatie had een
kernengeheugen met magnetiseerbare
ringetjes, linksom of rechtsom. Moeilijker
zal ik het niet maken. 
Nieuw hierbij was dat behalve de mag-
neetbanden, ook disk drives deel uitmaak-
ten van het computersysteem. Daarop
stond ook het Disk Operating System, de
verre voorloper van het bekende MS-DOS
dat tot de dag van vandaag in PC’s wordt
gebruikt. Alleen merken we dat niet
omdat Windows er overheen ligt.

Overstappen op een ander systeem doe je
niet zomaar. Met name sous-chef Jan van
der Geld heeft zo’n twee jaar volledig be-
steed aan het pionierswerk van de voorbe-
reidingen. Er moesten ontwerpen worden
gemaakt en programmeurs aangetrokken.
Want ieder computerprogramma moest
zelf ontwikkeld worden! Dat is nu wel an-
ders.

In augustus 1966 werd de 360/30 in ge-
bruik genomen met als basis de ponskaart-
bestanden van de Mechanische
administratie. 
Er werd zoveel mogelijk op tape gezet,
maar nog lang werd de kaartlezer (een
IBM 2501 voor de liefhebbers) flink ge-
bruikt. Het was dan wel een computer,
maar met een intern geheugen van 64 Kb
moet je geen wonderen verwachten.
Zeker niet als ik u vertel dat ik dit verhaal
schrijf op een laptop met 3,9 Gigagbyte(!). 
65536 bytes geheugen in 1966 tegenover
3900000000 bytes in 2013. 

Een zaal vol apparaten tegenover een ding
dat in een aktetas past.

Wat later kwam naast de 360/30 een
kleine hulpcomputer te staan die speciaal
ontworpen was voor het werken met
ponskaarten, een 360/20. Er moesten im-
mers nog steeds acceptgiro’s worden ge-
maakt. Met een speciaal schakelkastje
werd het mogelijk gemaakt dat beide
computers dezelfde high speed printer
konden gebruiken, een IBM 1401. Zo kon-
den er lidmaatschapskaarten als ketting-
formulier worden geprint.

Eind 1971 kwam er een IBM 360/40 bij,
een grotere computer (128 Kb) waar een
flink aantal harddisks aan vast zat. De lang-
zame tape units werden wel steeds min-
der nodig, maar bleven ook nog in gebruik
bij de IBM 370 (256 Kb “monolitisch” ge-
heugen) die in de jaren ’70 midden in de
derde etage stond.
Maar geleidelijk aan werd het voor mij tijd
om iets anders te gaan doen. De ANWB
telde in die tijd circa 750 functies, zou daar
voor mij misschien een leuke job tussen
zitten?

Henk van Loon

Jan van Tongeren
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Waarom regiocontact-
personen
Verdeeld over het land heeft de VG-ANWB re-
giocontactpersonen. De VG-ANWB is een lan-
delijke vereniging. De afstanden tussen leden
onderling, maar ook tussen leden, hulpverle-
ners en bestuursleden, kunnen daardoor erg
groot zijn. Soms te groot. Denk daarbij aan
leden die door ziekte of door hoge leeftijd niet
meer in de gelegenheid zijn zelfstandig het
contact met de vereniging te onderhouden.
Om – over en weer – op korte afstand toch
contacten te kunnen leggen is een netwerk
van regiocontactpersonen (rcp-ers) opge-
bouwd. Dat is mede gebeurd op verzoek van
de toenmalige hoofddirecteur van de ANWB.
Dat netwerk is op 1 januari 1999 operationeel
geworden. Regiocontactpersonen zijn leden

van de VG-ANWB, die door het bestuur zijn ge-
vraagd om in zijn of haar omgeving waar mo-
gelijk en nodig contacten te onderhouden met
de leden. 

Om als bestuur de band met de rcp-ers te on-
derhouden wordt elk najaar een bijeenkomst
georganiseerd in De Bilt. Dat gebeurde dit jaar
op 30 oktober. Veel rcp-ers waren daar aanwe-
zig. Veelal met partner, want velen doen het
werk ook samen. Met name buiten de Rand-
stad is er regelmatig contact tussen de leden
en de rcp-ers. Dat varieert van een bezoekje,
een telefoontje tot een Nieuwjaarsgroet.

Mutaties bij de regio-
contactpersonen
Elk nieuw lid heeft in de welkomstbrief kunnen
lezen bij welke regio hij of zij is ingedeeld. Dat
gebeurt met een regionummer. In het leden-
boekje dat één keer in de twee jaar verschijnt
– in 2014 komt er een nieuwe versie – staat
vermeld welke rcp-er bij welke regio hoort. Op
de website  staat de actuele lijst. Door meer-
dere oorzaken zijn er wisselingen bij de rcp-
ers, waarvan sommigen al sinds 1999 actief

zijn. Dat is bijvoorbeeld ook het geval bij Nico
en Lenie Paardekooper. In de rcp-bijeenkomst
liet Nico weten dat hij de tijd rijp vond om –
mede door gezondheidsproblemen – te gaan
stoppen als rcp-er. In de omgeving van Wasse-
naar moet derhalve een opvolger worden ge-
vonden. Nico heeft al veel voor de VG-ANWB
gedaan en stond mede aan de wieg van het
oprichten van het rcp-schap. Hij vervulde van
1997 tot en met 2005 diverse bestuursfunc-
ties, waaronder vice-voorzitter en secretaris.
Ook voor Monster en omgeving wordt een op-
volger gezocht. Aad de Bloois die daar rcp-er
was, heeft al eerder te kennen heeft gegeven
te willen stoppen. Barend Druif, die ‘vliegende
keep’ is voor Den Haag en omgeving, zal die
taak tijdelijk van hem overnemen.

Voor twee andere regio’s
waren er ook mutaties.
Rondom Ede en wijde om-
geving hebben Gerrit en
Aaltje de Weerd in Dick en
Clazien Westeringh waar-
dige opvolgers gevonden.
En in de kop van Noord-
Holland hebben Ko en Joke
Hooghiemstra uit Oudorp
de taken van Piet Bakker
overgenomen. In de verga-
dering meldde Ko dat hij
alle leden in zijn regio ter
kennismaking heeft opge-
beld en geconstateerd dat

het goed met ze gaat. Weliswaar zijn ze niet al-
lemaal zonder medische ingrepen, maar het
gaat ze verder goed en ze hopen nog lang ge-
bruik te kunnen maken van het Pensioenfonds
ANWB. 

De contacten van de
rcp-ers met het bestuur
De rcp-ers hebben de meeste contacten met
het ledensecretariaat. De rcp-ers hebben een
ledenlijst van hun eigen regio. Het ledensecre-
tariaat geeft de mutaties in hun regio door.
Omgekeerd laten de rcp-ers aan het ledense-
cretariaat weten of ze bijvoorbeeld een bloe-
metje bij een jubilerend lid gaan bezorgen. 

Binnen het bestuur lag de coördinatie rondom
de rcp-ers bij Jan van Veldhoven. In september
2013 heeft Jan het bestuur moeten laten
weten dat hij wegens gezondheidsredenen zijn
bestuurslidmaatschap moest neerleggen. In
het bestuur is er nog een discussie geweest of
de coördinator deel zou moeten uitmaken van
het bestuur. Zo zou er gedacht kunnen worden
aan coördinator die niet noodzakelijkerwijs alle
bestuursvergaderingen bijwoont en daardoor

verder van Den Haag zou kunnen wonen. In
meerderheid werd het coördinatorschap ech-
ter gezien als een bestuurstaak, zodat ook
daarvoor een bestuursvacature is ontstaan, die
in april 2014 zal moeten worden vervuld. 

Er zijn dan ook twee andere vacatures, te
weten voorzitter en penningmeester. Zowel
Dick van Werkhoven als Beno Koens, hebben
er dan drie periodes van twee jaar opzitten en
moeten wijken. In die periodes was Dick achter
de schermen erg vindingrijk in het vinden van
nieuwe rcp-ers. Ook achter de schermen ver-
stouwt Dick veel werk aan de financiën. Bijna
800 nota’s versturen en bewaken of het geld
binnenkomt en dat weer verwerken vraagt
veel tijd. Als leden niet direct betalen vraagt
het nog veel meer werk. In de rcp-bijeenkomst
merkte hij op dat er aan het eind van het jaar
nog steeds leden waren die de betaling waren
‘vergeten’. Naar hen ging een brief als laatste
herinnering. Inmiddels is bekend dat op onge-
veer de helft van de aanmaning positief is ge-
reageerd. 

Beno heeft veel werk verzet om de taken
rondom de rcp-ers op papier te zetten in de
vorm van enkele handleidingen. Dat soort na-
slagwerken maakt het gemakkelijker om te
weten wat er zo ongeveer van je wordt ver-
wacht. Ook heeft hij een nieuwe regio-indeling
uitgewerkt, die vervolgens door het ledense-
cretariaat is ingevoerd. Op basis van de post-
code worden leden ingedeeld bij een regio.
Daarbij is ook rekening gehouden met min of
meer geografische barrières. Het aantal leden
per regio schommelt rond de dertig met uit-
schieters naar boven en naar beneden. Na-
mens de rcp-ers werd Beno door Ben
Boswinkel bedankt voor het vele werk en
vooral de ‘bevlogenheid’ bij het rcp-werk. De
dank ging vergezeld met wijn, waarbij de keuze
werd gelaten om dat in Leiden op te drinken of
te wachten tot de verbouwing van de woon-
boerderij in Epse gereed is. 
(Het zal wel Leiden worden, de verbouwing
duurt tot ca maart 2014.)

Beno Koens

Bijeenkomst  
regiocontactpersonen

Alle foto’s kunt u zien op onze website: www.vg-anwb.nl



nu zijn ze te positief. Zeker voor het Pensi-
oenfonds ANWB is het nog onzeker of de
stand per 31 december 2013 boven de
104,4% zal komen. Naast de renteontwik-
kelingen zal ook veel zal afhangen van het
rendement dat door het Pensioenfonds
behaald wordt op de financiële markten.

In 2012 heb ik in het laatste nummer van
de Buitenband de dekkingsgraden van en-
kele willekeurig gekozen pensioenfondsen
laten zien. In dit nummer zet ik de cijfers
van eind september van dit jaar er bij.
(Met dank aan de website van de Neder-
landse Pensioenfederatie).

In het rijtje van tien – willekeurige – pensi-
oenfondsen staat het Pensioenfonds
ANWB na Heineken en Zorg & Welzijn op
de derde plaats voor wat betreft de stij-
ging. Een signaal dat de prestaties van het
fonds relatief goed zijn. 

UFR blijft in 2014
Hierboven was sprake van de driemaand-
gemiddelde die door de DNB wordt ge-
hanteerd voor de rente waarmee
pensioenfondsen hun verplichten op de
lange termijn moeten berekenen. Dat ge-
beurt met de UFR (Ultimate Forward
Rate). In december heeft de betrokken
staatssecretaris aan een commissie advies
gevraagd over deze UFR methodiek. De
commissie heeft inmiddels verslag uitge-
bracht. De uitkomst is dat de staatssecre-
taris in 2014 de UFR methodiek zal
handhaven. Dit gebeurt om onrust in 2014
te voorkomen.

Beno Koens
voorzitter@vg-anwb.nl

Van ‘not’ naar ‘hot’

Nee. Deze kop heb ik niet zelf bedacht,
maar stond in een dagblad. Het geeft aar-
dig de situatie weer in pensioenland. En-
kele jaren terug werd er amper gesproken
over pensioenen en nu is het bijna dage-
lijks nieuws. Ook de politiek heeft er een
‘hot item’ van gemaakt. Ik zie een kop in
een dagblad als; Eerste Kamer weigert
‘draak van wet’ te slikken of bijvoorbeeld
Klijnsma’s ‘polderpensioen’ een zwaai met
draagvlak’. Die belangstelling maakt het
wel lastig de pensioenproblematiek te vol-
gen. Zo moet je als Pensioenfonds eerst
gaan nadenken welke keuze je wilt gaan
maken tussen twee pensioenstelsels (no-
minaal of reëel). Na veel discussies en een
heuse internetronde ziet het er dan nu
weer naar uit dat er één pensioenstelsel
zal gaan komen. Die wens is uit vele hoe-
ken gekomen. Ook van de gezamenlijke
ouderenorganisaties – waaronder NVOG –
in ons land. Stevig verenigd, hebben ze
een goed gefundeerde bijdrage geleverd
aan de discussie zowel schriftelijk als via
gesprekken op de ministeries. Het kabinet
streeft ernaar om de benodigde wetgeving
eind 2013 aan de Tweede Kamer aan te
bieden. Hopelijk geeft het plan om tot één
stelsel te komen wat rust op het pensioen-
front.

Dekkingsgraad 
Pensioenfonds ANWB
De dekkingsgraad is eind september 2013
uitgekomen op 102,0%. De rendementen
op de beurzen hebben positief bijgedra-
gen aan deze dekkingsgraad. Een dalende
actuele rente was positief voor de rente-
derivaten en de vastrentende waarden.
Maar die dalende rente heeft zijn keer-
zijde. De rente is – op het moment dat ik
dit schrijf – nog steeds aan het dalen. 

De Europese Centrale Bank (ECB) heeft op
7 november de refirente verlaagd van 0,5
naar 0,25 %. De refirente wordt ook wel
herfinancieringsrente genoemd. De refi-
rente is de rente die banken moeten beta-
len aan de ECB wanneer zij geld bij de ECB
opnemen. Banken maken gebruik van
deze faciliteit als ze liquiditeit te kort

komen. Een lage rente is gunstig voor ie-
dereen die wil investeren maar niet voor
de pensioenen, omdat het de dekkings-
graad nadelig kan beïnvloeden. Bij een
lage rente moet er meer geld in kas zijn
om op termijn aan alle pensioenverplich-
tingen te kunnen voldoen.

Door het driemaandgemiddelde dat 
De Nederlandsche Bank (DNB) hanteert,
viel dat dalende rente-effect in september
nog mee. De verplichtingen hebben in
september nog weinig last gehad van deze
rentedaling. Dit komt mede omdat de
rente in voorgaande maanden hoog was. 

Gelukkig valt in deze tijd met beleggingen
een goed rendement te halen. De AEX
staat op de hoogste stand sinds jaren. Dat
geeft weer hoop. Misschien komt een dek-
kingsgraad van 104,4% per 31 december
2013 daardoor toch in zicht. Op grond van
het Financieel Toetsingskader is de mini-
male dekkingsgraad voor het Pensioen-
fonds ANWB namelijk berekend op
104,4%. Bij die dekkingsgraad is er geen
sprake meer van een tekort en is een kor-
ting per 1 april 2014 niet nodig.
Waar deze zomer in de pers sombere ge-
luiden kwamen over kortingen van het
pensioen zijn de geluiden nu weer erg po-
sitief. De geluiden toen vond ik te somber,

ınzıcht
Pensioen
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blijft maar laag. Ook op de Deelnemers-
raad en het Verantwoordingsorgaan legt
de complexer wordende materie een gro-
tere claim op de aspecten betrokkenheid
en kennis van zaken. In diverse werkcom-
missies heb ik de afgelopen tien jaar na-
mens de raad en daarmee dus namens de
deelnemers en gepensioneerden een bij-
drage geleverd. Al jaren ben ik secretaris
van de Deelnemersraad en ben dat ook
enige tijd geweest van het Verantwoor-
dingsorgaan. Ik heb veel bijgeleerd over
pensioenen en pensioenbegrippen en naar
vermogen mijn inbreng geleverd. Maar aan
alles komt een einde. Ook aan dit werk en
aan de contacten die je daarmee hebt met
collega’s. 
Mijn loopbaan bij de ANWB heeft zich ge-
heel afgespeeld op het hoofdkantoor. 
Afkomstig uit het bankbedrijf kwam ik op
1 juli 1961 bij de ANWB in de Haagse Park-
straat om in het najaar naar de gloed-
nieuwe Rotonde te verhuizen als
kassier-administrateur van Gv1. Nu een on-
denkbare functiecombinatie. Na vier jaar
verruilde ik dat werk door mijn benoeming
tot chef Bijkantorenadministratie om ver-
volgens in 1972 over te stappen als contro-
leleider bij de Interne accountantsdienst.
Vanaf het voorjaar 1980 was ik werkzaam
bij de afdeling Organisatie, o.a. als functie-
analist. Op 1 januari 1985 volgde mijn aan-
stelling tot chef Bedrijfsbureau Distributie,
een onderdeel van de matrixorganisatie
waar collega Bram Visser zo boeiend over
schreef. Een paar jaar later kwam er weer
een andere organisatievorm: de business-
units. Alle op ledencontacten gerichte acti-
viteiten kwamen in de business-unit
Service&Verkoop en ik bleef daar werk-

Schouten
Loek

afscheid van pensioenland

Dit afscheidswoord is geschreven op 9 ok-
tober 2013. De dag nadat de Eerste Kamer
de nieuwe Pensioenwet niet heeft geac-
cepteerd en voor heroverweging heeft te-
rugverwezen naar het Kabinet. Een wet
waarin een lagere fiscaal toegestane af-
trek voor de pensioenopbouw is voorge-
steld van 1,75% in plaats van nu 2,15%
zoals nu ook in het nieuwe ANWB-pensi-
oenreglement D staat. Opnieuw dus ver-
traging en onduidelijkheid.
Gedurende twee tijdvakken maakte ik
deel uit van de Deelnemersraad van ons
ANWB-Pensioenfonds. Tijdens mijn ac-
tieve loopbaan, twee perioden van elk
acht jaar van 1983 tot en met 1998. En als
één van de toen nog twee vertegenwoor-
digers namens de gepensioneerden trad ik
opnieuw toe in maart 2004 tot het einde
van 2013, bijna 10 jaar. Reglementair is
herkiezing niet meer mogelijk, maar ook
de leeftijd zou dan een rol gaan spelen.
Mijn opvolger Dick Kooman schreef in het
vorige nummer zijn introductie.
Die twee tijdvakken zijn onvergelijkbaar.
De problematiek is in deze 21e eeuw com-
plex geworden. “Dekkingsgraad” is een be-
grip dat we nu allemaal kennen. De crises
zijn langduriger, de bestuursverantwoor-
delijkheid is groter en het toezicht is inten-
siever, zowel intern als extern. 
De veronderstelde zekerheden van een
waardevast pensioen zijn omgeslagen in
onzekerheden en koopkrachtverlies. Koop-
krachtverlies door niet te indexeren en –
tot nu toe – beperkte afstempeling van de
ingegane pensioenen. De zekerheden zijn
gaan wankelen omdat de vroegere vaste
rekenrente plaats heeft gemaakt voor een
variabele rente. En die variabele rente

zaam als chef stafbureau. Naderhand
werd de volgorde omgedraaid: Verkoop &
Services. Een betekenisvolle naamswijzi-
ging overigens. Na drie jaar werk en vut in
deeltijd te hebben gecombineerd, stopte
ik geheel in september 1998. 
En 15 jaar later eindigt nu voor mij ook dit
pensioenverhaal.
Ik wens elke lezer het goede toe. In het bij-
zonder allen die voor ons pensioen en de
pensioenorganisatie werkzaam zijn. Dank
voor de collegialiteit en samenwerking.

Loek Schouten (schoutenztm@casema.nl)



22 Buitenband |  winter

In de herhaling
Vorig jaar had de VG-ANWB op dinsdagmiddag
6 november een informatiebijeenkomst geor-
ganiseerd. Op het programma stonden drie
onderwerpen; Testamenten, Pensioen en
Zorgverzekering. Voor die bijeenkomst was zo-
veel belangstelling dat de gereserveerde grote
zaal in het Jaarbeursgebouw te Utrecht te klein
was en er een wachtlijst ontstond. Dit jaar is de
bijeenkomst – nu zonder zorgverzekering –
herhaald. 

Bij diverse bijeenkomsten is gevraagd of men
de voorkeur gaf aan een locatie die goed per
openbaar vervoer of per auto bereikbaar was.
Er was meestal een duidelijke voorkeur voor
de auto. Daarom werd nu gekozen voor De
Biltsche Hoek te De Bilt. Toevalligerwijze weer
op 6 november, maar nu een woensdag. Voor
de penningmeester was de locatie ook wat
vriendelijker vanwege een concurrerende prijs.
Met 120 bezoekers was de belangstelling toch
nog onverwacht groot. Er waren maar een
paar leden die er ook in Utrecht al waren.
Waarschijnlijk waren ze benieuwd naar de op-
ties om het vermogen te verlagen zodat de
eigen bijdrage aan de AWBZ bij opname in een
verzorgingstehuis beperkt zou blijven.

Op de infobijeenkomst hield notarieel jurist
Mariëlle Lindeboom een inleiding. 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 eer-
ste versie en is ook de auteur van het boek
(2003) ‘Erven, zonder testament’. 

Vorig jaar werden er nog redelijk veel vragen
van te voren ingediend. Dit keer is van die op-
tie geen gebruik gemaakt. Veel vragen gingen
over de achterblijvende partner, schenken aan
de kinderen en de erfbelasting. Ook viel in dat
kader het woord tweetrapsraket. In het boek
‘Wat kan ik bij testament regelen’ wordt er veel
aandacht aan geschonken. Ook bij het onder-
deel levenstestament kwamen er veel vragen. 

Het trouwen voor een tweede keer is tegen-
woordig geen uitzondering meer. En waarom
ook niet. Maar er zijn wel gevolgen. Met een
samenlevingscontract kom je er in dit geval
niet uit. Vooral als er kinderen zijn uit een eer-
der huwelijk wil je graag sturen op de erfenis
van eerder vergaard vermogen. Met een hu-
welijk of een geregistreerd partnerschap zijn er
al meer waarborgen, maar de wettelijke verde-
ling strookt vaak niet met de wensen. Derhalve
is het op laten stellen van een testament een
noodzaak.
Tijdens de bijeenkomst bleek wederom dat het
goed is om testamenten regelmatig eens
tegen het licht te houden. In vijf jaar kan er al
veel veranderd zijn. Maar zeker tussen de 7 en
10 jaar is er alle aanleiding om serieus te bekij-
ken of de geschreven teksten nog actueel zijn.
Een bezoek aan de notaris kan vaak raadzaam
zijn, zeker ook als je op papier aan de kinderen
wilt schenken om het inkomen in Box 3 te ver-
laten om buiten de ‘greep’ van de eigen bij-
drage voor de AWBZ te komen. Begin daar niet
te laat mee als zich wat kwaaltjes aandienen.
Er wordt voor het vermogen terug gekeken
naar de situatie van twee jaar voor de opname
in het verzorgingshuis.

Boekenpakket
Op de bijeenkomst werden twee boeken aan-
geboden voor de prijs van tien euro. Daar
werd dankbaar gebruik van gemaakt. Voor die
prijs – vermeerderd met verzendkosten ad
€ 2,50 per pakket – kunnen die boeken ook be-
steld worden. De aanbieding is enerzijds een
pakketaanbieding van de auteurs die de boe-
ken in eigen beheer uitgeven en een bijdrage
van vijf euro per pakket van de VG-ANWB
omdat de vereniging het wenselijk vind dat de
leden voldoende kennis hebben op dit toch
lastig terrein. In het kader hiernaast ziet u hoe
u de boeken – tot en met 31 december 2013 –
kunt bestellen.

Toch nog vragen?
Al met al zijn er veel vragen aan de orde ge-
weest. Het boekenpakket 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
ook al veel vragen gesteld. Als u nog vragen
heeft of een gesprek wilt met Mariëlle, 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
Bert Nollen, directeur van het Pensioenfonds

ANWB gaf een toelichting op de huidige ont-
wikkelingen bij het fonds. Die waren niet on-
gunstig De dekkingsgraad per eind oktober
bedraagt 105%. Als deze positieve ontwikke-
ling zich doorzet dan hoeft er volgend jaar per
1 april niet gekort te worden op de pensioen-
uitkering. De situatie zal eind december/begin
januari worden bezien. Als er een korting komt
dan zal elke gepensioneerde daarover geïnfor-
meerd worden.

Veel zal daarbij afhangen van de financiële
markten Bij de stijgingen hebben de beleggin-
gen en in iets mindere mate de rente er in be-
langrijke mate toe bijgedragen dat de
dekkingsgraad fiks is gestegen. 

Sinds 1 januari 2013 heeft het Pensioenfonds
ANWB met ING een nieuwe Financieel Mana-
ger. Daarbij wordt goed op de kosten gelet,
maar ook op maatschappelijk verantwoorde
beleggingen, dus niet in zware wapens. 

Afsluiting
De grote belangstelling geeft aan dat er naast
excursies ook behoefte is aan informatieve bij-
eenkomsten. Een tweejaarlijkse cyclus voor
dergelijke bijeenkomsten is alleszins het over-
wegen waard. Over de locatie was iedereen
erg tevreden. Er heerste een prima sfeer. 

Beno Koens

Infomiddag 6 november 
zeer geslaagd

Boekenpakket 
Testamenten
Op de infobijeenkomst te De Bilt waren de
boeken ‘Wat kan ik bij testament regelen’
(2011) en ‘Erven, zonder testament’ (2003)
verkrijgbaar voor de pakketprijs van €10,00.
De verkoopprijs ligt hoger, maar de VG-
ANWB geeft per pakket een subsidie van
€ 5,00. Degenen die niet in de gelegenheid
waren om het pakket in De Bilt te kopen,
kunnen het pakket bestellen. Voor het ver-
zenden wordt dan € 2,50 extra gerekend. De
kosten worden dan dus € 12,50. Deze aan-
bieding geldt tot en met 31 december 2013.

Het pakket kan besteld worden door € 12,50
over te maken op bankrekening 948 11 58
ten name van Bepino, ’s Gravenhage. Ver-
meld dan ‘boeken vg-anwb’ en het verzend-
adres.

Notaris Mariëlle Lindeboom

Directeur Pensioenfonds ANWB Bert Nolle

Alle foto’s kunt u zien op onze website: www.vg-anwb.nl
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De oplossing van de kruiswoordpuzzel uit het najaarsnummer 2013 luidt:

De oplossing van deze puzzel inzenden vóór 10 februari 2014 naar:
Hans Middelraad 
Stortemelk 22, 2401 BZ  Alphen a/d Rijn
of per e-mail naar: puzzel@vg-anwb.nl

Wij hebben 58 inzendingen (4 per post en 54 per e-mail) met de goede oplossing ontvangen.
De trekking door onze ‘huisnotaris’ heeft plaatsgevonden op 2 november j.l.

De winnaar is geworden:
De heer J. de Zoete te Den Haag. Van harte gefeliciteerd!
De felicitatiebrief en de prijs, een VVV-cadeaubon ter waarde van € 25, zijn inmiddels naar de 
winnaar verstuurd.
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Horizontaal
1 Boomvrucht 6 Delen van bloeiende planten 12
Geweckte spijzen 14 Inclusief (afk.) 15 In gedachte-
nis (afk.) 17 Vervuilingseenheid (afk.) 18 maand 20
Windrichting (afk.) 21 Tijdschrift 22 Insect 25 Ver-
steend dennenhout 28 Koraaleiland 29 Hevige wind
31 Rijstbrandewijn 32 Naschrift 33 eventueel (afk.)
35 Kolk 36 Wereldkampioenschap (afk.) 37 Boks-
term (afk.) 38 Donderslag 40 Rijstgerecht 42 Per-
soonlijk voornaamwoord 43 Als druppels uit de
wolken vallen 44 Getijde 46 De geregelde seizoens-
gebonden verhuizing van sommige vogels 48 Rustig
51 Maanstand 53 Verenigde Naties (afk.) 54 Voor-
voegsel te aanduiding van een relatie met de aarde
56 San Marino (in internetadres) 57 Tegenover
(afk.) 58 Eskimo 60 Het wijfje van het hert 62 Door-
sijpeling 64 Nevelwoud 66 In het land zelf thuisho-
rend 68 Vooraf (Lat afk.) 69 Titel 70 Senator (afk.)
72 Ondernemingsraad (afk.) 73 Portugal (in inter-
netadres) 74 Schrijfvloeistof 76 Hen 78 Weinig tan-
den hebbend 79 Insect.

Verticaal
1 Land waarop vee kan grazen 2 Laagwater (afk.) 3
Misten 4 Puntoog (bij insecten) 5 Operatiekamer
(afk.) 7 Lithium (symbool) 8 Niet dichtbij 9 Belasting
op milieuschadelijke producten 10 Inhoudsmaat 11
Komvormige nestholte 13 Muzieknoot 16 Indien 18
Schapenkaas 19 Boom 21 Houtsoort 23 Bolivia (in
internetadres) 24 Onderschrift(afk.) 26 Lumen (afk.)
27 Ingenieur (afk.) 30 Donderen en bliksemen 34
Klasse van overblijvende sporendragende planten
36 Insect 38 Klein soort paard 39 Niet vloeistofdicht
40 Landtong 41 Dun 45 Atmosfeer 47 Felle wind-
stoot 49 Bijen houden 50 Bast of schil van noten,
kastanjes etc. 52 Bladbeginsel 54 Leidsman 55
Hoofdgod van de Oud-Noorse mythologie 57 Tem-
peratuur (afk.) 59 Verenigde Naties (afk.) 60 Uitroep
om een paard te doen stilhouden of aanmoedigen
61 Voegwoord 63 Persoonlijk voornaamwoord 65
Zwaardwalvis 67 Gedroogd gras 71 Landbouwwerk-
tuig 74 Voorzetsel 75 Turkije (in internetadres) 76
Inhoudsmaat 77 na dato (afk.).
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