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Op het moment dat ik dit voorwoordje voor de Buitenband
schrijf, is het 22 april en is zojuist vrijwel zeker de stekker uit
het kabinet Rutte getrokken. Niet iets om vrolijk van te wor-
den. Wat je ook van dit kabinet mag denken, een regering die
lamgelegd wordt in moeilijke tijden, is niet bevorderlijk voor
ons landje. Wel word ik blij van het zomernummer van dit
blad. Wat een leuke foto’s van de Algemene Ledenvergade-
ring en het uitje naar het DAF-museum. Annette vrolijkt ons
ook op met ideeën voor een dagje uit.
Weet u wat een ‘trompe-l’oeil’ is? Dat is gezichtsbedrog: je
ziet iets dat er in werkelijk niet is. Henk van Loon heeft een in-
terview gehouden met Leni Slats, een oud-collega die zich in
haar vrije tijd bezighoudt met deze schildertechniek.

In dit nummer ook een stuk van Bram Visser, alweer deel 3,
Bram blikt terug. Hierin beschrijft hij het voortraject van de
APK en hoe deze uiteindelijk niet door de ANWB-keuringssta-
tions werd uitgevoerd.
Onze voorzitter heeft de taak op zich genomen u te informe-
ren over de belangrijke zaken rond ons pensioen. Hij heeft de
naam van de rubriek van Marlène Philippus, Pensioenpraat,
zo nauw met haar verbonden, veranderd in Pensioen in zicht.
Ik hoop dat het zicht op ons pensioen in de komende tijd wat
zonniger wordt.
Ik wens u een fijne zomer toe.

Marijke Jansen

Van de redactie

Bestuurspraat

In Bestuurspraat van de vorige keer sloot ik af met het ver-
zoek om zo spoedig mogelijk de contributie te betalen. Op de
algemene ledenvergadering deelde onze penningmeester
Dick van Werkhoven echter mee dat zo’n 100 leden de contri-
butie nog niet hadden betaald. Dat is toch een hoog aantal.
Daarom herhaal ik het verzoek nog maar een keer. Wilt u eens
kijken op de stapel ‘nog te doen’?

Het onderwerp pensioenen is niet zorgenvrij. De deelnemers
van het Pensioenfonds ANWB zijn per brief op de hoogte ge-
steld van de mogelijke kortingen. Voor gepensioneerden be-
tekent dat een korting van 1,1% per 1 april 2013 als de situatie
niet verbetert rondom de dekkingsgraad. Vorig jaar rond deze
tijd stond de dekkingsgraad zo rond de 105% en leken we een
beetje zorgenvrij. 
Nu schommelt de dekkingsgraad meer dan 10% lager. Dat is
weinig hoopvol.

Het was even schrikken om te vernemen dat de ANWB-reisbu-
reaus al medio april 2012 zijn gesloten. Eind vorig jaar was ons
1 mei beloofd en dat hebben we ook gecommuniceerd. Wel
weten we inmiddels dat de reizen die in de ANWB-winkels zijn
geboekt, worden afgewikkeld door het telefonisch reisbu-
reau. Voorts vragen wij al een hele tijd om meer duidelijkheid
over de korting bij het boeken van reizen bij de diverse
ANWB-dochters. Naar het zich laat aanzien komt er binnen-
kort informatie over. 
Waarschijnlijk in relatie met het boeken via internet. Hoe je
het ook wendt of keert, internet heeft steeds meer invloed
op het kopen en het koopgedrag.

Positief was de Algemene Ledenvergadering op 30 maart
2012 op het Hoofdkantoor. Zeer inspirerend was de inleiding
van Tim van Lingen over ANWB-retail en de herinrichting van
de ANWB-winkels. Aan de hand van voorbeelden kregen de
leden een inkijkje in de filosofie achter de opstellingen en het
assortiment.

In de ledenvergadering zelf werd Mieke Geursen gekozen tot
bestuurslid. Daarmee zijn we weer op de statutaire sterkte.
Dat geeft toch een rustiger gevoel. Mieke verzorgt al een
tijdje samen met Rolf van der Loo het ledensecretariaat. Sinds
het begin van het jaar is daar ook Hans Middelraad aan toege-
voegd. Dat heeft u al gemerkt, want de oplossingen van de
puzzels moeten voortaan naar Hans. Voorts zal Hans voor de
diverse soorten stickers zorgen. Voorheen was ik de ‘sticker-
man’, maar die zorg is weggevallen.

Positief was ook de excursie naar het Daf museum te Eindho-
ven. Met 100 deelnemers was er een grote opkomst. De ex-
cursie naar het Automuseum Louwman was vorig jaar ook al
een succes. Uit het ledenonderzoek van 2010 kwam te voor-
schijn dat er belangstelling was voor technische onderwer-
pen. Dat blijkt dus. Dat geeft twee keer een goed gevoel. Het
was zinvol om het onderzoek te houden en we hebben veel
leden er een plezier mee gedaan. In de Buitenband leest u
meer over de nieuwe excursies en een golfbijeenkomst. De in-
formatie per brief over die activiteiten heeft u al ontvangen of
krijgt u binnenkort. Ik hoop daar weer velen van u te zien.

Beno Koens
voorzitter@vg-anwb.nl



4 Buitenband |  zomer

Algemene Ledenvergadering 

Bestuur weer op statutaire sterkte

Op vrijdag 30 maart 2012 werd de Algemene Ledenvergade-
ring van de VG-ANWB gehouden op het Hoofdkantoor in Den
Haag. 
Een jaarlijkse verplichting, maar ook een moment om oud-col-
lega’s weer te ontmoeten. In totaal waren er 82 leden aange-
meld. Iets minder dan voorgaande jaren toen het aantal
aanwezige leden meestal rond de 85 à 90 schommelde. Min-
der leden verkleint de kans om bekenden te ontmoeten, maar
het is eigenlijk ook een goed teken. Als leden vinden dat het
beter kan of moet met de vereniging dan wil een opkomst
daardoor nog wel eens groter worden. Daar was nu geen
sprake van. Veel stukken werden zonder op- of aanmerkingen
goedgekeurd.

Bij de financiën waren er wel wat vragen. De rente over het
saldo van de vereniging blijft een jaarlijks terugkerende vraag.
Onze penningmeester Dick van Werkhoven waakt echter
goed over de centjes. Juist vanwege de rente is een groot
deel op een depositorekening gezet voor de periode van een
jaar. Een regelmatig terugkerende vraag is ook het verschil in
uitgaven voor het ledensecretariaat tussen het ene en het an-
dere jaar. 
De simpele verklaring is het ledenboekje dat één keer per
twee jaar verschijnt. 
Bij de begroting voor dit jaar is er een hoger bedrag voor alge-
mene kosten. Dit houdt verband met de bijeenkomst die op
dinsdagmiddag 6 november 2012 in de Jaarbeurs te Utrecht
wordt georganiseerd over testamenten, pensioen en zorg en
dan vooral de zorgverzekering. Zelf had Dick nog een kriti-
sche kanttekening over het betalen van de contributie. Nog
100 leden hadden niet betaald. Aanmaningen kosten weer tijd
en geld. En dat is erg jammer.

Bij monde van Loes Edzes kon de kascommissie aan de verga-
dering het voorstel doen om de penningmeester en daarmee
ook het bestuur décharge te verlenen voor het financiële be-
leid over het boekjaar 2011. 
Aan de zittingsduur van Loes en aan die van Conny Pacqué-de
Moedt kwam een einde. De voorzitter bedankte hen voor de
tijd en moeite om de controles te verrichten. Als opvolgers
voor de lege plekken werden Bram Visser en Wim de Graaf
gekozen.

Door de verkiezing van Mieke Geursen tot bestuurslid zijn er
weer 6 bestuursleden. Dit is ook het minimum aantal volgens
de statuten. 
Dick van Werkhoven en Beno Koens werden voor een laatste
periode van twee jaar verkozen. De statutaire zittingsduur is
drie keer twee jaar. Of ze nu wel of niet weg willen, ze moe-
ten gewoon. 
Mochten er al leden zijn die t.z.t. het penningmeesterschap of
het voorzitterschap op zich willen nemen dan kunnen ze zich
bij Helma Lippmann, de secretaris, melden. En ambieert u het
secretarisschap reageer dan zeker. Aan de zittingsduur van
Helma komt in 2013 een einde.

Beno Koens
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Alle foto’s kunt u zien op www.vg-anwb.nl
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Winkel meer dan alleen kasten en

schappen

Een winkel inrichten is meer dan kasten plaatsen en vak-
ken vullen. Dat werd wel duidelijk na de inspirerende in-
leiding die Tim van Lingen gaf op de Algemene
Ledenvergadering van de VG-ANWB op 30 maart 2012.
Er zit meer achter. Veel onderzoek naar het gedrag van
winkelend publiek. En op basis daarvan een formule
ontwikkelen die is toegespitst op de bezoekers van de
winkels.

Tim kreeg direct een actief publiek door met quizvragen
te beginnen. Zoals: hoeveel jassen verkocht de ANWB
de laatste 5 jaar of hoeveel vignetten verkoopt de
ANWB in een jaar. Met wat loven en bieden kwamen de
aantallen boven water en de winnaars kunnen zich vol-
gend jaar op glad ijs begeven. Het prijsje was namelijk
een setje ijzers onder de schoenen. Eén lid mocht zelfs
twee setjes meenemen omdat hij twee keer het goede
antwoord wist of goed wist te gokken. Wel viel op dat
de werkelijke aantallen vele keren hoger waren dan aan
het begin werd gedacht.

Meer accent op 

professionalisering en integratie

De winkels zijn afhankelijk van de marktontwikkelingen.
Die ontwikkelingen moeten gevolgd worden om er een
productassortiment op af te stemmen. In de huidige si-
tuatie volgt ANWB Retail, want zo heet het officieel, de
consumentenmarkt onvoldoende snel. Maar ook is ge-
constateerd dat de markt voor reizen en verzekeren
zich snel verplaatst van de winkel naar het internet. In
het nieuwe beleid wordt meer accent gelegd op profes-
sionalisering van de winkels, internet en het contactcen-
ter. Het gaat dan om zaken als assortiment, service,
prijs, presentatie en voorraden. Ook de integratie tus-
sen winkels, internet en contactcenter moet vloeiender
worden. Voorts zal meer het accent gelegd worden op
beleving, zoals emotie rondom mobiliteit (veiligheid),
vrije tijd en vakantie (voorpret).

De winkels vormen een soort voorpost in de lokale
markt. Ze verkopen en ondersteunen de producten op
het gebied van hulpverleningen en lidmaatschap. Na-
tuurlijk zijn het verkoopkanalen voor kaarten, boeken
en gidsen. De medewerkers in de winkels maken de
klanten wegwijs bij vragen over reizen en verzekeren en
verwijzen door naar de online faciliteiten. 

Een nieuw gezicht

Bij nieuwe gedachten hoort een ander gezicht. Daarom
is gestart met twee nieuwe winkels. Eén in Hilversum en
één in Rijswijk. In de oude winkels is onderzoek gedaan
naar de bevindingen. Sommige waren positief, maar an-
dere hadden het ‘net niet’-gevoel. Ook is gebleken dat 2 

Inspireren en verleiden



van de 3 leden nog niet bij de ANWB koopt. Er liggen
dus mogelijkheden om meer leden te bereiken en de
omzet te verhogen. In 2010 droegen de winkels al ruw-
weg voor een kwart bij aan de omzet bij de ANWB. 

Meer gezinnen 

naar binnen lokken

De ouderen weten de winkels wel te vinden, maar gezin-
nen zijn ondervertegenwoordigd bij de topklanten. Top-
klanten zijn – het woord zegt het eigenlijk al – klanten
die bijdragen aan 20% van de omzet. Meer gezinnen zou
meer omzet betekenen. Gezinnen moeten zich er dus
van bewust worden dat ze bij de ANWB moeten zijn.
Maar hoe bereik je dat. Daar komt de filosofie om de
hoek kijken. De winkels moeten aanspreken. Dat vraagt
bijvoorbeeld:
• producten die onderscheidend zijn ten opzichte van

andere merken voor wat betreft functionaliteit en
prijs/kwaliteit verhouding;

• een assortiment met dat wat de klant op dat moment
nodig heeft. Dus geen sneeuwkettingen in de zomer;

• passend in de voorbereiding. Dus zeker weten dat er
niets vergeten wordt dat straks nodig is;

• bovenal moet het functioneel en eigentijds zijn. Geen
fratsen, maar wel kwaliteit en functioneel en een ei-
gentijds ontwerp.

Etalage is de heldere winkelindeling

Het nieuwe winkelconcept moet er toe bijdragen dat er
12% meer bezoekers komen en het bestede bedrag per
klant stijgt met 2%. Dat moet bereikt worden met een
heldere winkelindeling en een overzichtelijke presenta-
tie in de schappen. Daarbij hoort een open pui. De win-
kel is de etalage. Dus geen posters met reclame op de
ramen die het zicht op het assortiment wegnemen. De
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bezoekers lopen bij binnennkomst tegen het seizoens-
plein aan. Dat geeft al direct een sfeerbeeld en wijst op
leuke seizoensgebonden producten. De bezoeker wordt –
onbewust – rechtsom gestuurd en komt terecht op de
brede hoofdroute. Meer een bredere boulevard dan een
Kalverstraat waar je tegen mensen opbotst. Voor de meu-
bels is gekozen voor laag en transparant. Aan het einde
vind je de kassa. De producten zijn verdeeld over product-
groepen. Na het seizoensplein bij de ingang volgen ‘heel
handig’, ‘lekker buiten’, ‘goed voorbereid’ en ten slotte
naast de kassa ‘zonder zorgen’.

Bij de kleurstelling is gekozen voor geel. Voor de ANWB
een herkenbare kleur. De combinatie geel-blauw is be-
wust afgewezen. Andere winkels – vaak met een goed-
koop assortiment – gebruiken die kleurencombinatie al en
de ANWB wil een andere sfeer overbrengen. In de groep
‘lekker buiten’ zijn kleding en schoenen te vinden. Schoe-
nen blijken een topper te zijn. Om praktische redenen is
gekozen voor een schoenenwand. Het geeft wel een wat
rommelig aanzien, maar het toont ook dat er een groot
assortiment is. Dat laatste getuigt dan weer van aandacht
voor functionaliteit en een goede prijs/kwaliteit-verhou-
ding.

Goede verwachtingen

Als de nieuwe winkelindeling net zo goed ervaren wordt
als de presentatie, dan is er nog veel moois te verwach-
ten. Tim maakte indruk met zijn vlot verhaal en wist vra-
gen buiten zijn vakgebied aardig te pareren. Dat er geen
reisbureaus meer in de winkels zijn, is geen kwestie van
winkelindeling maar van beleid en eigenlijk een gevolg
van de wel gesignaleerde trend van online boekingen.

Beno Koens



Annette’s allerlei
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Stukje fietsen, hapje eten

Het is weer meimaand. Een heerlijke
maand om een fietstocht te maken in je
eigen omgeving. Je kunt ook de fietsen
op de fietsdrager zetten en naar een
ander deel van Nederland rijden en daar
eens rondkijken. Natuurlijk kun je zelf
een flesje water en een paar broodjes in
de fietstas stoppen, maar je kunt jezelf
ook eens extra verwennen met een heer-
lijke lunch op een zonnig terras.

Het is mogelijk om je terrasjes al van te
voren te reserveren. Een leuk restaurant
voor het kopje koffie bij de start, daarna
een gezellige eetgelegenheid voor de
lunch en wat later weer een gastvrije lo-
catie voor een dessert.

Op de website happenentrappen.nl
staan wel zestig fietsroutes, verspreid
over heel Nederland van elk circa 50 km.
Op deze site kunt u tot een dag van te
voren een fietstocht boeken. Bij de be-
schrijving staat ook vermeld welke res-
taurants tijdens uw fietstocht worden
aangedaan. Vlakbij de meeste routes
vindt u een fietsverhuurder als u niet zelf
uw fiets kunt of wilt meebrengen.
Op het eerste adres drinkt u koffie met
gebak en ontvangt u de routebeschrij-
ving met de bonnen voor de overige me-
nugangen onderweg. Meestal krijgt u
ook een setje met reparatiemiddelen
voor als u onverwachte bandenpech
hebt. Het startpunt is ook weer het eind-
punt van de route. De kosten zijn € 37,50
per persoon. U kunt direct online beta-
len. Uw aanmelding wordt automatisch
doorgeven aan alle restaurants op uw
route. U kunt starten tussen 10 en 11 uur.

Pinksterfair bij Slot Zeist

Mocht u voor de Pinksterdagen nog een
gezellig uitstapje zoeken dan is wellicht
de Pinksterfair bij Slot Zeist een goed
idee.
In de tuinen en op het Voorplein van dit
majestueuze slot zullen 120 standhouders
hun producten aan u tonen. Dit kan varië-
ren van antieke juwelen en oud zilver,
chocolade en delicatessen, tuinmeubelen
en woondecoraties tot  terrashaarden en
speelhuisjes voor de kleinkinderen. Er is
zelfs een modeshow.
Eregast dit jaar is meesterkok en patissier
Rudolph van Veen (bekend van Life en
Cooking), die op vrijdag en zaterdag voor
Pinksteren van 15.30 tot 17.30 uur heer-
lijke lekkernijen zal verzorgen.

Als bezoeker van de Pinksterfair heeft u
vrij entree tot de expositie van Klaas Gub-
bels in Slot Zeist. Hij is vooral bekend om
zijn afbeeldingen van koffiekannen.
Royal Toys is gespecialiseerd in luxe hou-
ten speelhuisjes voor in de tuin. Ze tonen
ook retro driewielers.
Ieder 200e bezoeker ontvangt een pick-
nickmand, gevuld met heerlijkheden.

Wilt u Slot Zeist bewonderen? Dat kan.
Tijdens de Pinksterfair kunt u zich laten
rondleiden in het Slot en de glorieuze in-
richting bewonderen. De rondleiding
kost € 5,-. U kunt zich aanmelden bij het
loket van de expositieruimte.

De Pinksterfair bij Slot Zeist is van vrijdag
25 t/m maandag 28 mei (2e Pinksterdag)
Openingstijden: dagelijks van 10.00 tot
19.00 uur

Adres: Zinzendorflaan 1, 3703 CE Zeist
ANWB-leden kunnen in iedere ANWB-
winkel vooraf tegen gereduceerd tarief
een toegangsbewijs kopen (€ 11,50 i.p.v.
€ 15,-) Kinderen tot 12 jaar mogen gratis
mee.

Hollandse boeketten

Nederlanders houden van bloemen en
kopen vaak en graag een boeket bloe-
men voor thuis. Voor ons is dat nu heel
normaal en ook heel betaalbaar.
In de 17e eeuw waren snijbloemen een
luxe artikel. Een boeket bloemen in huis
was uitsluitend weggelegd voor de aller-
rijksten die bij het huis zelf over tuinen
beschikten.

Met de stijgende welvaart ging men ook
meer bloemen kopen, maar ook tulpen-
bollen. De handel in tulpenbollen was
een zeer lucratieve zaak. Voor een enkele
exotische tulpenbol kon een gewone
burger een heel huisje kopen.
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Om aan de vraag naar bloemen te vol-
doen voor een breed publiek gingen
kunstschilders zich toeleggen op
bloemstillevens. Zo’n schilderij was toen
minder duur dan een echt boeket en bo-
vendien veel langer houdbaar.
Mocht u in de lente nog een reis vanaf
Schiphol maken dan kunt u tot en met 25
juni in het Rijksmuseum Schiphol de ten-
toonstelling Dutch Flowers bezoeken.
Hier kunt u genieten van negen uitbun-
dige ‘bloemstukken’ die in de 17e eeuw
de huizen van welgestelde burgers sier-
den. U vindt het Rijksmuseum Schiphol
achter de paspoortcontrole tussen de E-
en de F-pier. Het museum is elke dag gra-
tis toegankelijk van 7.00 tot 20.00 uur.

Zofier tentoonstelling

Het wordt weer zomer. Je verlangt naar
zon en warme temperaturen zodat je
een heerlijke dag aan het strand kunt
plannen. Laten we hopen dat we een
warme zomer krijgen en niet zo’n druile-
rige Nederlandse zomer met te veel
regen en grauwe wolken.

Mocht het dan toch een bewolkte dag
zijn, dan kunt u een bezoek brengen aan
galerie ZoFier. Daar exposeren diverse
kunstenaars hun geschilderde strandta-
ferelen in de expositie ‘Zee, zout, zeilen’.
In deze boerderij nabij Heerenveen kunt
u van 8 juni t/m 22 juli wegdromen bij het
zien van de prachtige doeken van o.a.
Ellen Davidzon. Deze jonge kunstenares
woont en werkt in Amsterdam. Ze heeft
zich door de jaren heen ontwikkeld tot
een kunstenaar die op een fascinerende
wijze de zinderende hitte van een
warme zomerdag aan zee op het doek
weet vast te leggen. Ook haar schilde-
rijen van spelende kinderen op het
strand zullen u vaak aan uw eigen klein-
kinderen doen denken.

Fruitveilingen

In het voorjaar genieten we van de bloe-
sem aan de bomen. In de zomer en
herfst hangen er appels, peren, kersen
en pruimen aan de bomen, klaar voor de
pluk. Hoe gaat het verder met al dat ge-
plukte fruit? Waar gaat het naar toe en
hoeveel kost het? Hoe deden mensen
dat vroeger? 
In het Fruitteeltmuseum in Kapelle ont-
dek je dat allemaal.

In de museumtuin kunt u 170 soorten
oude rassen van fruitbomen bewonde-
ren. Ook kunt u verschillende soorten
fruit van het seizoen proeven en kopen
tijdens veilingdagen in het museum. Met
een werkende veilingklok en veiling-
meester wordt het fruit bij afslag ver-
kocht. Daarnaast kunt u authentieke
voorwerpen en ander veilingmateriaal
bekijken.
Het fruitteeltmuseum is gevestigd in Ka-
pelle aan de Annie M.G. Schmidtsingel.

Het museum ligt op 5 minuten lopen van
het station Kapelle-Biezelinge en is van
dinsdag t/m zaterdag van 13 tot 17 uur
geopend.

Landgoed ZoFier
Rotstergaastweg 95
8452 LC Nieuweschoot (bij Heerenveen)
Tentoonstelling geopend van vrijdag t/m
zondag van 12.30 tot 17.00 uur

Tekenaars van het 
Nederlandse leven

In het Stedelijk museum te Zutphen kunt
u tot 17 juni nog de komische tekeningen
gaan bekijken van Peter van Straaten en
Jo Spier. Deze tentoonstelling, gemaakt
in samenwerking met het Persmuseum,
zal u zeker doen glimlachen. Jo Spier was
de grote inspirator en voorbeeld voor
Van Straaten. De komische schetsen van
Van Straaten geven op een humoristi-
sche wijze het dagelijkse leven weer.
Het Stedelijk Museum is gevestigd aan
de Rozengracht 3 te Zutphen en is ge-
opend van dinsdag t/m zondag van 10 tot
17 uur. 

Kuiltje graven van Ellen Davidzon

Gone to the beach van Ellen Davidzon
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Excursie naar het DAF museum

Precies 100 deelnemers hadden zich ingeschreven voor de ex-
cursie naar het DAF museum in Eindhoven. Het nostalgische
Dorpsplein in het museum was voor onze groep de gehele
dag gereserveerd en daar werd dan ook eerst koffie gedron-
ken met een heerlijk gebakje erbij.

Al snel was iedereen gezellig met elkaar aan de praat. Om
11.00 uur werden er 4 groepen gevormd, die met hun eigen
gids een rondleiding door het museum kregen. Zo werden we
geleid naar de Smidse waar het in 1928 allemaal begon. Hub
van Doorne werkte aanvankelijk als jonge man bij bierbrou-
wer Huegens. Die bezat een mooie auto, die op een bewuste
dag defect raakte. Hub vroeg of hij mocht proberen hem
weer rijklaar te maken. 
Dat lukte. Hij vroeg zijn baas of die hem 3000 gulden wilde
lenen zodat hij een eigen bedrijf kon starten. De brouwer
leende hem zelfs meer en binnen een jaar had Van Doorne
een goed lopend bedrijfje in aanhangers gesticht. Hub van
Doorne was ook de man die de variomaat ontwikkelde. De
echte DAF was geboren. 

Op de bovenetage van het museum konden we een hele
reeks typen aanschouwen. Achter veel van deze Dafjes zit
vaak een apart verhaal. Zo was er een rijke Zwitserse dame
die erg gecharmeerd was van haar variomaat maar niet zo blij
was met de carrosserie. Ze liet daarom door auto-ontwerper
Michelotti een auto ontwerpen met 4 deuren zodat haar pas-
sagiers gemakkelijker konden instappen. Deze Italiaanse ont-
werper schetste ook het model voor de Willen Alexander
strandauto. Deze cabriolet met rieten stoelen is veel gebruikt
bij het Italiaanse zomerverblijf van zijn grootouders.
Op de begane grond konden we veel soorten vrachtwagens
van DAF bewonderen. 

Even na 12 uur kwam iedereen elkaar weer tegen op het ge-
zellige Dorpsplein. De geurige groentesoep rook heerlijk en
men liet zich de broodjes en pistoletjes ook goed smaken. Na
de lunch dook menigeen de filmzaal in, waar op het witte
doek de hele historie van DAF nog eens vanuit de rood plu-
chen stoelen bekeken kon worden. Ook de museumwinkel,
waar veel miniaturen van alle soorten DAF-trucks te koop
waren, werd goed bezocht.
Vanaf 15.00 uur stond een er een biertje of glas wijn met hap-
jes klaar en er werd nog gezellig even bijgepraat met oud col-
lega’s. Vooral voor de ANWB-ers met een technisch beroep
was deze excursie heel interessant. 

Annette Notenboom
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Alle foto’s kunt u zien op www.vg-anwb.nl
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geleid van de grachten die het Zwolse centrum omsluiten.
Bij wijnkoperij Bartels kunt u de echte Zwolse whisky of een
van de andere Zwolse likeurtjes kopen.
En als u echt culinair wilt winkelen, dan bezoek u de winkel
van top restaurant Librije. Hier vind u de echte Zwolse Mos-
terd, dressings, kruiden, olie, azijn en nog meer producten om
thuis de recepten van Jonny de Boer zelf na te maken. 

Golfen met de VG-ANWB 

16 augustus 2012 

Opnieuw zullen de leden van de VG-ANWB, al of niet met hun
partner, elkaar kunnen ontmoeten voor een golfwedstrijd of
een golfclinic. De golfwedstrijd is bestemd voor deelnemers
die over een Golfvaardigheidsbewijs (GVB) beschikken. Het
evenement wordt wederom georganiseerd door Loes Edzes,
Bea Peereboom Voller en Jan ter Wengel.

De golfclinic wordt georganiseerd voor degenen die wel eens
willen ervaren of het werkelijk zo leuk is om tegen een klein
balletje aan te slaan. Leuk is het zeker. Maar moeilijk? Ja, toch
wel een beetje. Het valt nog niet mee om het golfballetje in 

Evenementen

Zwolle heeft ballen!

Op woensdag 11 juli 2012 hebben we een historische stads-
wandeling door de Hanzestad Zwolle georganiseerd. De uit-
nodiging voor deze excursie zal binnenkort bij u op de
deurmat vallen. Daarin treft u dan de details aan over hoe u
zich kunt aanmelden en de prijs.

Zwolle kent een aantal heerlijke producten die u wellicht na
afloop van uw bezoek aan Zwolle mee naar huis wilt nemen.
De Zwolse balletjes zijn vierkante snoepjes. Vroeger klemde
men deze achter de kiezen om zo de koffie te zoeten. Ze zijn
te koop bij het Zwolse Balletjes Huis aan het Grote Kerk-
plein 13. Als u deze winkel binnenloopt, waant u zich in groot-
moederstijd met de zoete geur van snoep.

Bij bakkerij Van Orsouw, Grote Markt 6, ziet u de echte Blauw-
vinger koekjes in het schap liggen. Deze stadsbakker heeft
ook specifiek Zwols stadsbrood. De vorm van dit brood is af
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het putje te krijgen. Voor een ervaren golfer zijn dit allemaal
verkeerde termen. Bij de clinic wordt u echter wegwijs ge-
maakt. Zowel in de gebruiken, de goede benamingen, als in
het slaan tegen het balletje. Dit is dus uw kans als u de kunst
nog niet beheerst. Voor de clinic is er een maximum aantal
van 12 personen. 

De locatie van deze baan is dicht bij het hoofdkantoor in Den
Haag en voor veel van ons bekend. De baan die vroeger voor
een deel over hockeyvelden lag is drastisch uitgebreid en be-
strijkt met zijn 9 holes nu een terrein gedeeltelijk over oude
velden maar ligt voor een groot deel in het duingebied van
Park Clingendael.

Voor de GVB’ers is er de keuze om deel te nemen aan een 9-
holes wedstrijd of een 18-holes wedstrijd. Voor de wedstrij-
den geldt ook een maximum aantal deelnemers. Boven de 30
worden de inschrijvers op een wachtlijst geplaatst. 

Het golfevenement wordt gehouden op donderdag 16 augus-
tus 2012 bij Golfclub Duinzicht  in Den Haag. Om 10.30 uur
wordt begonnen met koffie of thee. Zo rond 13.00 uur eindigt
het met een drankje en een lunch. Om 14.30 uur wordt be-

gonnen met het spelen van de tweede 9-holes serie voor de-
genen die zich daarvoor hebben ingeschreven.

Meer informatie staat in de brief die de leden inmiddels heb-
ben ontvangen of binnenkort zullen ontvangen. Inschrijven
graag vóór 25 juli 2012. Aanmelden kan via een aanmeldings-
formulier of via de website van de VG-ANWB (www.vg-
anwb.nl). Deelnemers aan de wedstrijd dienen in het bezit te
zijn van het GVB. Wanneer u een EGA-handicap heeft, het ver-
zoek deze bij de aanmelding te vermelden.

In het verleden is wel vaker op een combinatie van een wed-
strijd en een clinic aangedrongen. Nu is het zover en nog wel
in een leuke omgeving en voor velen goed bereikbaar. 
Laat daarom deze kans niet voorbijgaan.
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op de redactie van het blad Reizen. 
Zij woont met haar man in een leuke rus-
tige straat, net buiten de dorpskern van
Wassenaar, het oude ‘bollendorp’. (Dit
voor de mensen die denken dat er in
Wassenaar alleen maar grote villa’s
staan.) Al snel na binnenkomst blijkt hoe
klein de wereld kan zijn. Leni blijkt de
vrouw van Leo te kennen en ook is ze do-
nateur van de Wassenaarse toneelvereni-
ging waarvan ik de secretaris ben en
heeft ze mijn eigen vrouw zien optreden.
Maar ter zake! 

De reden van ons bezoek is haar hobby
‘Trompe-l'oeil’. Dat is een schildertech-
niek die bedrieglijk realistisch aandoet.
Op internet circuleren diverse voorbeel-
den daarvan. 
Het Franse woord trompe-l'oeil betekent
letterlijk bedrieg het oog, of gezichtsbe-
drog. Stelt u zich voor dat op het trottoir
een heel echt lijkend gat is geschilderd,
maar in plaats van erin te vallen kunt u er
gewoon overheen lopen!

Op bezoek bij Leni Slats

Moet je nou uitgerekend op vrijdag de
dertiende een interview gaan doen? Ei-
genwijs als ik ben, denk ik: “Meteen
doen!”
Het is dertien april en met fotograaf Leo
ben ik in Wassenaar, de ‘woonplaats’ van
de ANWB. Niet iedereen zal het weten,
maar het ‘Haagse’ hoofdkantoor van de
ANWB staat nét niet in Den Haag, maar
in het Wassenaarse Clingendael. Meteen
na het toegangshek staat dan ook het
plaatsnaambord Wassenaar.

Na twee bezoeken aan technische man-
nen vind ik het hoog tijd voor een bezoek
aan een kunstzinnige vrouw, en dat is
Leni Slats-van Zaanen. Uit mijn herinne-
ring weet ik dat ze ooit werkte in het B-
gebouw, en dat is dan eigenlijk alles wat
ik van haar weet. Maar dat gaat nu ver-
anderen. Leni heeft zo’n 27 jaar bij de
ANWB gewerkt. Eerst negen jaar op de
afdeling Advertenties en daarna 18 jaar

Pensioen privé
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Leo gaat aan de slag met de camera en
raakt lichtelijk in vervoering, later snap ik
waarom. We komen in Leni’s woning
steeds meer verrassingen tegen, zoals
een deur naar een niet bestaande badka-
mer en een tafeltje met een leesbril erop
die er niet is. Zelfs Leni grijpt weleens
mis, zegt ze glimlachend. Ik geloof het
meteen, want met zúlke perspectieven
kun je ook jezelf voor de gek houden.
Leo maakt nog wat foto’s van enkele
zeer artistiek geboetseerde beeldjes en
laat zich ontvallen dat hijzelf ook schil-
dert. Daarop neemt het gesprek een heel
andere wending en terwijl ik het denk,
spreekt Leni het uit. 

Eigenlijk zouden we Leo moeten intervie-
wen. En ík weet wie dan de vragen zou
moeten stellen…

Het is een leerzame ochtend die veel bij-
zondere foto’s oplevert en terwijl we af-
scheid nemen van deze bescheiden
vriendelijke dame denk ik: “Niets is wat
het lijkt, en zelfs dát niet…”

Henk van Loon
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verzameld, ook uit andere landen, en dan
is het ontwikkelen geblazen. Ik weet nog
dat we met de werkmethode bezig zijn en
ook proberen om de doorlooptijden vast

te stellen. Niet al-
leen van de keuring
zelf, maar ook van
de melding van de
klant bij het loket
(een drive-in loket!).
Om dat te meten
gaat automobilist
Jaap Versloot (mijn
toenmalige chef)
schuivend met z’n
stoel bij ons door de
gang langs receptio-
nist Dick van den
Bosch (mijn collega),
geeft z’n papieren
af, ontvangt instruc-
tie en rijdt weer ver-

der in de rij. En ik als tijdwaarnemer neem
de tijd op. Het komt er op neer dat een
keuring ongeveer 24 minuten doorloop-
tijd heeft en 36 minuten totale werktijd
kost. Daar is het tarief voor de keuring op
gebaseerd dat nu nog steeds door de
RDW wordt gebruikt!
Er gebeurt nog meer op die gang boven
de technohal. Zo heb ik een plattegrond
met maquette van een keuringsstation
gemaakt op schaal 1:43 en zit ik regelma-
tig samen met Jan Barkhof met mijn 100
Dinky Toys te spelen! En dat noemen ze
werken. Later heb ik er nog profijt van
gehad toen ik een levensechte garage
(ook 1:43) voor mijn zoontjes ging maken.

Op naar 80 keuringsstations 
Een ander boeiend feit is de schaalgrootte
van het op te zetten keuringsapparaat: na
de aanloop van een aantal jaren komen
we uit op 80 keuringsstations met 1.000

In het vorige nummer schreef ik over de si-
tuatie rond autokeuringen: er is voldoende
vraag, maar de keuringen moeten goedko-
per en dat is gelukt! Maar een andere grote
verandering voor autokeuringen hangt in
de lucht: de invoering van verplichte perio-
dieke autokeuring. In de ons omringende
landen is deze keuring al ingevoerd en men
is bezig met een wetsontwerp om de APK
(toen nog VPK genoemd) ook in Nederland
in te voeren. Wat gaat dat betekenen voor
de ANWB? Is het een kans of een bedrei-
ging?

ANWB is beoogde uitvoerder van de 
Periodieke Autokeuring
We schrijven 1974 en de toenmalige minis-

ter van Verkeer en
Waterstaat, Tjerk
Westerterp, is er
groot voorstander
van om de APK in
zijn geheel door de
ANWB te laten uit-
voeren. Dus wat de
grote dreiging is,

kan wel eens de grote redding van auto-
keuringen zijn. De ontwikkeling wordt
voortvarend aangepakt, er wordt een
stichting in het leven geroepen, de stich-
ting PVM (Periodieke Veiligheidskeuring

Motorvoertuigen)
en Pieter van Vol-
lenhoven wordt
aangesteld als voor-
zitter. De heer Van
Vollenhoven is door
zijn huwelijk met
prinses Margriet
een publiek per-

soon geworden en nog zoekende naar
een bijpassende maatschappelijke functie.
En dit is dan zo’n baan waar wat van te
maken valt, lijkt het. 

Project VPK gaat van start
Jan Barkhof, directeur Voertuigtechnische

Ledenservice van
de ANWB, tuigt in
1974 een uitge-
breide projectorga-
nisatie op met
verschillende werk-
groepen. Een groep
die zich buigt over
de keuringsnormen,

samen met de Rijksdienst Wegverkeer

(RDW), een groep die een werkmethode
ontwikkelt, een groep die een keurings-
station ontwerpt, een groep die zich be-
zighoudt met de organisatievorm, met
het personeelsplan, met de apparatuur en
inrichting, met de procedures, met de
praktische wetgeving enzovoort. 
En hoewel ik geen leider van één van de
groepen ben, heb ik wel het geluk om in
alle werkgroepen als deelnemer mee te
doen!

Hoe doen ze dat in Duitsland en België?
Allereerst wordt gewerkt aan de keurings-
normen en de werkmethode. Omdat men
in België en Duitsland al jaren een perio-
dieke autokeuring heeft, gaan we eerst
daar eens kijken.
Zo gaan we met een groepje ANWB-ers
naar De TÜV in Düsseldorf om te kijken
naar de nieuwste ontwikkeling op het ge-
bied van autokeuringen, de zogenaamde
Automatikbahn. Hierin wordt een groot
deel van de keuring volautomatisch uitge-
voerd … althans dat is de bedoeling. In
een grote indrukwekkende hal vol met fu-
turistische apparatuur en veel instructie-
panelen en Verkehrsampeln rijdt een
automobilist zelf met zijn auto door de
keuringstraat, terwijl ondertussen testen
worden uitgevoerd, zoals van de verlich-
ting, de remmen, de sporing enz. Alleen,
de automobilist die wij zien binnenkomen
snapt er niet veel van, rijdt meteen met de
twee rechterwielen over de ‘stoep’ en
blijft consequent zo rijden. En dan werkt
het dus allemaal niet. Jammer voor die
Duitsers, die graag de Blitz wilden maken,
maar de mooie show valt in de soep….
Natuurlijk hebben we wel veel opgesto-
ken, ook hoe het niet moet. 
In België verloopt het weer heel anders.
Daar zijn de keuringsstations eigendom
van 10 private ondernemingen, in iedere
provincie een apart bedrijf. Met twee
grote auto’s worden we kriskras het land
doorgereden, eerst naar Charlerloi en
later naar Oostende. Al snel gaan we eerst
even een pint halen, daarna in Oostende
aan de kust uitgebreid lunchen/dineren
met een paar borreltjes bij de koffie en on-
derweg nog even gezellig langs een cafée-
tje. Oh ja, we zijn ook nog even langs een
keuringsstation geweest.

Uitwerking van de ideeën tot concepten
In ieder geval hebben we veel informatie

Bram blikt terug

Deel 3, Het project VPK-project (Verplichte Periodieke Keuring) in 1974/1975

Namen van personen op foto’s zijn vet gedrukt.
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man personeel! Dat is niet mis en voor de
afdeling Technokeuringen is dat een
mooie uitdaging. Want het keuren zelf
wordt er misschien niet boeiender op,
maar het wordt wel een organisatie
waarin veel keurmeesters kunnen door-
groeien. Er wordt begonnen met 25 stati-
ons over het land verspreid, die worden
allemaal nieuw gebouwd omdat de be-
staande stations niet geschikt zijn om de
snelle doorstroming van auto’s te verwer-
ken. Er is meer ruimte om het gebouw
nodig en er komen in het gebouw geen
hefbruggen maar kuilen/werkputten.

Locaties uitzoeken
Voor de eerste 25 stations worden de glo-
bale locaties vastgesteld en vervolgens

gaat een klein
groepje deze loca-
ties ter plekke be-
oordelen. Dat gaat
als volgt: we gaan
met twee auto’s op
pad, Jan Barkhof,
Joop Plaisier (chef
Autokeuringen),
Cees Kerkhoven (de
vastgoedman van
de ANWB), Henk
Flinterman (Bouw-
zaken van de
ANWB), de archi-
tect van der Meirac-
ker en ik. Tomtom
hebben we nog niet
dus het is vaak puz-
zelen in nog onont-

gonnen en uitgestorven industrie-
gebieden. 
Soms liggen de wegen er nog niet. We rij-
den dan naar zo’n verlaten plek, halen de
grote kaarten uit de auto, proberen ons te
oriënteren waar de plek is waar het ge-
bouw moet komen, kijken een paar mi-
nuutjes rond, stappen weer in de auto en
gaan naar de volgende bestemming. 
En dat een aantal dagen achtereen, met
weinig koffiepauze, want chauffeur Jan
Barkhof drinkt geen koffie! Uiteraard
moet het echte werk daarna nog door
Cees Kerkhoven worden gedaan, wat be-
stemmingsplannen en aankoop van de
grond betreft.
Het is een spannende tijd; het wetsont-
werp is klaar en wordt door de minister
gesteund, maar er wordt flink aan gerom-
meld. Want er zijn ook andere partijen die
de keuringen willen uitvoeren, de gara-

ges! De BOVAG, onze eeuwige rivaal, be-
gint zich flink te roeren en te lobbyen bij
kamerleden.

Proefstation in Hilversum
Toch zet de minister door en er wordt be-
sloten om een proefstation te bouwen
volgens het nieuwe ontwerp. Daarvoor
zijn al wat proeven genomen met kleine
houten stations in Vlaardingen en Scheve-
ningen, maar nu wordt het echt menens.
Henk Flinterman gaat met de architect en
de aannemer aan de gang en zo ontstaat

aan de Hilversumse
Franciscusweg het
eerste echte APK-
keuringsstation, een
flink concrete stap
in het project! 
Mijn collega Toon
Veltman wordt de
projectleider van de
proef en Jan Brou-

wer van techno Utrecht de uitvoerder.
Een uitgebreid testplan wordt opgezet,
data gepland, maar dan begint het te ha-
peren. Hoe komen we aan te keuren
auto’s? Er moeten natuurlijk wel flink wat
automobilisten langskomen voor een vei-
ligheidskeuring. 
We hebben opdracht gekregen om toch
vooral niet de publiciteit te zoeken, want
anders denkt de Tweede Kamer dat alles
al bekokstoofd is tussen minister en
ANWB en dan zijn de poppen aan het dan-
sen. Niettemin lukt het met veel hangen
en wurgen en relaties aanspreken om het
benodigde aantal keuringen binnen te
halen. De proef slaagde en eerlijk is eerlijk,
het systeem liep perfect. Alles wat van te-
voren bedacht was, werkt in het echt ook
zo, de werkmethode klopt, de tijden klop-
pen, de keuringsrapporten, de appara-
tuur, alles doet wat het moet doen.
En om een beetje vaart te maken worden
er daarna nog vier van deze stations ge-
bouwd en in gebruik genomen, in Middel-
burg, Apeldoorn, Groningen en Nijmegen.

De Tweede Kamer gaat stemmen, wat
wordt het?

Inmiddels komt de
behandeling van
het wetsontwerp in
de Tweede Kamer
dichterbij en dan
blijkt dat Pol de
Beer van de VVD én
Jaap van der Doef
van de PvdA toch
voor de belangen

van de BOVAG kiezen en een ernstige be-
dreiging voor het plan vormen. Het is vol-
gens mij ook net verkiezingstijd en dan wil
men nog wel eens onverwachte populisti-
sche thema’s kiezen. Het lijkt er op dat het
nog erg spannend gaat worden. En dat

wordt het ook.
Als die voor ons belangrijke stemming
plaatsvindt, zitten wij op de publieke tri-
bune in de (oude) Tweede Kamer. In een
aparte loge zien we Jan Barkhof en Pieter
van Vollenhoven gespannen kijken en af-
wachten. En helaas de stemming valt he-
lemaal verkeerd voor ons uit, de
populisten hebben gewonnen, het wets-
ontwerp gaat van tafel en het hele plan
wordt afgeblazen, in ieder geval voor de
Stichting van Van Vollenhoven en voor de
ANWB. 
Een grote teleurstelling voor allen die er
zo hard voor gewerkt hebben, maar
vooral ook voor degenen die er hun toe-
komst in zagen, zoals menige keurmees-
ter.

En toen
Uiteindelijk wordt pas ruim 10 jaar later de
APK daadwerkelijk ingevoerd en wordt
vooral uitgevoerd door garages. U kent
ongetwijfeld de voor- en nadelen van
deze situatie. 
Ik kan me niet aan de indruk onttrekken
dat de APK door veel garages vooral ge-
bruikt wordt om meer reparaties te kun-
nen uitvoeren, maar misschien ben ik wat
partijdig. 
Voor de afdeling Autokeuringen is het in-
derdaad een flinke tegenvaller, het toe-
komstperspectief ziet er opeens veel
minder rooskleuring uit. 
Aan de andere kant denk ik dat het ach-
teraf gezien toch niet zo slecht is, want
om als keurmeester je leven te moeten
slijten met iedere dag weer tientallen au-
to’s snel te moeten beoordelen lijkt me
ook niet de meest boeiende baan. Dat
was ook een van de ervaringen die we in
België en Duitsland opgedaan hadden.
Pieter van Vollenhoven is uiteraard zwaar
teleurgesteld, maar heeft toch mede daar-
door zijn ideale baan gevonden in de ver-
keersveiligheid en later de Ongeval-
lenraad. En hij werkte veel samen met de
ANWB. Ik zag nog jaren zijn AA-27 weke-
lijks bij de ANWB geparkeerd staan. 

Het hele project heeft de ANWB overi-
gens niets gekost, want voor zover ik
weet zijn alle kosten van het project door
het Rijk vergoed, tot aan de vijf gebouw-
de stations toe!
En ik heb genoten van dit boeiende pro-
ject met zoveel facetten! 
Volgende keer weer een heel andere pro-
ject.

Bram Visser

PS: Alles wat ik heb opgeschreven  komt uit
mijn herinneringen, ik heb geen dagboeken
bijgehouden. Mogelijk ben ik hier en daar
wat vergeten of zijn mijn herinneringen wat
gekleurd. Graag uw reacties of aanvullin-
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De oplossing van deze puzzel inzenden vóór 28 juli 2012:

Hans Middelraad 

Stortemelk 22, 2401 BZ  Alphen a/d Rijn of per e-mail naar: 
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Een nieuw begin
Tja. Daar zit je dan achter een pc. Marlène sloot haar laatste bij-
drage in de Buitenband af met de mededeling dat de rubriek Pen-
sioenpraat zal worden voortgezet door een van de huidige
vertegenwoordigers van de gepensioneerden in de Deelnemers-
raad van het Pensioenfonds ANWB. En de andere twee vertegen-
woordigers, Loek Schouten en Ton Groenewege, zeiden: “Doe jij
dat maar, jij kunt wel schrijven”. Dat laatste valt te betwijfelen.
Mijn vroegere – helaas veel te vroeg overleden – secretaresse
Lidy van Hoolwerff dacht er heel anders over. Stilzwijgend en on-
opgemerkt zat ze allerlei verbeteringen aan te brengen. En schrij-
ven over pensioenen is nog wat anders dan een brief, een notitie
of een artikel. Dat vergt deskundigheid en ervaring. Marlène be-
schikte over beide. Ik sta nog aan het begin. Pensioenpraat was
zo nauw verweven met Marlène dat ik maar ben begonnen met
de rubriek een andere naam te geven. 

Pensioenakkoord
In diverse werkgroepen wordt er bij het Ministerie van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid (SZW) gewerkt aan de invulling van
het pensioenakkoord. Zo rond februari hadden de rapporten ge-
reed moeten zijn. Medio april is dat nog niet het geval. En bedrei-
gingen zijn er volop. In het kader van bezuinigingen wordt al
gesproken over het vervroegen van de afgesproken datum om
tot 66 respectievelijk 67 jaar te moeten blijven werken. In som-
mige stukken wordt ook al 68 jaar genoemd. Deskundigen van
de NVOG (Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensi-
oneerden, waar de VG-ANWB lid van is) zitten mede aan tafel bij
de werkgroepen. Dat gebeurt in CSO-verband. Dat is weer een
koepel van meerdere ouderenorganisaties. Uit de informatie die
ik daarvandaan krijg, heb ik niet de indruk dat er snel resultaten
te verwachten zijn. Zeker niet omdat de Tweede Kamer er ook
nog over moet praten.

Transparantie in de pensioensector noodzakelijk
Pensioenen waren tot voor kort voor velen een ‘ver van mijn bed
show’. Je zat bij een Pensioenfonds en dat zou wel goed zijn.
Pensioenfondsen kwamen ook nauwelijks in het nieuws. Dat laat-
ste is sterk veranderd. Pensioen is een onderwerp waar veel be-
langstelling voor is. De Nederlandsche Bank is veel actiever. Het
ABP (Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds, het fonds voor over-
heidspersoneel) organiseert bijvoorbeeld 19 regionale bijeen-
komsten in het land om met de deelnemers te communiceren
over het pensioen. Die bijeenkomsten worden als zeer open en
informatief ervaren.
De AFM (Autoriteit Financiële Markten) laat in een jaarverslag
blijken dat de pensioensector niet transparant genoeg is. Naar de
mening van de AFM sluimert er een generatieconflict dat het
stelsel bedreigt. “Steeds meer jongeren hebben het idee dat zij,
onder de mom van solidariteit, tekorten uit het verleden betalen
en beter af zijn wanneer ze individueel een pensioen zouden op-
bouwen”, zo schrijft de toezichthouder. 

Of het beter is om individueel een pensioen te gaan opbouwen
valt sterkt te betwijfelen. Er zijn berekeningen waaruit blijkt dat
de kosten voor een afzonderlijke pensioenopbouw relatief hoog
zijn. En er is nog een ander gevaar. Pensioenopbouw kost geld.
En als je jong bent schuif je pensioengedachten ‘naar later’. Maar
dat heeft wel tot gevolg dat er minder geld beschikbaar is als de
pensioenleeftijd bereikt is. Soortgelijke problemen doen zich
voor bij werknemers die voor zichzelf een bedrijfje gaan begin-
nen. De zogenaamde zzp’ers, oftewel zelfstandigen zonder per-

soneel. Het kost vaak al moeite om het bedrijf draaiende te hou-
den en reserveren voor een pensioen wordt een ‘vooruitschuif-
post’ in de begroting.

Er valt daarom veel te zeggen voor een collectief pensioenfonds
waaraan je verplicht moet bijdragen. Maar dat pensioenfonds
moet dan wel duidelijk maken dat het goed omgaat met het geld
dat wordt ingelegd.

AOW op 65e verjaardag
Het klinkt leuk. Het ontvangen van uw AOW als u 65 jaar wordt.
Maar het was leuker. Voor 1 april 2012 kreeg u in de maand
waarin u 65 werd al de volle maand betaald. Maar het verjaar-
dagscadeau is niets anders dan een bezuinigingsmaatregel. En
denkt u, ach die paar dagen kan niet veel opleveren? Er is uitgere-
kend dat het gaat om een bedrag van 65 miljoen per jaar. Daarbij
is al rekening gehouden met het langer doorbetalen van een uit-
kering, zoals een WAO-/ WIA-/WW-/nabestaanden-/bijstandsuitke-
ring. Die stopte voorheen bij de 1e van de maand en loopt nu
door tot u 65 wordt. 
Mocht u aan het einde van de maand 65 jaar worden en in bij-
voorbeeld april maar een paar dagen AOW krijgen dan kunt u de
Sociale Verzekeringsbank (SVB) vragen om de AOW van mei die
rond de 23e komt, eerder te laten uitbetalen. In juni wordt het
dan weer gewoon de 23e. 
De pensioenuitkering vanuit het Pensioenfonds ANWB blijft in-
gaan op de 1e van de maand waarin u 65 wordt.

Financieel crisisplan Pensioenfonds ANWB
In het vorige nummer van de Buitenband heeft Marlène al aange-
geven dat het herstelplan niet wordt gehaald. Ook is aangegeven
hoe het tekortschietende bedrag zal worden ingevuld. Voor de
pensioengerechtigden zal dit een korting op het pensioen bete-
kenen. Op dit moment wordt uitgegaan van 1,1%. De ingangsda-
tum zal 1 april 2013 zijn. Het korten van de pensioenen wordt ook
wel afstempelen genoemd. Of het werkelijk doorgaat hangt af
van de ontwikkelingen op de financiële markten. En die markten
zijn op dit moment redelijk onvoorspelbaar. Of het doorgaat en
in welke mate zal door het bestuur van het Pensioenfonds in het
begin van 2013 worden vastgesteld. Over de ontwikkelingen zult
u dan door het bestuur van het Pensioenfonds ANWB per brief
worden geïnformeerd. 
Het Pensioenfonds ANWB heeft zich voorts voorgenomen om
meer met de deelnemers en pensioengerechtigden te gaan com-
municeren. Zo wordt er ook gedacht aan een nieuwsbrief die
met een frequentie van twee tot drie keer per jaar zal verschij-
nen. Ook bij ons fonds dus meer aandacht voor transparantie.

Het Pensioenfonds ANWB is op 31 december 2008 in een situatie
gekomen waarbij er sprake is van een dekkingstekort. Er is toen
een plan ingediend waarin werd aangegeven hoe het fonds bin-
nen vijf jaar weer zou beschikken over een minimaal vereist ver-
mogen. In dat plan werd er vanuit gegaan dat uiterlijk 2013 het
minimale vermogen werd bereikt. Maar het zijn plannen.
In plannen zitten aannames en de werkelijkheid is vaak anders.
Het beleid kan bijvoorbeeld achterhaald zijn of de financiële
markten kunnen heel andere resultaten geven dan destijds werd
verwacht. Dat blijkt ook nu weer. Om op dergelijke veranderin-
gen te zijn voorbereid en tijdig maatregelen te kunnen nemen,
moet het Pensioenfonds ANWB een financieel crisisplan indienen
bij De Nederlandsche Bank. Dat moet gebeuren voor 1 mei 2012.
Het bestuur heeft het plan in concept voorgelegd aan de Deelne-
mersraad en om advies gevraagd. In een extra vergadering zal de
Deelnemersraad het plan bespreken en het advies geven zodat
de datum van 1 mei wordt gehaald.

Beno Koens
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Horizontaal

1 Gezondheidsleer 2 gezond maken 12 huilgeluid 14
orgaan 25 muzieknoot 17 Honduras (afk.) 18 in
goede conditie 20 erbij horend (Lat. afk.) 21 Kryp-
ton (symbool) 22 lichaamsdeel 25 buitensporig 28
warme drank 29 van leem 31 meisjesnaam 32 etage
(afk.) 33 meester (afk.) 35 Sociaaleconomische
raad (afk.) 36 chef-staf 37 Bijbelboek (afk.) 38 Egyp-
tische godin 40 vleesgerecht 42 boom 43 oefenen
44 persoonlijk voornaamwoord 46 eenheid van cul-
turele overdracht 48 vertaler 51 dwarsmast 53
voorzetsel 54 geleerd 56 achter 57 tegenover (afk.)
58 meisjesnaam 60 gezondheid! 62 deel van een
koe 64 bevallig 66 hagedis 68 lidwoord 69 en ande-
ren (afk.) 70 insect 72 centrale interfaculteit (afk.)
73 megaton (afk.) 74 arrogant 76 soort bunzing 78
medicijn 79 binnensmonds zingen.

Verticaal

1 Beterschap 2 Gedeputeerde Staten (afk.) 3 au-
tochtoon 4 slot 5 Nederlandse Kampioenschappen
(afk.) 7 uitroep 8 faam 9 naast het genoemde 10
zelfde tijd  (afk.) 11 op geen enkele plaats 13 bolge-
was 16 oprecht 18 verpakking 19 draai 21 nakome-
ling 23 Helium (symbool) 24 lengtemaat 26 de
onbekende (afk.) 27 Tunesië (afk.) 30 medicament
34 cadans 36 kettingzang 38 in samenwerking met
(afk.) 39 De Heilige Roomse Kerk (Lat. afk.) 40
hoofddeksel 41 boom 45 ziekenverzorger 47 open
pronkkastje 49 specerij 50 vrouwelijke soeverein 52
iedere 54 elektrische eenheid van vermogen 55 he-
mellichaam 57 groep die samenwerkt 59 persoon-
lijk voornaamwoord 60 Senegal (afk.) 61 en verder
(afk.) 63 hetzelfde (afk.) 65 karakter 67 kleur 71
voorzetsel 74 deel van de dag 75 onzes inziens
(afk.) 76 IJzer (symbool) 77 muzieknoot.
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VOORJAARSVAKANTIE

Wij hebben 32 inzendingen (8 per post en 24 per e-mail) met de goede 
oplossing ontvangen.
De trekking door onze ‘huisnotaris’ heeft plaatsgevonden op 18 april j.l.

De winnaar is geworden:

C.F. Heijman uit Arkel

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