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R
Hoe ouder hoe gelukkiger

18-jarigen geven zichzelf gemiddeld een 6.7 voor geluk, 50-jarigen een 6.2, 73-jarigen
een 6.8 en 85-jarigen een 7,2. Dat blijkt uit een Amerikaans onderzoek van Happify, een
instituut dat wetenschappelijk onderzoek doet naar geluk. Volgens de geluksexperts zijn
73-jarigen gemiddeld even levenslustig als 18-jarigen. En naast de levenslust groeit, met
het klimmen der jaren, het geluksgevoel. Nog een heel bijzonder gegeven uit dit onder-
zoek: mensen met een positieve kijk, leven gemiddeld 7,5 jaar langer. 
Het bovenstaande vind ik wel iets om lang, heel lang bij stil te staan. Ik bedenk dat, ook
al hebben we met z’n allen in ons leven al heel wat verdriet, frustratie, ergernis, rouw,
ziekte, ellende etc. etc. te verstouwen gekregen, we natuurlijk ook kunnen terugkijken
op heel veel vreugde, geluk, blijdschap, mooie ervaringen, meevallers, liefde etc. etc. 
Ik ben, toen ik lang geleden eens in een flinke dip zat, op de gedachte gekomen dat je
ongelukkig en gelukkig tegelijk kunt zijn. Je kunt verdriet hebben om het een, en tegelijk
blij zijn om iets anders. En het is aan jou waar je je aandacht op richt. Als je jong bent,
heb je die kennis nog niet zo snel paraat. Maar als ik dit aan u, de lezers van de Buiten-
band zeg, knikt u allen instemmend. 
Voor de pensioenpot is het beter dat we tobbers zijn, want dan verwisselen we eerder
het tijdelijke voor het eeuwige. Maar dat gaat niet gebeuren! Nog meer dan voorheen
richten we ons op het mooie dat ons toevalt. 
En begint u nu maar vast te genieten van deze heerlijke Buitenband met lekkere verha-
len en mooie foto’s.

Ria Peerdeman
hoofdredacteur-bb@vg-anwb.nl
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In de vorige Bestuurspraat sprak ik nog mijn zorgen uit over de va-
catures voor bestuur en rcp-ers. Nu vlak na de jaarlijkse ALV van 17
april zijn die zorgen goeddeels verdwenen. Ik ben erg blij dat Frank
Twiss daar benoemd kon worden tot secretaris van het bestuur als
opvolger van Gerda Jozee en Willem Ligtenstein als opvolger van
penningmeester Dick van Werkhoven. Met Mieke Geursen, An-
nette Notenboom, Randolf de Leeuw en ondergetekende zijn we
op volle sterkte. Tot de volgende ALV, want alle bestuursleden zijn
nu voor één jaar benoemd, en vervolgens steeds herkiesbaar voor
een volgend jaar, voor wie dat wil en kan.

Nog tijdens de ALV hebben twee leden zich opgegeven als nieuwe
rcp-er. Daar zijn we erg blij mee, we hopen de resterende vijf vaca-
tures ook spoedig vervuld te krijgen.
Al met al is de organisatie van onze vereniging goed op orde, met
een sterk ledensecretariaat, een ervaren kascommissie, een vrijwel
professionele redactie, veel enthousiaste rcp-ers en deskundige
vertegenwoordigers voor het behartigen van de belangen van de
gepensioneerden. Met goede moed kunnen we de rest van de acti-
viteiten voor dit jaar gaan invullen.

Op de ALV zijn heel wat spijkers met koppen geslagen, hoewel er
weinig hamerslagen klonken. De aanwezige leden gingen vlot ak-
koord met de lang voorbereide noodzakelijke aanpassing van de
Statuten. Blijkbaar waren de argumenten in de vooraf toegestuurde
stukken voldoende overtuigend. Oplettende leden vonden alleen
nog een paar tekstuele foutjes.
Ook stemden de leden in met het voorgestelde Huishoudelijk Re-
glement, waarmee een aantal belangrijke praktische zaken, zoals
de manier van contributiebetaling, nu duidelijk vastgelegd zijn. 

Op onze website zijn de nieuwe Statuten en het HR binnenkort na
te lezen.
In dit nummer ziet u op pagina 6 een impressie over de ALV. Daarin
is te lezen dat de ALV vooraf werd gegaan door een zeer enthousi-
aste presentatie van Greet Locquet, directeur ANWB Reizen, over
de door haar geleide reisactiviteiten. Praten over reizen is al gauw
veel leuker dan vergaderen over statuten en financiën, maar de
plicht riep en er moest vergaderd worden. Greet nodigde ons uit
ook een keer naar Hoofddorp te komen, zodat we daar de rest van
haar verhalen kunnen horen.

Vorig jaar werd ik op de ALV als voorzitter benoemd, nu was het
voor het eerst mijn taak om de vergadering te leiden. Daarmee heb
ik mijn eerste jaar vol gemaakt, met alle voorkomende activiteiten
en verantwoordelijkheden. Het is leuker dan ik dacht, vooral door
de fijne groep, waarin ik kan opereren.

De opkomst bij de ALV was iets lager dan in vorige jaren, misschien
doordat slechts drie dagen later de zeer populaire excursie naar
het NMM te Soesterberg zo’n 200 deelnemers trok, bijna twee
maal zo veel als verwacht. Zoals Bert van der Snoek in zijn impres-
sie van de ALV schrijft heeft elk voordeel zijn nadeel, en andersom.
Hier zit dat in de bijdrage, die de vereniging per deelnemer toelegt.
Een grote deelname kost dus extra. Maar dat mocht de pret niet
drukken, de financiële positie van de vereniging is gezond en de
leden konden volop genieten van het prachtige nieuwe museum.

Een goede zomer en iedereen tot ziens bij de volgende activiteiten.

Dick Kooman
voorzitter VG-ANWB, voorzitter@vg-anwb.nl 
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Van de voorzitter

We blijken patent te hebben op prachtig zomerweer als we een ex-
cursie organiseren. Krijg je dan toch echt wat je verdient? 
Om even voor tienen draai ik met de auto het terrein op van de
voormalige vliegbasis Soesterberg. Voor me schittert het glazen ge-
bouw van het Nationaal Militair Museum. Er staan al vroege vogels
bij de entree te wachten tot de deuren opengaan.
Het is een hartelijk weerzien met veel oud collega’s. Er is massaal
ingeschreven op deze excursie. Ruim 200 gasten willen dit nieuwe
museum van binnen bekijken. En terecht. Wat is het groot en wat is
er veel te zien en te beleven. En het is wel zo relaxed als dit mu-
seum speciaal voor onze groep de deuren opent. 
Na de koffie met Soester Turf in het restaurant dat uitzicht biedt op
de straaljagers die buiten staan opgesteld, stellen de vrijwilligers
zich voor die ons in kleine groepjes van 20 personen gaan rondlei-
den. Wat kunnen die mannen veel en boeiend vertellen over de ge-

schiedenis van oorlog en vrede. En het bewijst maar weer eens dat
je met een gids zo veel meer geniet van de tentoongestelde materi-
alen. Ze wijzen je op details die je anders over het hoofd ziet. Ze
vertellen je spannende verhalen over hoe het er in het veld aan toe
gaat en hoeveel spanning er omgaat in het lichaam van een vlieger
van een straaljager. Ze nemen je mee vanaf de tijd dat er met rid-
ders en zwaarden werd gestreden tot aan ons tijdperk waarin de
computer heel veel bepaalt en regelt.
Voordat je het beseft is het tijd voor de lunch. Pittige tomatensoep,
luxe broodjes met brie, honing en walnoot en nog veel meer vari-
anten. Als extra een mok met vers fruit en een heerlijk glas verse
jus of een glas melk. Natuurlijk mag ook de traditionele kroket niet
ontbreken. Alles was van een prima kwaliteit. Soms moest je er wel
even voor in de rij staan maar daarna smaakte het des te lekkerder.
Ook is er voldoende gelegenheid om er alleen op uit te trekken om
bijvoorbeeld in de toren te genieten van het uitzicht daar. Het mu-
seum ligt in een prachtig natuurgebied.
Om half vier drinken we nog gezellig een glas bier, wijn of frisdrank
met wat koude en warme hapjes erbij. Velen kijken al uit naar de
volgende excursie.
Daarover leest u ook in dit nummer.

Annette Notenboom

Soesterberg
Excursie Nationaal Museum
een grandioos succes
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Boordevol vitamine C
In deze lekkere rode vruchtjes zit een grote
hoeveelheid vitamine C; op de kiwi na het
meeste van alle vruchten. Dit is goed voor je
weerstand, je huid en haar en helpt mee ver-
koudheid te bestrijden. Bovendien is vita-
mine C een antioxidant. Deze zorgt ervoor
dat bepaalde schadelijke stoffen in het li-
chaam geneutraliseerd worden.

Een bron van folium-
zuur
Naast vitamine C bevatten aardbeien ook fo-
liumzuur. Dit wordt ook wel vitamine B11 ge-
noemd en het zijn vaak zwangere vrouwen
die hier een tekort aan hebben en dus wel
een extra portie kunnen gebruiken. Folium-
zuur is belangrijk voor de groei van het li-
chaam en voor de aanmaak van rode en
witte bloedcellen Daarnaast is het belangrijk
voor de vroege ontwikkeling van ongeboren
kinderen.

Een bron van kalium
Aardbeien zijn een goede bron van kalium.
Kalium is belangrijk voor een goede bloed-
druk en het regelen van de vochtbalans in
het lichaam. Ook is het belangrijk voor een
goede spiersamentrekking en geleiding van
de zenuwprikkels.

Hoe houd je ze goed?
Aardbeien zijn erg teer, hierdoor kneuzen en
beschimmelen ze snel. In de koelkast blijven

De zomer-
koninkjes zijn
lekker en oh zo 
gezond…
Dus smullen maar!

Dat aardbeien erg lekker zijn, dat is alge-
meen bekend. Heerlijk op beschuit of in
taart, maar ook zo uit het vuistje is de aard-
bei een ware verwennerij. Daarnaast zitten
aardbeien vol met gezonde stoffen die je li-
chaam nodig heeft. Zo gezond zijn aard-
beien! 

Aardbeien staan op de vijfde plek van meest
gegeten fruitsoorten in Nederland. Deze tere
lekkernij is eigenlijk geen vrucht, maar een
schijnvrucht; het zijn de pitjes aan de buiten-
kant die de echte vrucht zijn. In Nederland
wordt per jaar ruim veertigduizend ton aard-
beien geteeld. Eet je vaak Nederlandse aard-
beien? Dan is de kans groot dat ze uit de kas
komen.

Aardbeien bevatten weinig calorieën. Een
schaaltje gevuld met 100 gram van deze
overheerlijke zomerkoninkjes bevat slechts
29 kilocalorieën. En zo heb je ook alweer de
helft van de dagelijks aanbevolen hoeveel-
heid fruit binnen.

A nnette’s

llerlei
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aardbeien één tot drie dagen goed, op een
koele plek buiten de koelkast is dit één dag.
Als je aardbeien invriest, dan kun je ze wel
acht maanden tot een jaar bewaren. Je
houdt ze het langst goed door ze met kroon-
tje en onafgedekt te bewaren.

Franse 
aardbeientaart

Fris zomergebak met een basis van
mascarpone en honing

Ingrediënten
155 g boter
250 g bloem
125 g witte basterdsuiker
12 g vanillesuiker (zakje à 8 g)
1 ei
375 g mascarpone (bakje à 250 g)
3 el honing
4 blaadjes gelatine
300 g aardbeien
1 tl fijne kristalsuiker
2 el kraanwater
Keukenspullen
keukenmachine
deegroller
taartvorm (Ø 28 cm)
bakkwast

Bereiden
Verwarm de oven voor op 180 °C. Snijd de
boter in blokjes. Doe de bloem, witte bas-
terdsuiker, boter, vanillesuiker en het ei in de
keukenmachine en meng tot een samenhan-
gend deeg. Kneed kort met de hand en rol
met de deegroller op een met bloem besto-
ven werkblad uit tot een ronde lap met een
doorsnede van 30 cm.

Vet de taartvorm in met wat boter, bekleed
de bodem en de randen van de vorm met
het deeg. Prik met een vork gaatjes in de
bodem. Bak in het midden van de oven in ca.
30 min. lichtbruin en gaar. Neem uit de oven
en laat in de vorm in 1 uur helemaal afkoelen.
Roer met een vork de mascarpone los in een



king, helpen op een vriendelijke en behulp-
zame manier mee in de bediening. Een deel
van de opbrengst van `t Veluws Zandsculptu-
renfestijn gaat elk jaar naar een goed doel in
de gemeente Barneveld.

Openingstijden:
't Veluws Zandsculpturenfestijn: 
Oude Barnevelderweg 5, 3886 PT Garderen
Parkeren is gratis

Maandag t/m zaterdag van 10.00 uur tot
17.30 uur.  Zondag gesloten.

Openbaar vervoer
Vanuit Apeldoorn (station): Bus 102s rich-
ting Amersfoort – bij Busstation Wittenberg
overstappen op 112 richting Nunspeet –

eerstvolgende halte uitstappen (Hooiweg) –
vervolgens ca. 250m lopen.

Vanuit Putten (station): Bus 107 richting Ede
– uitstappen bij Halte Hooiweg – vervolgens
ca. 250m lopen.
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Vanuit Amersfoort (station): Bus 102s rich-
ting Apeldoorn – bij Busstation Wittenberg
overstappen op 112 richting Nunspeet –
eerstvolgende halte uitstappen (Hooiweg) –
vervolgens ca. 250m lopen.

Vanuit Ede-Wageningen (station): Bus 107
richting Putten – uitstappen bij Halte Hooi-
weg – vervolgens ca. 250m lopen.

De entreeprijzen voor 2015 zijn:
Kinderen t/m 5 jaar gratis .Kinderen van 6
t/m 12 jaar € 4.50 Vanaf 13 jaar en ouder 
€ 9.50
U kunt uw toegangskaarten vooraf online
kopen via www.zandsculpturen.nl

kom en meng de honing erdoor. Verdeel het
mascarponemengsel over de taartbodem.
Week de gelatine 5 min. inkoud water.

Verwijder ondertussen de kroontjes van de
aardbeien en snijd in partjes. Leg de aard-
beien dakpansgewijs op het mascarpone-
mengsel in de vorm. Begin bij de korst en
werk naar binnen .Doe de kristalsuiker met
het water in een steelpan en laat de suiker
oplossen. Knijp de gelatine uit en laat lossen
in het suikerwater. Bestrijk de aardbeien met
het suikerwater, met behulp van de bak-
kwast. Dek de taart af met vershoudfolie en
laat in minimaal 30 min. stijf worden in de
koelkast.

Dagje uit voor
het hele gezin!
Ieder jaar is er in Garderen het Zandsculptu-
ren festival. Ook in 2015 is er weer hard ge-
werkt om er een boeiend kijkfestijn van de
te maken. Het thema voor dit jaar is “Groot-
moederstijd” en in het overdekte deel “Kin-
derboeken” met daarbij weer een puzzel.
Ook zal er aandacht zijn voor 125 jaar Van
Gogh.

Het festijn staat garant voor een uniek en at-
tractief uitje voor het hele gezin. De zand-
kunstwerken en de ambiance er omheen zijn
een trekpleister voor binnen- en buiten-
landse toeristen en zetten de Veluwe nog
meer op de kaart. Het festijn is een eyecat-
cher van formaat.

Het festijn is in 2015 geopend vanaf 17 april
t/m 31 oktober (niet op zondag).

Naast ’t Veluws Zandsculpturenfestijn vindt u
De Beeldentuin en Lunchroom De Rozentuin.
Samen goed voor een hele dag uit.  In lun-
chroom  De Rozentuin worden behalve kof-
fie/thee met toebehoren ook complete
lunches geserveerd. Deelnemers van Stich-
ting De Rozelaar uit Barneveld, die hulp biedt
aan mensen met een verstandelijke beper-

Dit jaar geen
boottocht
De afgelopen jaren hebben we elk jaar
drie excursies kunnen organiseren: een
“technische” excursie, een stadswande-
ling en een boottocht. Dat stond ook voor
dit jaar weer op de planning. Na het suc-
cesvolle bezoek aan het Nationaal Militair
Museum te Soesterberg met de vele deel-
nemers zijn we nu bezig met de laatste
voorbereidingen voor de stadswandeling
in Amersfoort op woensdag 15 juli a.s.
Binnenkort ontvangt u hiervoor per post
de uitnodiging en het aanmeldingsformu-
lier.
Over de boottocht, die ons in 2014 van
Harderwijk naar Elburg en weer terug ver-
voerde waren we heel erg tevreden. De
boot zelf was zeer geschikt wat ruimte en
indeling betreft en de verzorging aan
boord was uitstekend. Daarom hebben
we al direct na afloop van die boottocht
met de rederij afspraken gemaakt om met
deze boot in 2015 vanuit Lelystad naar
Enkhuizen te gaan varen. Toen we begin
dit jaar de afspraken definitief wilden vast-
leggen bleek echter dat de boot naar el-
ders was verkocht en voor ons niet meer
beschikbaar was. Veel rederijen van rond-
vaartboten hebben geleden onder de eco-
nomische crisis van de laatste jaren en er
zijn veel boten uit de vaart genomen. Dat
betekende dat we op zoek moesten naar
een andere boot. Helaas blijken er op de
inmiddels korte termijn geen goede en
voor ons betaalbare alternatieven te zijn.

We zullen daarom dit jaar geen boottocht
meer kunnen organiseren. Dat ervaren we
als een teleurstelling, maar het kan niet
anders. Misschien zien we daardoor wel
extra veel leden op de stadwandeling in
Amersfoort, met een boottochtje door de
grachten daar.
Graag dan daar tot ziens.

Bestuur VG-ANWB



Elk voordeel heeft zijn nadeel 
Impressie Algemene 
Ledenvergadering 
van 17 april jl.

Verwacht hier geen uitgebreid verslag van wat er allemaal bespro-
ken is tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) van onze Ver-
eniging Gepensioneerden die op 17 april jl. in het hoofdkantoor van
de  ANWB werd gehouden. We beperken ons tot een korte impres-
sie en foto’s van onze huisfotograaf Leo Scheffer. 

Over de plaats waar de vergadering plaatsvond, ontstond tijdens de
behandeling van de nieuwe statuten (artikel 14, lid 1) een korte
maar ook wel vermakelijke discussie. In het conceptartikel staat dat
de ALV ‘in principe’ te ’s Gravenhage moet worden gehouden. Maar
volgens een oplettend (ere)lid klopt dat niet: ’s Gravenhage bestaat
niet officieel, dat moet Den Haag zijn en het hoofdkantoor ligt niet
in Den Haag maar in Wassenaar. Hij stelde voor om er daarom ‘in
de omgeving van Den Haag’ van te maken, maar daar waren ande-
ren het weer niet mee eens. De oplossing voor dit ‘probleem’ werd
gevonden in de tekst dat de ALV in principe in het hoofdkantoor
van de ANWB wordt gehouden. De term ‘in principe’ maakt het
mogelijk hier in bijzondere gevallen van af te wijken.
Het noemen van dit voorval illustreert dat de vele belangrijke wijzi-
gingen in de statuten en de instelling van een huishoudelijk regle-
ment blijkbaar zo goed waren voorbereid, dat er op de vergadering
nauwelijks vragen of bezwaren waren en dat het beperkt bleef tot
opmerkingen over een paar tekstuele onvolkomenheden, die overi-
gens al jaren in de statuten zaten.

55 aanwezigen

Na de behandeling van de statuten en het huishoudelijk reglement
kwam er niet veel schokkends meer ter tafel tijdens deze vergade-
ring, die met rond de 55 aanwezigen iets minder goed bezocht
werd dan gebruikelijk. Dat kan komen omdat een paar dagen later,
op maandag 20 april, de excursie naar het Nationaal Militair Mu-
seum in Soesterberg zou plaatsvinden, waar maar liefst ruim 200

mensen zich voor hadden aangemeld. Zo heeft elk voordeel zijn na-
deel (zou Johan Cruijff gezegd kunnen hebben). 
Voorzitter Dick Kooman loodste de agendapunten er verder snel
doorheen, hiertoe min of meer gedwongen omdat de presentatie
van Greet Locket, directeur van ANWB Reizen, die aan de vergade-
ring vooraf ging meer tijd in beslag nam dan gepland. 

Nieuwe bestuursleden

Een van die agendapunten was de nieuwe samenstelling van het
bestuur: penningmeester Dick van Werkhoven is na zeven jaar op
de centjes te hebben gepast over de ‘houdbaarheidsdatum’ (=
maximale zittingstermijn) heen en wordt opgevolgd door Willem
Ligtenstein, die in zijn werkzame periode zijn sporen op marketing-
gebied dik en dwars heeft verdiend. Dick werd natuurlijk uitgebreid
bedankt en uitgeluid met een fraaie bos bloemen. Wel is het jam-
mer dat hij het jaar 2014 met een negatief resultaat van ruim 3000
euro moest afsluiten, maar daar kan hij niets aan doen; dat kwam
vooral omdat de excursies erg in trek waren en daar veel geld bij
moest omdat die nu eenmaal niet kostendekkend zijn. Elk voordeel
heeft zijn nadeel….. 
Zoals in de toelichting op de agendapunten is vermeld, heeft secre-
taris Gerda Jozee te  kennen gegeven om haar werkzaamheden na
één jaar te beëindigen. Gelukkig heeft het bestuur Frank Twiss be-
reid gevonden deze belangrijke functie te vervullen. Frank heeft in
zijn werk veel secretarisfuncties vervuld, dus werd hij net zoals Wil-
lem Ligtenstein met een warm applaus verwelkomd. En Gerda
kreeg als dank voor haar inzet natuurlijk ook een bos bloemen. 
Met de herbenoemingen van de zittende bestuursleden en leden
van de kascommissie was de vergadering het gelukkig ook snel
eens en men was ook blij te horen dat leden die actief zijn in ver-
schillende commissies hun belangrijke taken blijven vervullen. 

ANWB Reizen

Vóór dit alles, hield Greet Locket een enthousiaste en bevlogen in-
leiding over het vele wel en weinige wee van ANWB Reizen. Dit
werd namelijk een ware successtory, op één reisorganisatie na
(Cruise Travel) boekten alle organisaties die onder de vlag van

ALV 2015
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ANWB Reizen opereren fraaie omzetten en mooie winstcijfers,
zoals van Fox (voor reizen naar verre bestemmingen), Pharos (voor
autoreizen), SNS (voor natuurliefhebbers), Pin High (voor golfers)
en Kampeerreizen (voor mensen die met andere kampeerders wil-
len reizen). ANWB Reizen heeft voor iedereen wel iets in de aanbie-
ding. Ook speciale reizen. Dat de ANWB een goede naam heeft,
bewijst wel het succes van een speciale ANWB-reis die via de Kam-
pioen werd aangeboden: een paar dagen naar Gent. Trots vertelde
Greet dat maar liefst 6000 mensen hier gebruik van maakten. Een
van de onderdelen van deze reis was dat platinaleden een zak friet
konden afhalen op vertoon van een voucher. De frietboer was hier
natuurlijk heel tevreden mee, maar toen Greet hem sprak zei hij:
‘Best leuk hoor, 4000 friet verkopen, maar de ANWB heeft toch vier
miljoen leden? Waar blijven die?’ Zo zie je maar, elk voordeel….

Bert van der Snoek

Alle foto's staan op onze site: www.vg-anwb.nl
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Oud-Directeuren voor het voetlicht

Leden van de hoofddirectie van de ANWB
zijn ongetwijfeld heel belangrijk voor het
voortbestaan van het bedrijf en vereniging,
maar ze komen over het algemeen weinig in
contact met de medewerkers op de werk-
vloer, zodat we ze ook niet goed kennen. De
hoofddirecteuren traden meestal wel een
beetje op de voorgrond en kwamen hier en
daar wel eens langs, maar de andere direc-
tieleden werk(t)en meestal op de achter-
grond op de tweede etage van het
hoofdkantoor. 
De serie Oud-directeuren voor het voetlicht
is bedoeld om deze hoofddirectieleden eens
op de voorgrond te plaatsen zodat we ze een
beetje (meer) leren kennen. Dit keer sprak
Bert van der Snoek met Wop de Lange, die
van 1995 tot eind 2003 lid van de hoofddi-
rectie was en vanaf 1998 plaatsvervangend
hoofddirecteur. 

Aan het einde van het gesprek dat ik eind
maart met Wop heb, toen hij net was terug-
gekeerd van een skivakantie in Oostenrijk,
legt hij een paar A-viertjes op tafel en vertelt
met zijn onmiskenbare glimlach dat hier wel
driehonderd namen op staan. 
Als voorbereiding van het interview heeft hij
oude agenda’s tevoorschijn gehaald en alle
namen die in afspraken stonden genoteerd
uitgetikt. Dat zijn er maar liefst driehonderd.
‘En wat ik nou zo bijzonder vind’, vertelt hij,
‘bij elke naam zie ik een gezicht en herinner ik
mij wat voor een persoon het was. Na al die
jaren. Mooi toch?’

Hier concludeer ik uit dat alle gesprekken die
Wop met ‘ons’, hoog of laag in de organisatie,
heeft gevoerd, een bepaalde indruk op hem
hebben gemaakt en dat hij met aandacht
naar ‘ons’ heeft geluisterd en ‘ons’ dus seri-
eus heeft genomen. En als ik even voor mij-
zelf mag spreken: zo herinner ik mij de enkele
gesprekken die ik tijdens mijn werk als redac-
teur met Wop voerde ook; hij nam mij altijd
serieus en dat is prettig om te ervaren. 

Van assistent 
accountant tot 
divisiemanager 
Bijenkorf 

Wop heeft dus altijd veel interesse getoond in
de mensen waarmee hij heeft gewerkt. Hoog-
ste tijd dus om ons nu eens voor hem te inte-
resseren door wat meer van hem te weten
proberen te komen. Bijvoorbeeld over wat hij
heeft gedaan vóór hij naar de ANWB kwam. 
Maar eerst even een korte profielschets, om
te beginnen met zijn leeftijd, want daar kun je
je in vergissen als je hem ziet: Wop is 70 jaar,
heeft nog een goede kop met haar, witgrijs
weliswaar maar totaal niet kalend, en heeft
een slank en sportief figuur, zodat die 70 jaar
niet aan hem is af te zien. Wop is getrouwd
met Marijke (69) en ze hebben geen kinde-
ren. Ze wonen sinds 1991 in een fraai en ge-
lijkvloers appartement in Amstelveen. Wop:
‘Daarvoor woonden we in een drive-in wo-
ning in Buitenveldert, maar dat steeds maar
trap-op-en-trap-af lopen vonden we een
beetje lastig worden en met het oog op de
toekomst wilden we gelijkvloers gaan wonen.
Nu hebben we geen tuin meer, maar wel een

heerlijk terras op het westen, zodat we de
hele middag, tot in de avond, lekker in het
zonnetje een boek of tijdschrift kunnen
lezen.’ 

‘We hebben ook een appartement in Zuid
Frankrijk, in Vence, op zo’n tien kilometer van
Nice. Daar zitten we zo’n drie maanden in het
jaar, verdeeld in het voor- en najaar en in de
zomer. Daarvandaan maken we vaak trips
naar Italië. Dat vinden we een nóg prettiger
land dan Frankrijk. De mensen zijn er vrolijker
en de espresso is er lekkerder!’
Wop’s eerste functie op zestien-, zeventienja-
rige leeftijd was assistent accountant. Toen is
hij een studie economie gaan volgen en tij-
dens deze studie, rond zijn twintigste, ging hij
aan het werk bij een groothandel in staal.
Daar heeft hij goed rondgekeken hoe het er in
een groot bedrijf aan toe gaat. Tijdens een
lang verblijf in Amerika volgde hij ook nog
een cursus marketing en bij zijn terugkomst
kon hij bij de Bijenkorf een marketing staf-
functie bekleden. Hij klom daarna op tot divi-
siemanager van de huishoud- en
woninginrichtingafdeling en gaf leiding aan
een groot aantal inkopers en filiaalmanagers.
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deel 2

De man achter de glimlach:

Wop de Lange zit naast mr Pieter van Vollenhoven bij de aftrap van een campagne voor schoon recreatiewa-
ter in 1996. Schuin achter Wop zit Paul Langeweg van de afdeling Algemeen Ledenbelang (ALB). 



Maar omdat een verdere doorgroei in het be-
drijf er niet inzat, hield hij het voor gezien bij
de Bijenkorf.  

Happy bij de ANWB

‘In 1983, ik was inmiddels 38 jaar, zag ik een
advertentie van de ANWB waarin gevraagd
werd om een hoofd marketing dienstverle-
ning, verantwoordelijk voor het marketingbe-
leid en -uitvoering voor de Alarmcentrale, de
Wegenwacht, Juridische Ledenservice en de
Technische en Toeristische Ledenservice. Mijn
omgeving waarschuwde mij wel: was de
ANWB niet een erg ambtelijke organisatie,
een verlengstuk van de rijksoverheid? Maar
ondanks deze waarschuwing heb ik de functie
aanvaard en het viel mij alles mee. Ik kreeg
alle ruimte om verkoopplannen te bedenken
en uit te (laten) voeren, bijvoorbeeld met de
Reis- en Kredietbrief en het in de markt zet-
ten van het Rechtshulpcertificaat. Dat laatste
ging wel gepaard met veel discussies met de
chef van de juridische afdeling, Sylvia den
Ouden; een strijd tussen de marketing- en ju-
ridische invalshoek, maar daar kwamen we
uiteindelijk wel goed uit. Er was dus best veel
mogelijk bij de ANWB en ik was best happy
met mijn werk, zowel wat betreft de samen-
werking met de directieleden (IJntema, Van
den Hazel, Olland) en andere collega’s, zoals

Voorlichting en Verkoop, waardoor hij ook
verantwoordelijk werd voor de verkoop van
kaarten, boeken en gidsen, de verzekeringen
en clubartikelen.
Op de vraag of je als vakdirecteur niet een
beetje tussen twee vuren zit, tussen afde-
lingsmanagers en de hoofddirectie, zegt Wop:
‘Ja dat is wel zo, maar bij de Bijenkorf had ik al
geleerd hoe je hiermee om moet gaan!’
Maar vanaf 1988 veranderde zijn positie,
want toen werd hij lid van de zogenaamde
statutaire directie, die vanaf 1995 de hoofddi-
rectie werd genoemd. Vanaf 1998 werd hij te-
vens tot plaatsvervangend hoofddirecteur
benoemd. Het gaat een beetje te ver om hier
alle activiteiten waar hij als hoofddirectielid
verantwoordelijk voor was op te sommen,
want dat zijn er erg veel. En daarbij kwam ook
nog het toezicht op een paar dochteronder-
nemingen, dat leidde tot functies als commis-
saris of president-commissaris bij onder
andere Vrij Uit, Unigarant, de KNAC, het Test
en Trainingscentrum, FOX Reizen en Pharos
Reizen. 

het hoofd van de Alarmcentrale, Staf Beems,
een zeer inspirerende man.’
In 1986 werd Wop benoemd tot vakdirecteur
Distributie, Uitgeverij Periodieken en Reis-
agenturen, waarin hij onder andere verant-
woordelijk werd voor de marketing en
verkoop via de ANWB-vestigingen (Wop: ‘Die
vestigingen, de kantoren en bijkantoren, zeg
maar wat nu de winkels zijn, waren verliesge-
vend en daarom hebben we een sanering uit-
gevoerd, afgestemd op de plaatselijke markt’)
en in 1987 werd hij ook nog adjunct-directeur
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W Langeop de

Wop kijkt, sigarenrokend en wel (dat kon in 1994 nog!) geamuseerd toe tij-
dens een heftige discussie tussen Pim Fortuyn en Bert van der Snoek, toen
adj. Hoofdredacteur Kampioen. Ze waren te gast bij drukkerij Biegelaar 
en Jansen in Maarssen om een jubileumfeestje te vieren. 



In de rij bij 
Albert Heijn 

Als betrekkelijk buitenstaander maakt deze
opsomming van functies en verantwoordelijk-
heden behoorlijk wat indruk op mij en ik be-
grijp ook heel goed dat dit heel wat van een
mens vergt. Daarom begrijp ik ook heel goed
dat Wop al op zijn 59ste (in 2004) dankbaar
gebruik maakte van de VUT-regeling en dus
kon stoppen met werken. Wop: ‘Ik wilde tijdig
stoppen en niet krampachtig doorwerken,
met het risico dat je van alles kunt gaan man-
keren en later zou moeten zeggen: was ik nu
maar eerder gestopt. Nu geniet ik van de vrij-
heid die ik heb. Er was vanuit de ANWB overi-
gens geen aanleiding om te vertrekken en ik
hoefde ook niet weg. Het werk in de hoofddi-
rectie met Guido van Woerkom en René Ver-
straeten verliep heel prettig en soepel. Ik was
van plan om een half jaar eerder te vertrek-
ken, maar ben op hun verzoek nog wat langer
gebleven. 
De vrije tijd die ik nu heb vind ik heerlijk.
Neem alleen maar het boodschappen doen.
Toen ik nog werkte, moest ik op zaterdag bij
Albert Heijn in een lange rij op mijn beurt
wachten en daarmee gingen weer kostbare
minuten van de toch al beperkte vrije tijd ver-
loren. Nu is die ergernis weg, ik heb de tijd en
hoef niet meer op drukke zaterdagen naar de
supermarkt. Maar dat de rijen bij de kassa’s
niet zo lang meer zijn, komt misschien ook
wel omdat de supermarkten hier tegenwoor-
dig wat beter mee omgaan.’
Voordat lezers nu gaan denken dat die Wop
een luie man is geworden, moet ik gauw ver-
tellen dat hij na zijn ANWB-periode nog een
aantal functies is blijven vervullen. Zo is hij na
zijn vertrek vijf jaar lid van de Raad van Toe-

zicht bij het CBR (Centraal Bureau Rijbewij-
zen) geweest en ook nog vice-voorzitter van
de Raad van Toezicht bij de Consumenten-
bond. Daar komt dit jaar een einde aan
omdat zijn zittingsperiode erop zit. Daarbij is
hij ook nog vier jaar voorzitter van de VVE
(Vereniging van Eigenaren) van het Oakpark,
waar hun appartement deel van uitmaakt,
geweest. Wop: ‘Dat was wel een hoop
gedoe!’.
Tja, wat deed hij nog meer als vrij mens?
Wop: ‘Veel op cultureel gebied. Zoals samen
en met vrienden concerten en toneel- en ca-
baretvoorstellingen bijwonen, stedentrips
maken, boeken lezen. Wij hebben geen kin-
deren, dus we hoeven niet op kleinkinderen
te passen. We zijn gelukkig alle twee nog ge-
zond. Zelf ga ik twee keer per week naar de

sportschool; van hardlopen, zoals mijn vrouw
nog doet, houd ik niet zo, vooral niet in een
groep. Sporten in de sportschool kost wel een
hoop energie, maar je krijgt er een goed ge-
voel voor terug. 
Ik vind het heerlijk om zo relaxed te kunnen
leven. Ik prijs mij dan ook gelukkig dat ik met
de VUT kon. Nu kan dat niet meer. Ja, inder-
daad, wij zijn spekkopers in vergelijking met
de mensen die nu op leeftijd zijn en nog wer-
ken. Ik heb altijd vast werk gehad en had
geen zorgen om mijn baan te verliezen. Je zou
nu maar vijftig zijn en je baan kwijtraken; zie
dan maar eens weer aan de slag te komen.’ 

Geen pensioencursus
gevolgd

Heeft Wop nog last gehad van het bekende
zwarte gat als je stopt met werken? ‘Nee hoor,
niets daarvan. Ik heb ook geen pensioencur-
sus gevolgd om te leren omgaan met de zee
aan vrije tijd die je krijgt als je uit het arbeids-
proces stapt. Ik zeg wel eens schertsend tegen
mensen die nog aan het werk zijn: dat jij nog
tijd hebt om te werken, daar zou ik geen tijd
meer voor hebben.’
Veel contact met oud-collega’s bij de ANWB
heeft Wop niet meer. In het begin nog wel, hij
zag en sprak wel mensen als hij recepties be-
zocht. ‘Ik vind het wel leuk om bekenden te
zien, maar aan intensief contact heb ik niet zo
veel behoefte’, zegt hij hierover. ‘Maar ik werk
nu mee aan de Stichting Cultureel Erfgoed Bij-
enkorf en daarbij tref ik wel nog wat oud-col-
lega’s van de Bijenkorf. Dat vind ik heel leuk en
het valt mij op dat mensen in al die jaren nau-
welijks veranderen. Ik kan hun gedrag bijna
voorspellen. We zijn bezig met een website
waarop we de geschiedenis van het waren-
huis laten zien. Waarom niet in een boek?
Misschien komt dat er ook wel, maar het
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Sinterklaas en mr Pieter van Vollenhoven te gast bij de directie van de ANWB in 1990. We herkennen rechts
van Wop de Lange de heren Trapman, Barkhof, Olland en Paul Nouwen. Rechts van de sint staat Sylvia den
Ouden. 

Wop lacht hier, zoals op elke foto, wel tijdens de bijeenkomst waarin Vrij Uit werd verkocht (1997), maar hij
vindt het nu nog steeds jammer dat dit gebeurde. 



voordeel van een website is dat je op onder-
liggende pagina’s veel extra informatie kwijt
kunt. Maar ik geef toe dat een boek, een krant
of tijdschrift op papier soms prettiger leest
dan van vanaf een schermpje.’
Als je zo’n twintig jaar bij één bedrijf heb ge-
werkt, heb je ongetwijfeld hoogte- en diepte-
punten meegemaakt. Wop kan echter niet
een-twee-drie een hoogtepunt noemen (die
komen verderop wel!) maar hij vind het wel
zeer positief dat ‘we’ bij de ANWB altijd tijdig
hebben ingespeeld op de mogelijkheden die
de informatietechnologie bood. ‘Toen ik aan-
trad, waren Jaap Groen en Theo Versnel bij-
voorbeeld bezig met het IDA-project waarin
veel data moest worden verzameld. Dat ver-
liep heel moeizaam omdat ze de ontwikkelin-
gen op informatietechnologie eigenlijk ver
vooruit waren. Maar ze deden het. Dat geldt
ook voor de navigatiesystemen en de toepas-
singen met mobiele telefoons waarin we als
ANWB een rol wilden spelen. Dat mislukte wel
eens, maar omdat we op het gebied van inno-
vatie steeds vooruit liepen, konden we later

steeds mislukten. En als oud-lid van de Raad
van Commissarissen van Vrij Uit vindt hij het
achteraf jammer dat Vrij Uit werd verkocht
om het bedrijf in de gelegenheid te stellen
verder te groeien in Europa. Gelukkig werd
enige jaren later besloten onze dochter Pha-
ros Reizen in de markt te zetten. En nee, vol-
gens Wop was geld, de prijs die de verkoop
van Vrij Uit opleverde, niet de reden om het
bedrijf te verkopen; iets wat menig werkne-
mer dacht in die tijd.   

Tot zover een kijkje in het leven van toen en
nu van Wop de Lange. Hopelijk heb ik hier-
mee een beetje laten zien wie en wat er schuil
gaat achter zijn stralende glimlach. Want zo
kent menigeen Wop: op elke foto, staat hij er
breed glimlachend bij. Na het gesprek dat ik
met hem mocht hebben, begrijp ik die lach.
Wop was en is een gelukkig mens.

Bert van der Snoek
Reageren? redacteur-bb@vg-anwb.nl

sneller een plaats in de markt verkrijgen voor
onze producten en diensten. Misschien waren
we soms wel eens té vroeg, zoals met het CD-I
systeem (veel informatie op CD, een project
van Bas Braad)  dat in feite overbodig werd
met de komst van het internet. Maar door de
ervaringen met CD-I konden we wel snel inspe-
len op de mogelijkheden die internet bood. 
Ja, soms waren we te vroeg, maar ik zeg:
beter te vroeg dan te laat, dat zie je bij 
maar bij V&D.’
Wop kijkt ook met plezier terug op zijn contac-
ten met allerlei organisaties, zowel nationaal
als internationaal, en nevenbedrijven. ‘En de
laatste jaren was ik als voorzitter van de on-
derhandelingsdelegatie degene die de contac-
ten met de vakbewegingen onderhield. Hierbij
moet je het evenwicht zoeken tussen bedrijfs-
belangen en het belang van de medewerkers.
Vooral de omgang met de vakbondsmensen
heb ik erg leuk gevonden; het waren prettige
mensen om mee te praten en het spel te spe-
len om tot een oplossing te komen waar we
samen mee konden leven.’

Vroeg of laat zouden
we Bewegwijzering
kwijt zijn

Na even nadenken kan Wop nog een hoogte-
punt tijdens zijn ANWB-periode noemen en
dat is de strijd die ‘we’ wonnen om het reke-
ningrijden niet ingevoerd te krijgen. ‘Dat
waren spannende tijden, maar de overwin-
ning was wel heel overtuigend. Ik weet dat er
hier en daar wordt gedacht dat de toenmalige
minister van Verkeer mevrouw Netelenbos bij
wijze van wraak de Bewegwijzering van ons
heeft afgenomen, maar daar geloof ik niet in.
Achteraf begrijp ik haar beslissing wel om an-
dere bedrijven een kans te geven om de be-
wegwijzering in Nederland uit te voeren via
een aanbesteding. Dat was toen vrij nieuw
maar nu heel gebruikelijk. Het is niet meer zo
dat je werk kunt uitvoeren omdat je het altijd
hebt gedaan. Vroeg of laat zou het ook bij
onze bewegwijzering gebeuren, daar ben ik
van overtuigd. Maar ik vind het wel erg jam-
mer dat we Bewegwijzering kwijt zijn geraakt.
Ook omdat ik deze afdeling ook onder mijn
hoede heb gehad en van dichtbij kon zien hoe
knap de bewegwijzering in ons land in elkaar
steekt. Tijdens ledenvergaderingen in het land
moest ik soms antwoord geven op kritische
vragen van leden. Bijvoorbeeld hoe het kwam
dat de borden ’s avonds en ’s nachts soms
slecht zichtbaar waren door de donkere stre-
pen die eroverheen liepen. Het uitleggen hoe
zoiets komt en waarom we dingen doen, de
dialoog met de leden, dat heb ik altijd heel
prettig gevonden. 
Dieptepunten waren er uiteraard ook. Zo be-
treurt Wop het dat de vele pogingen om het
jongerenlidmaatschap leven in te blazen

Was vroeger alles
beter?

Deze vraag stelden we ook aan Wop de
Lange. Zijn reactie: ‘Nee, ik zou zeggen,
eerder het omgekeerde. Vroeger was alles
minder! Wat er allemaal kan tegenwoor-
dig, op technologisch gebied bijvoorbeeld
en in de gezondheidszorg. Het gemak van
hoe je informatie tot je kunt nemen. Rei-
zen is gemakkelijker geworden, auto’s
beter. Tja, of we er ook gelukkiger van zijn
geworden is wel de vraag… En op product-
gebied is het hier en daar misschien ook
minder, maar ik blijf vinden dat het nu
over het algemeen beter is dan vroeger.   
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Ook bij de overhandiging van een witte fiets voor
Nationaal Park De Hoge Veluwe in 1999 zien we de
bekende glimlach op het gezicht van Wop de Lange. 

Ludiek optreden ter gelegenheid van het afscheid
van Jan Barkhof in 1998.



12 buitenband -  zomer

Excursie militair museum

Alle foto's staan op onze site: www.vg-anwb.nl
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Vrij Werk

In deze rubriek laten we oud-collega’s aan
het woord over wat ze na hun vut of pen-
sioen zijn gaan doen. Deze keer Piet But-
ter die - heel toepasselijk voor dit
zomernummer - stranden inspecteert. Piet
is 67 jaar en heeft 30 jaar bij de ANWB ge-
werkt. Nadat hij op zijn 63ste met de vut
ging - werd hij door toenmalige afdeling
Advies Watersport gevraagd om strandin-
specties te verrichten. Dat doet hij nog
steeds en daarnaast verricht hij ook nog
vrijwilligerswerk. Piet Butter vertelt. 

“Ik werkte eerst als keurmeester in de buitendienst: vanuit standplaats
Haarlem keurde ik de handelsvoorraad van garages in Noord- en Zuid
Holland. Toen de meeste keuringsstations werden opgeheven, sollici-

teerde ik met succes bij Autoadvies op het hoofdkantoor, waar ik telefo-
nisch adviezen ging geven aan leden. Daarnaast bezocht ik voor de
afdeling Erkenningen bedrijven.Toen ik met de vut ging, vroeg John Mei-
jers van ANWB Advies Watersport (deze afdeling is onlangs opgeheven)
of ik de strandinspecties wilde blijven doen. Het was leuk werk en zou
hier ook voor worden betaald, dus ik stemde toe. De ANWB doet dit in
opdracht van de Stichting Nederland Schoon, die aan de hand van de
resultaten de jaarlijkse verkiezing Het Schoonste Strand en Het Schoon-
ste Strandpaviljoen organiseert. Het werk komt neer op het inspecteren
van parkeerplaatsen bij stranden, de aanlooproutes, het strand zelf en
de gedeelten rondom strandpaviljoens. Eerst rijd ik een rondje over het
parkeerterrein om te zien of er zwerfvuil ligt. Ik let hier vooral op siga-
rettenpeuken en wat er rond de vuilnisbakken ligt. Daarna ga ik het
strand op en maak foto’s voor een eerste indruk. 

Zes inspecteurs
Met zes mensen inspecteren we alle Noordzeestranden, van Zeeland
tot de Waddeneilanden. Wanneer we dat doen bepaalt Nederland
Schoon, één keer eind  juni en één keer eind juli. Om een goed beeld te
krijgen, lopen we de route per inspectieperiode twee keer, één dag
heen en één dag terug. Zodoende krijgen we het strand dus vier keer te
zien. We letten vooral op het middendeel van het strand, tussen de wa-
terlijn en de duinen, want daar ligt het meeste vuil. De waterlijn slaan
we over, want de strandbeheerder heeft geen invloed op wat daar aan-
spoelt. Onze focus ligt op zwerfvuil, zoals papier, flesjes en blikjes, dat
men heeft achtergelaten. En sigarettenpeuken. Hondenpoep en paar-
denkeutels vallen niet onder de definitie ‘zwerfvuil’. Dat vuil zetten we
bij de opmerkingen in het inspectierapport. Tja, je moet dit werk en het

sjokken door het mulle zand leuk vinden, anders moet je het niet doen.
Je maakt ook best lange dagen. Maar ik vind het leuk en mijn vrouw
ook; die gaat vaak mee en zet de foto’s die ik maak thuis op de compu-
ter; daar is zij handiger in dan ik. In de loop van de jaren waarin ik dit
werk doe, is er wel een verbetering zichtbaar. Gemeenten willen nu
eenmaal graag het schoonste strand van Nederland hebben en de pa-
viljoens doen ook steeds meer hun best om het strand rondom hun
terrassen na elke stranddag schoon te maken. De stranden worden dus
schoner, maar er lopen nog wel veel viespeuken rond hoor!”

Rommelmarktman
Deze laatste opmerking vormt een mooi bruggetje naar een andere ac-
tiviteit van Piet Butter, namelijk als vrijwilliger ‘rommelmarktman’. 
“Mijn buurman is aangesloten bij een hervormde kerk en om geld in te
zamelen, stond hij met oude fietsen en ander ijzerwerk op een jaar-
lijkse rommelmarkt in mijn woonplaats Lisse. Hij is slecht ter been en
omdat het een aardige vent is, ben ik hem gaan helpen met deze activi-
teit. Met de kerk heb ik niets, daar kom ik nooit, maar ik doe het vooral
voor hem. En ik vind het leuk om te doen. 
De rommelmarkt wordt op één dag in maart gehouden, maar ik ben er
wel vanaf november elke zaterdag mee bezig. Ik poets de oude fietsen
die zijn verzameld door andere vrijwilligers, repareer ze waar nodig,
maak de gastoestellen schoon, want het zijn soms viespeuken hoor, de
mensen die dat spul inleveren om te verkopen op de markt. 

Standhoofd
De rommelmarkt wordt gehouden in een grote hal, waarin wij een
kraam hebben. Ik ben daar het standhoofd en heb de leiding over zo’n
tien andere vrijwilligers. Sommigen hebben geen idee wat ze moeten
vragen voor een fiets of gasfornuis en daarom plak ik er maar prijzen
op. Altijd wat hoger dan wat we ervoor willen hebben, want de meeste
mensen proberen af te dingen. Vooral allochtone mensen hebben hier
een handje van, want dat waren ze gewend in hun eigen land. Onlangs
stond er vlak na de opening van de markt een Turkse of Marokkaanse
man bij onze kraam en wilde tien gasfornuizen kopen voor heel weinig.
Maar ik had hem door; hij was vast van plan om het spul door te verko-
pen op de zwarte markt in Beverwijk, dus dat feest ging mooi niet
door!“

&

Al elf  jaar brengt Stichting Nederland Schoon de schoonste kuststranden in kaart met de  verkiezing van het Schoonste Strand van Nederland, waarbij elk jaar door
de ANWB-inspecteurs bijna honderd badplaatsen worden beoordeeld. Een van deze gemeenten mag zich vervolgens een jaar lang het Schoonste Strand van Neder-
land noemen. De Nederlandse stranden zijn sinds de eerste verkiezing in 2003 steeds schoner geworden. De gemiddelde score van de stranden is gestegen van 3,8
(periode 2003-2005) naar ruim 4,25 (periode 2007-2009), op een schaal van 1 tot 5. In 2014 is dit 4,78. 

Een hondendrol is voor strandbezoekers vervelender dan een peukje van een sigaret, lijkt me.
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-    Kwam 1 november 1956 in dienst van de           
     ANWB als timmerman/conciërge.
-    Werkte later vooral samen met Gerard van       
     der Mark, Henk Flinterman en Kees van Kerk-   
     hoven aan inrichting en onderhoud van de di-  
     verse gebouwen. 
-    Is 86 jaar.
-    Had zes broers en zes zussen, de oudste twee  
     zijn daarvan overleden.
-    Woont zelfstandig (in de Gooische Warande)   
     maar wel in een appartement waar je zorg       
     kunt inkopen.
-    Kookt zelf.
-    Kookt graag voor vrienden.
-    Doet zelf de was.
-    Heeft drie uur per week een huishoudelijke      
     hulp.
-    Was een fervent wandelaar. Was lid van een    
     wandelclub. Loopt nu met een stok. Loopt nu
     ‘slechts’ een wandeling van ca. een uur.
-    Zit drie keer per dag een half uur op de home- 
     trainer (fiets). Deze staat in de kamer zodat hij 
     gelijk tv kan kijken.
-    Rijdt zelf auto.
-    Probeert niet overdadig te eten.
-    Drinkt bijna geen alcohol.
-    Rookt al 45 jaar niet meer.
-    Heeft in 1995 na een hartfalen vijf omleidin-     
     gen gehad. Is daar heel goed van hersteld.
-    Richtte 40 jaar geleden een culturele kunst-      
     kring op. Was daar 25 jaar voorzitter van en     
     kreeg voor dit werk de orde van Ridder van      
     Oranje Nassau.                                                           
     Heeft erg van dit werk genoten.
-    Was lang lid van twee zangclubs. Ook dat gaf   
     veel vreugde.
-    Heeft veel vrienden en vriendinnen.
-    Heeft een vrolijk humeur en wil tegen ieder-     
     een open en eerlijk zijn.

Vitaal

“Mijn vrouw is twee jaar geleden overleden.
We waren bijna 60 jaar gelukkig getrouwd.
Vanmorgen ben ik nog even op het kerkhof
geweest. Ze is nooit uit mijn gedachte. Ook
in huis is alles nog zoals zij het heeft inge-
richt. Eigenlijk leef ik nog elke dag met haar.”

“Ik heb vier kinderen en vier kleinkinderen. Mijn gezin
is mijn grote vreugde. Allemaal hebben ze een hogere
opleiding genoten en allemaal hebben ze een goede
baan. De lezers kennen wellicht mijn zoon Jos. Hij was
hoofdredacteur van de Autokampioen, en mijn doch-
ter Margriet is bekend van tv.”

Joop Vroomans
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Cor Wolf

Wie vertrok?
Cor Wolf, 80 jaar oud, is geboren
in Hoek van Holland en heeft
daarna zo’n beetje overal ge-
woond, in Enschede, Arnhem,
Waddinxveen, Reeuwijk, maar
woont nu ‘alleenstaand’ in
Gouda. Hij is vader van drie kin-
deren, en opa. De relatie met
zijn eerste vrouw waarmee hij
de kinderen kreeg, was zeer pro-
blematisch en wel zodanig dat
het tot een echtscheiding kwam.
Maar toen Cor en zij toch weer
tot elkaar kwamen, kreeg zijn ex-
vrouw longkanker, waaraan ze overleed. Het liefdesleven van Cor
ging daarna ook niet over rozen, maar dat wordt verderop in dit ver-
haal wel duidelijk.
Cor heeft 35 jaar bij de ANWB gewerkt en ging op zijn zestigste met
de vut. De meeste oud-collega’s zullen hem kennen van de autotests
die hij voor de Autokampioen uitvoerde, maar daar is hij niet begon-
nen. Toen hij klaar was met de opleiding HTS Werktuigbouw (ik zou
dus  eigenlijk ing Cor moeten zeggen!) en zijn dienstplicht had ver-
vuld, kwam hij op zijn 25ste, in 1959, bij Technokeuringen terecht om
een zogenaamde staffunctie te vervullen. Die baan bestond voorna-
melijk uit het corrigeren van de rapporten van de keurmeesters, die
blijkbaar moeite hadden met de taal. Samen met Koos van Drunen
(vader van Henk, directeur van ons Pensioenfonds) werkte Cor aan
het automatiseren van het keuringsproces.‘Een kolerebaan,’ herin-
nert hij zich nu nog. Een paar jaar later vroeg de hoofdredacteur van
de toenmalige Bromfietskampioen, Hans Verschoor, of Cor voor hem
naar een bromfietsbeurs in Parijs wilde gaan omdat zijn vrouw moest
bevallen. Cor kon verslag doen over onder andere het testen van
bromfietsen. Dat verslag beviel blijkbaar goed, want hij mocht naast
zijn werk bij Technokeuringen ook bromfietsen gaan testen. Eén dag
in de week slechts, maar het was wel een opstap naar de volgende
baan als autotester bij de Autokampioen. Hij volgde daar de heer
Griever op, die chef werd van de Technische Voorlichting Auto’s (Cor:
‘Afgekort TVA, ik word gek van de huidige afkortingen!’). Dat was in
1963. Die baan hield hij (Cor: ‘Ik kon niks anders!’) tot hij met de vut
ging, in 1994. 

Waarheen?
Cor was de Randstad, met alle drukte en files, inmiddels spuugzat.
Toen hij na het overlijden van zijn eerste vrouw een nieuwe relatie
kreeg, wilde hij verhuizen naar het buitenland en verkocht zijn huis in
Reeuwijk. Eerst richtte hij zich, als zonaanbidder, op Zuid Frankrijk

maar daar was hij snel uitgekeken: dat was niet te betalen. Via
Spanje, dat het ook niet was vanwege de drukte en Nederlandse
overwinteraars, kwamen Cor en zijn nieuwe geliefde terecht in het
zuiden van Portugal, de Algarve. De bedoeling was daar een groot
huis te kopen, met appartementen om te verhuren. Ze moesten dus
op zoek, maar waar? Zijn vriendin (een slimme dame volgens Cor)
bedacht dat je aan Nederlanders die hier wonen moest vragen waar
je het beste kunt wonen en waar er mooie huizen te koop staan. Het
onderscheid tussen toeristen en inwoners zie je in de supermarkt: als
iemand Nederlands spreekt en grote pakken wasmiddelen koopt,
woont ie hier! Zo kwamen ze in contact met iemand die zelf ook hui-
zen verhuurde en huurde van hem een zeer luxueus huis, compleet
met een zwembad met aparte kleedhokjes voor mannen en vrou-
wen. Ze dachten dat ze zo’n huis nooit zouden kunnen betalen, maar
dat viel mee. Hiervandaan gingen ze op zoek naar een geschikt pand.
Dat waren ze op een gegeven moment even zat en namen een dagje
vrij om naar Serra de Monchique, een bergachtig gebied op zo’n 30
km van de zuidkust, te rijden. Daar zagen ze een mooi huis dat heel
geschikt leek en de omgeving sprak ze ook erg aan. Ze stapten bin-
nen bij een makelaar in het dorpje Monchique; een Nederlander die
ook nog architect was. Die liet hen een huis zien in de Monchique,
dat het uiteindelijk ook is geworden: Casa Rosa Branca (wat staat
voor huize witte roos). Het oorspronkelijke huis bestond uit een
woonkamer, twee slaapkamers, een badkamer, keuken en een aan-
gebouwde garage. En een zwembad (Cor: ‘Als je in Zuid Portugal een
huis wilt verhuren, moet het een zwembad hebben’). Om het huis
geschikt te maken voor verhuur, moesten er wel appartementen
naast worden gebouwd op de plaats van de garage, die dus gesloopt
moest worden. Aan de andere kant van het pand moest een nieuwe
vrijstaande garage worden gebouwd. Het terrein was weliswaar 8000
vierkante meter groot, maar heel oneffen en deels begroeid, maar
het kon. Ook de kosten van de aanschaf en verbouwing vormden
geen probleem. 

Hij vertrok ...

en kwam weer terug
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Ze kochten het huis begin 1995; in september van hetzelfde jaar was
de verbouwing klaar en trokken Cor en zijn vriendin er in. Het echte
Portugese leven was voor hen begonnen. Portugees spreken lukte
een beetje. Cor ervoer dat een taal leren na je zestigste niet zo mak-
kelijk meer gaat, zeker niet als je een bèta bent zoals hij is. Bovendien
is Portugees een moeilijke taal voor ons noordelingen. Het huis ligt
behoorlijk afgelegen, zodat ze behalve de gasten die ze ontvingen in
de appartementen weinig aanspraak hadden. Gelukkig hadden ze
wel veel vrienden gemaakt in de omgeving en aan de kust. Voor de
eerste levensbehoeften konden ze terecht in het plaatsje Monchique
dat 5 km verderop ligt, maar voor het grote boodschappenwerk
moesten ze naar de supermarkt in Portimao, dat aan de zuidkust van
de Algarve ligt. Die afstand was voor Cor geen probleem, want auto-
rijden vond hij daar, met die leuke bochtige wegen en het weinige
verkeer, heel prettig. 
Het huis van hun dromen ligt op een hoogte van 700 meter en is
tegen een berg(je) aangebouwd, waardoor ze een groots en weids
uitzicht hadden tot de zuidkust, van Lagos tot Albufeira. Naaste
buren hadden ze niet, wel één huis boven en één huis onder ze. Por-
tugal is sowieso weinig bewoond: het is drie keer zo groot als Neder-
land en heeft slechts zeven miljoen inwoners. Het complex ligt
midden in een bos van eucalyptusbomen, die bekend staan om de
specifieke geur die ze verspreiden. Maar dat ruik je na een jaar niet
meer. Cor had eigenlijk alleen maar last van die bomen omdat ze
ware waterslurpers zijn, waar andere vegetatie onder te lijden had.
De enige remedie was de geurige bomen te kappen en het hout te
verbranden in de open haard.
Het lijkt wel mooi allemaal, het leven in de zuidkust van Portugal,
maar het was niet allemaal rozengeur en maneschijn. Het verhuren
van de appartementen verliep moeizaam; zeker in het begin moes-
ten ze het hebben van mond-tot-mondreclame. Ten lange leste scha-
kelden ze een verhuurbedrijf in, Wolfs Travel (géén familie!), maar
dat ging failliet. De Nederlandse organisatie Eurorelais, die voor heel
Europa huizen verhuurt, nam het over, waardoor ze ook Fransen op
bezoek kregen, wat weer goed was om de Franse taal een beetje bij
te spijkeren. Verhuren via een organisatie als Eurorelais gaat als
volgt: jij bepaalt de prijs die je wilt ontvangen en dan verhoogt de or-
ganisatie die prijs met het bedrag dat zij eraan willen verdienen. Echt
rijk werd Cor er niet van (Cor: ‘Geen vette bek.’), maar samen met
een vut-uitkering en later zijn pensioen kon hij er goed van leven. 
Het klimaat was ook niet ideaal. De zomers zijn prima, maar ’s win-
ters kan het aardig koud worden, zeker op een hoogte van 700 meter.
De verwarming maakte dan overuren en stoken op gas uit gasflessen
is duur. De eerste winter die ze er zaten, hebben ze maandenlang al-
leen maar in de wolken gezeten, zodat het heel vochtig was in huis.
En koud dat ze het hadden! Cor adviseert mensen die willen over-
winteren in de Algarve dan ook zo zuidelijk en oostelijk mogelijk te
gaan zitten. 
Een ander probleem dat zich al na een jaar verblijf aandiende, was
dat zijn vriendin nadat de appartementen waren gebouwd zich een
beetje ging vervelen en zich ontpopte als een naar mens dat met ie-
dereen ruzie ging maken. Ze wilde de Portugezen veranderen naar
onze maatstaven, maar dat lukte natuurlijk niet. De relatie verslech-
terde zo dat het niet meer ging: ze vertrok en Cor bleef alleen achter.
Hij voelde zich in het afgelegen huis vaak eenzaam, ondanks de vele
vrienden die hij had gemaakt en de huurders van de appartementen,
maar die kwamen alleen in de vier zomermaanden die het seizoen
duurde. Gelukkig kwamen zijn drie kinderen met hun kroost regel-
matig op bezoek (Cor: ‘Als je je kinderen en kleinkinderen regelmatig
wilt zien, moet je een huis kopen in het buitenland!’). 

    
Ook vertrokken en weer teruggekeerd? Laat het ons weten, 

    dan kunnen we er misschien een verhaal over schrijven. 

Waarom terug?
Cor zou Cor niet zijn als hij niet weer een nieuwe relatie kreeg. Nu
met een vrouw die een eigen zaak had in Zeewolde. Samenwonen
was er echter niet bij: zij bleef in Zeewolde wonen in verband met
haar bedrijf, zodat ze om en om bij elkaar op bezoek gingen. Een
lange-lat-relatie noemt Cor het. Hij vloog regelmatig op en neer naar
Nederland. Dat ging een lange tijd wel goed, maar na verloop van tijd
ging het hem best zwaar vallen. Net zoals het lange perioden alleen
zijn. Hoewel hij een tuinman en hulp in de huishouding had, werd
het onderhoud aan de tuin, het zwembad en het huis hem ook iets
te machtig, zeker nadat hij met knieproblemen te kampen kreeg en
een nieuwe knie kreeg aangemeten. Het klimaat in het hoge deel van
de Algarve heeft ook zijn nadelen, kortom al deze omstandigheden
maakten dat Cor besloot om naar Nederland terug te keren. Het is
inmiddels 2006 geworden, dus net voordat de crisis uitbrak, zodat de
verkoop van het huis met alles erop en eraan betrekkelijk goed uit-
pakte. Hij trok in bij zijn nieuwe vriendin in Zeewolde, maar op een
gegeven moment kwam daar een einde aan. De jongste dochter van
zijn vriendin ‘moest’ door omstandigheden bij haar moeder intrek-
ken en zij wilde niet met Cor onder één dak wonen. En omdat het
ook niet meer zo goed boterde tussen hem en zijn vriendin, vertrok
Cor en kwam er een einde aan een relatie van 12 jaar.
Cor verhuisde in 2013 naar Gouda, waar zijn dochter ook woont, en
betrok een huurflat op de tweede etage in een wooncentrum voor
55-plussers, de Zuidrandflat, met veel voorzieningen voor senioren,
zoals verpleeghulp en maaltijdenservice. Maar daar maakt Cor alle-
maal geen gebruik van; hij woont nog geheel zelfstandig. Omdat het
uitzicht op de tweede etage niet je dat was, zeker in vergelijking met
het uitzicht waar hij in Portugal zo van genoot, is hij begin 2014 ver-
huisd binnen het complex en woont hij nu op de zevende etage waar
hij een prachtig uitzicht heeft (bij helder weer zie je de Van Brienen-
oordbrug en de Euromast) en waar hij tot in de avond in de zon op
zijn balkon kan zitten.                    
Met opzet heeft Cor voor deze relatief goedkope manier van wonen
gekozen, want daardoor is hij in staat om veel op en neer naar Portu-
gal te reizen en daar te verblijven bij vrienden die ook appartemen-
ten verhuren. Twee keer per jaar gaat hij er voor drie maanden
naartoe, in het voor- en in het najaar. Niet meer in de VW Variant
Diesel, waarin hij eerst reed en met het huis had verkocht, maar in
een benzine gestookte Nissan Note. 2600 km heen en 2600 km
terug, drie dagen heen en drie dagen terug.
Cor is dus zeker niet uitgekeken op Portugal; hij komt er maar wat
graag terug. ‘Een prettig land met prettige mensen waar je heerlijk
kunt autorijden’ besluit Cor zijn lange verhaal over zijn Portugese
avontuur. En om deze woorden kracht bij te zetten maakt hij een fles
Portugese wijn open en trakteert hij mij een Portugese specialiteit:
zelfgebakken kripviskroketjes, gemaakt van bacalhau, aardappel-
kruim en kruiden. Zelfs in een oerdegelijke Hollandse flat smaken ze
heerlijk…  

Bert van der Snoek
Reageren? bvdsnoek@hetnet.nl
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Frank Twiss

Frank Twiss is sinds kort de nieuwe secreta-
ris van het bestuur van de Vereniging van
Gepensioneerden ANWB. Frank stelt zich op
ons verzoek hier voor.

“Mijn woonplaats is Zoetermeer. Ik ben ge-
trouwd en heb twee dochters van inmiddels
bijna dertig. Beiden al lang uit huis, samen-
wonend en werkend. 
September 2014 ben ik met pensioen ge-
gaan toen ik 63,5 jaar oud was. We zijn ook
bezig om mijn vrouw eerder te pensioneren.
In verband met gezondheid van mijn vrouw
willen we dan meer tijd besteden aan ‘leuke
dingen’ zoals reizen. 
Ik realiseer me dat het belangrijk is dat ook
de stem van de al gepensioneerden goed ge-
hoord wordt. Belangenbehartiging was mijn
werk voorheen en ik wil graag in het ver-
lengde daarvan de taak op mij nemen voor
het belang van de gepensioneerden in het
bestuur van de gepensioneerden bij de
ANWB.
In 1988 ben ik bij de ANWB begonnen bij
I&A Informaticabeheer. Mijn werk bestond
er met name uit bij afdelingen de informatie-
stromen en de processen te analyseren en
een plan te maken hoe het efficiënter en ef-
fectiever geregeld kon worden door betere
processen en automatiering,
Nadat de afdeling Informaticabeheer gede-
centraliseerd werd, heb ik een tijd projecten
gedaan bij een aantal afdelingen bij de
ANWB. Bij de afdeling Belangenbehartiging
ben ik na een tijd gebleven. Ik hield me bezig
met veiligheid wegen (EuroRAP)  en tunnels
(EuroTAP) in samenwerking met Europese
zusterorganisaties. Ook de belangenbeharti-
ging van andere meer technische onderwer-
pen zoals milieu-eisen, verbruikscijfers en
veiligheidseisen van auto’s, deed ik in Brussel
in FIA-verband (Europese autoclubs). Tevens
hield ik me bezig met het landelijk openbaar
vervoer, APK, fietsveiligheid en vele andere
onderwerpen. 
Naast mijn betaalde werk heb ik me bezig
gehouden met bestuurlijke taken en mede-
zeggenschap. Toen mijn kinderen klein
waren, zat ik in het bestuur van Kindercentra
in Zoetermeer, waar ik met name de auto-
matisering en de processen daaromheen

herzien heb. Toen mijn twee dochters op de
lagere school waren ben ik in de medezeg-
genschap en ouderraad gegaan, en was pen-
ningmeester. Bij de ANWB heb ik een paar
termijnen in het bestuur van de OR als secre-
taris zitting gehad. Interessant en nuttig om
de personeelsbelangen te vertegenwoordi-
gen bij de leiding van het bedrijf. Een secre-
tarisrol had ik eerder in een vorige baan bij
een ministerie, ik was secretaris van de de-
partementale stuurgroep informatievoorzie-
ning, waarmee ik alle ins en outs van de
automatisering beheerde, agendaonderwer-
pen voorstelde en precies wist wat waar in
het bedrijf aan de orde was. Een rol die ik al-
tijd erg prettig gevonden heb. Dat was ook
een reden om me kandidaat te stellen voor
de functie van secretaris van de Vereniging
Gepensioneerden ANWB.”

Willem Ligtenstein

Willem Ligtenstein is de nieuwe penning-
meester. Ook hij introduceert zichzelf, voor
een ieder die hem nog niet kent.

“Op 1 januari 1989 begonnen bij de ANWB.
Geboren in 1949 in Haarlem. Weduwnaar en
vader van één dochter. Helaas nog geen
kleinkinderen.

Na de middelbare school heb ik Bedrijfseco-
nomie gestudeerd in Rotterdam met marke-
ting als afstudeerrichting. Na mijn studie
marketingfuncties in wasmiddelen 
(Kortman, nu onderdeel van Unilever) en Co-
berco Zuivel (nu onderdeel Campina) . 

Bij de ANWB begonnen bij V+S (de winkels)

voor de marketing en de ANWB reclame-
campagnes die toen daar waren onderge-
bracht. Vervolgens naar Marketing
Lidmaatschap waar na verloop van tijd ook
de ANWB reclame werd ondergebracht.
Communicatie is de rode draad bij mijn werk
voor de ANWB. In die periode is het leden-
bestand globaal gegroeid van 3 naar 4 mil-
joen. In 2001 naar een nieuw opgezette
centrale marketing afdeling MCI voor Merk-
beleid, wederom Communicatie en database
marketing (segmentatie project). Het meest
zichtbare van mijn werk toen is de ‘nieuwe’
huisstijl , die nog steeds gebruikt wordt. Toen
deze afdeling opging in Vereniging en Lid-
maatschap werd ik ook verantwoordelijk
voor Strategievorming, Innovatie en de
Marktonderzoek afdeling. In 2007 daarnaast
leiding gegeven aan het ingrijpende project
‘Packaging’ wat een herpositionering van het
lidmaatschap inhield. ANWB lidmaatschap,
Wegenwacht en Reis- en kredietbrief wer-
den vanaf toen als één geheel gepositio-
neerd en gecommuniceerd. In 2008 bij de
reorganisatie heb ik er voor gekozen van de
stamrecht regeling gebruik te maken .

Van de vrijheid die ik vervolgens kreeg, heb
ik gebruik gemaakt door veel tijd aan mijn
hobby cricket te besteden. En dan met name
aan het prepareren van het veld bij de Voor-
burg Cricket Club. Als één van de weinige
clubs in Nederland spelen wij op gras in het
midden. (Als op Wimbledon met tennis). Zo
nu en dan speelt het Nederlands elftal ook
bij ons. 

Na verloop van tijd ga je toch de ANWB een
beetje missen en dan vooral het contact met
(oud) collega’s . Daarom mijn bereidheid tot
het bestuur van de VG-ANWB toe te treden.”

Nieuwe 

bestuursleden



On the move

Hebt u Ebike al in handen gekregen? Het is een nieuwe uitgave
van de ANWB en voor leden nog gratis óók! De moeite waard,
deze uitgave over fietsen met een elektrisch hulpje. Want, geloof
het of niet, vóór je het weet, ben je er aan toe. Zo is het mij al-
thans vergaan. Eerst wil je er natuurlijk niets van weten. Je rijdt
nog dagelijks als een jonge god door de duinen. Met zo’n elek-
trisch aangeblazen fiets degradeer je jezelf toch naar de Ouwe Lul-
len Devisie en daar wil je, ondanks je AOW en je Betablokkers,
toch nog niet bij horen. Die fietsen zagen er niet uit óók, laten we
eerlijk zijn! Grote, stevige frames met ingebouwde batterijen,
brede sturen en zo’n lage instap voor de oude dag. Het waren,
echt wat je noemt, Rijwielen Met Elektrisch Ondersteuning, de vé-
locypède tussen trapfiets en brommer. “Met de wind mee, een
steuntje in de rug”  hadden de reclamejongens erbij bedacht. 
Ik had al een beetje ervaring met zo’n ondersteunend windje in de
rug. Mijn vrouw (minder ego dan ik en veel praktischer ingesteld)
reed namelijk al geruime tijd op een Spartamet, een fiets met zo’n
pruttelmotortje op het achterwiel, dat je met een ruk aan een
touwtje in werking kon stellen. Ik heb heel wat kilometertjes afge-
trapt achter en naast dat gepruttel. Gelukkig werd het ding gesto-
len. Zonder enige gêne schakelde mijn echtgenote onmiddellijk
over op de toen net verschenen elektrische fiets, een Sparta Ion.
Ziet eruit als een gepantserde  Omafiets, maar dan voorzien van
batterijen en een elektrische motortje op het achterwiel. Inmid-
dels heeft mijn lieve vrouw in acht jaar tijd al zo’n 23500 km
daarop afgelegd. Nog steeds met dezelfde batterij en dat schijnt
heel bijzonder te zijn als ik onze fietsenmaker mag geloven!
U voelt mijn bekentenis al aankomen: óók ik verplaats mij elek-
trisch ondersteund… De latere fietsen zagen er sportiever uit en
dat gaf toch wel een beetje de doorslag. Daar is de industrie in-
middels ook achter gekomen, zo zag ik in het ANWB-tijdschrift. 
De elektrisch ondersteunde fiets is uit; we leven nu in de tijd van
de coole, vette Ebike,  de snelle, vlotte, fiets voor werk en vrije
tijd: be smart: opladen & wegrijden. Laat je auto maar staan, je
doet pas mee op de Ebike!
Ja mensen, er breken nieuwe tijden aan in het verkeer. Niks elek-
trische truttenfiets! Jong en oud scheurt binnenkort elektrisch op-
geladen over onze fietspaden en, zo nodig, trottoirs. In bos en
beemd wordt het oppassen geblazen vanwege de opgefokte off
road Ebikes die ons naar het leven staan. Binnenkort staan in de
wijkkrantjes de eerste advertenties waar je je Ebike kunt laten op-
voeren en in de Tweede Kamer zal worden gepleit voor een Ebike
rijbewijs. De Horeca zal opleven dank zij de invoering van betaalde
Ebike oplaadpunten en de Wegenwacht heeft inmiddels al een
fietsservice.
Dus, als u nog een beetje rustig wilt fietsen tijdens uw welver-
diend pensioen, ga er dan snel op uit. Binnenkort is het dringen en
filerijden op de Nederlandse fietspaden. 
On the move, people !                                                 Joop Karsemeijer

johkars37@gmail.com

Dingen van de Dag!
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Amersfoort
een stad die het bezoeken waard is

Op 15 juli organiseren we een stadswandeling door de historische stad
Amersfoort. In deze excursie zit ook een vaartochtje door de stadsgrach-
ten. Uw bijdrage voor deze excursie hebben we vastgesteld op € 25,00
p.p.. U ontvangt begin juni de uitnodiging en het aanmeldingsformulier
per post. Hier alvast een impressie over deze prachtige stad.

Amersfoort is ontstaan op een doorwaadbare plaats in de rivier de Amer.
Steeds meer ambachts- en kooplieden vestigden zich aan de oevers en op
12 juni 1259 was Amersfoort zo groot geworden dat het stadsrechten kreeg
en een eigen bestuur. Rond 1300 werd de stad beschermd door een stenen
muur met land- en waterpoorten. De huidige Kamperbinnenpoort is van
deze eerste ommuring het enige nog zichtbare overblijfsel. In de 14e eeuw
nam de welvaart toe en ook het aantal inwoners. Een tweede muur was
nodig en op de fundamenten van de oude muur werden huizen gebouwd.
Deze zogeheten muurhuizen staan nog altijd in de binnenstad.
Amersfoort kent 440 historische rijksmonumenten, gelegen in het midden
van de prachtige middeleeuwse straten, steegjes en grachten. Een wande-
ling door de rustieke oude binnenstad is dan ook een reis terug in de tijd.

Onze Lieve Vrouwetoren
Het mirakel van Amersfoort’ was de aanleiding
voor de bouw van deze bijna 100 meter hoge
toren, die ook wel ‘Lange Jan’ wordt genoemd.
In de toren hangen twee carillons die beiden
bespeeld kunnen worden en dat is uniek in de
wereld. De toren vormt bovendien het kada-
strale middelpunt van Nederland.  De stadsgid-
sen zullen u graag uitleggen wat het mirakel
inhield.

Koppelpoort
Deze unieke poort da-
teert uit 1400 en is on-
derdeel van de tweede
ommuring van de stad.
Via deze poort konden
reizigers worden toege-
laten of tegengehouden
zowel via land als via

het water. De poort is grotendeels nog in oorspronkelijke staat. In het ge-
deelte dat over de rivier de Eem is gebouwd bevinden zich de tredmolens.
Daarin liepen de raddraaiers. Dat waren gevangenen die de meterslange
windas aan het draaien moesten brengen. Aan de windas is een 2000 kilo
wegend balkenschot bevestigd waarmee men de stad kon afsluiten.

Muurhuizen
Tijdens een stadswandeling zult u verschillende
muurhuizen zien. De muurhuizen zijn een ste-
denbouwkundig unicum. Vroeger werd aangeno-
men dat de huizen een stadsverdediging
vormden. In de loop der tijd bleek dit onjuist te
zijn. Van de oude stadsmuur is weinig meer te
zien. Deze moet grotendeels zijn afgebroken en
van de kostbare stenen werden huizen gebouwd.

Natuurlijk kunnen we u nog veel meer vertellen
over historisch Amersfoort. Maar u krijgt binnen-
kort een uitnodiging in de bus om deel te nemen
aan een stadswandeling door Amersfoort op 15

juli. Ook zullen we dan een boottochtje door de grachten maken als onder-
deel van deze dag. We hopen dat velen hierin geïnteresseerd zullen zijn en
zich aanmelden. Kijk tegen die tijd ook op de website www.vg-anwb.nl



“Ook als je aan huis - door ziekte of ander onge-
mak - gekluisterd bent, kun je nog steeds fotogra-
feren ,” zegt onze huisfotograaf Leo Scheffer. “Ik
heb altijd mijn camera op tafel klaar liggen. Als ik
dan aan de koffie zit en uit mijn raam kijk, gebeurt
het vaak dat ik vogels zie die ik op de kiek wil zet-
ten. Ik wacht dan net zolang tot ze voor mij pose-
ren en klik, ze staan er op.” Leo weet inmiddels ook
hoe de vogels heten. Op deze pagina’s een selec-
tie.

Hobby
vogels fotograferen

Vink
Kleine vogel, mannetjes meestal kleurrijker dan de wijfjes.

Merel
Een voedselzoekende merel luistert met scheef-
gehouden kop naar wormen. In tuinen klinkt
zijn welluidende korte fluitende zang.

Roodborstje
Bewoner van struiken, zit graag op een hoge uitkijkpost.

Mees
Pimpelmees , fel gekleurde zeer levendige acrobatische vogel.

Specht
Kleurrijke vogel met brede vleugels hakt en boort in bomen.

Tortelduif
Een van de aardigste vogelgeluiden in de
zomer is het muzikale gekoer van de tortelduif.
Het is een slaperig makend geluid
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Vlaamse Gaai
Is een schuwe vogel van bossen, die men vaker hoort dan
ziet. In het voorjaar houden deze vogels soms ceremoniële
balts-bijeenkomsten. Het eindigt in een wilde jacht waarbij
hij zijn mooie kuif en veren uitzet.

Kouw
Onderscheidt zich van de zwarte kraai door de naakte huid aan
de snavel-basis waardoor de snavel erg lang lijkt.

Ekster
Opvallend zwart met wit verenkleed en een lange staart.
Eksters zijn eierenrovers, die zich ook aan nestjongen te
goed doen.

Halsbandparkiet
Deze papegaaiachtige vogel komt de laatste tijd
vaker voor in tuinen en bossen.
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Houtduif
In de ogen van de boer is de onschuldig uitziende
houtduif volksvijand nummer een.

Op de foto zien we, van links naar rechts:

Henk van Drunen (toen hoofdredacteur, nu directeur ANWB
Pensioenfonds), Anneke Karthaus (toen redactrice, al lang en
breed gepensioneerd), Ingrid van Dam (v/h Sebel, toen redac-
tieassistente en  nu onderwijsassistente op een middelbare
school), Bert van der Snoek (toen eindredacteur en nu gepensi-
oneerd vrijwilliger/trainer levensboeken schrijven en redacteur
Buitenband), Petra van der Kwartel (toen redactrice toerisme,
nu zelfstandig communicatiespecialist ‘sterk in strategie, con-
tentmarketing en copywriting’) en Adriaan Huigen (toen redac-
teur Auto en Verkeer, nu werkzoekend).

De reünie: Redactie Kampioen 1988-1993
Om de zoveel jaar komen de redactieleden van de Kampioen jaargangen 1988 tot 1993 bij elkaar om na te praten. Lief en leed komen uiter-
aard ter sprake, over hoe ‘ze’ het nu doen hebben ze het uiteraard ook (‘vroeger was alles beter’), maar zoals op de foto te zien is wordt er
vooral veel gelachen om de vele hilarische momenten tussen het harde werken (echt waar!) door.

Ook een reünie gehouden met oud-collega’s? Laat het
ons weten en stuur een foto, dan plaatsen we die in
de Buitenband. Die vormt dan een bron van herken-
ning voor andere oud-collega’s
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Kakofonie
Fluiten. Rondom ons nieuw huis in Epse is het een gekwetter en ge-
fluit van vogels. Dat geluid wisselt soms af met een trein die pas-
seert. De dienstregeling van de Nederlandse Spoorwegen geeft een
zekere zekerheid. Mijn vrouw Irma mist de tweegesprekken van de
merels In Leiden. Daar werd het geluid af en toe verstoord door
een vliegtuig op weg naar Schiphol. Of en wanneer een vliegtuig
langskwam was echter niet duidelijk. 
Natuurlijk zijn er in Epse ook merels, maar er zijn meer soorten vo-
gels waaronder spechten die klaarblijkelijk solliciteren bij de aanne-
mer die bij ons om de hoek woont. Alle geluiden doen mij denken
aan pensioenen. Daar wordt veel lawaai over gemaakt. Maar er lijkt
wel een grote mate van zekerheid dat je kunt fluiten naar een ver-
hoging van het pensioen, al was het maar om de stijgende kosten
van levensonderhoud te kunnen dekken. En dat is toch een zeker-
heid waarop je destijds in het werkzame leven niet op had gehoopt 

Hoe zeker is zekerheid
De vraag hoe zeker zekerheid is, begint steeds meer naar voren te
komen. De pensioenwetgeving is gebaseerd op zekerheid. Op zich
is daar helemaal niets mis mee. Maar zekerheid kan ook gaan knel-
len. Dat gebeurt op dit moment met het verplichte vermogen voor
de pensioenen. Voor dat verplichte vermogen wordt gerekend met
de rente. In deze rubriek is dat al meer uitgelegd. Voor de bereke-
ning wordt uitgegaan van de rente-termijn-structuur (RTS) waar-
voor De Nederlandsche Bank (DNB) de kaders aangeeft. De rente
die daarbij gehanteerd wordt is laag. Veel lager dan jaren terug. Dat
beeld kent u zelf ook bij de rente op de spaarrekening. Steeds weer
komen er berichten over rentedalingen, zelfs tot onder de 1 pro-
cent. We hangen de zekerheid van pensioenen nu op aan de rente,
maar dat is ook geen zekerheid. Iets meer zekerheid dan bij beleg-
gingen, maar de rente kan ook verschillen. In 1990 schommelde de
rente van een tienjarige staatslening nog zo rond de 9 %. Eind april
2015 was dat zo rond de 0,30%. Als de rente over 25 jaar weer op
9% staat dan moeten we nu boeten voor een zekerheid die ach-
teraf geen zekerheid bleek te zijn.

Dalende dekkingsgraad
Eind maart 2015 is de dekkingsgraad bij het Pensioenfonds ANWB
opnieuw gedaald. De dekkingsgraad was toen 103,9%. Net als veel
andere fondsen lijdt ook het Pensioenfonds ANWB onder de da-
lende rente. 
Die dalende rente is grotendeels het gevolg van het opkooppro-
gramma van de Europese Centrale Bank (ECB). De ECB – gevestigd
in Frankfurt am Main – is de centrale bank van de Economische en

Monetaire Unie en één van de zeven instellingen van de Europese
Unie. De voornaamste taak van de ECB is het behouden van de
prijsstabiliteit in de eurozone. Een lage rente kan aan dat behoud
een bijdrage leveren omdat lenen voor investeringen goedkoop is.
Alleen jammer dat veel pensioenen niet stijgen om iets extra’s te
kunnen kopen.

Het is een bekend beeld aan het worden. De vermogens van de
pensioenfondsen stijgen en de dekkingsgraad daalt omdat de lagere
rente meer invloed heeft dan het stijgende vermogen. Dat stijgende
vermogen is het gevolg van de waardevermeerdering van beleggin-
gen. In de media verschijnen steeds meer pensioenfondsen met het
bericht dat er volgend jaar niet meer pensioen aan de deelnemers
zal worden uitgekeerd. Dus wederom geen tegemoetkoming in de
stijgende kosten van levensonderhoud. Ook voor het Pensioenfonds
ANWB is dat te verwachten. Bij de huidige stand van zaken zal het
Pensioenfonds ANWB voor 1 juli 2015 een herstelplan bij DNB moe-
ten indienen omdat het verplichte eigen vermogen volgens de gel-
dende normen te gering is. In tegenstelling tot voorgaande
herstelplannen is de hersteltermijn veel langer. De kans dat er ge-
kort moet worden is daarom nu geringer, maar wel aanwezig.

Risico, hoe veel?
Voor een pensioenfonds worden de beleidsuitgangspunten vastge-
legd in een zogenaamde ALM-studie. ALM staat voor ‘asset-liability
management’. In 2015 zal er een nieuwe ALM studie worden ge-
maakt. Bij een ALM-studie tracht men een model op te stellen voor
de vermoedelijke ontwikkelingen bij verschillende macro-economi-
sche scenario’s. Deze informatie wordt gebruikt bij het doen van uit-
spraken over de vermoedelijke ontwikkeling van de financiële
positie van het pensioenfonds. Bij een ALM-studie worden vier
deelgebieden onderscheiden:

-    De thans bestaande pensioenregeling: hoe ziet die eruit ten aan-
    zien van zaken als indexatie van lopende pensioenen?
-   Het premiebeleid: welke fluctuaties in de pensioenpremie zijn 
    toegestaan;
-    Het beleggingsbeleid: welke afspraken zijn er omtrent de samen-
    stelling van de beleggingsportefeuille, en welke rendementen 
    kunnen er, op basis van historische gegevens, bij diverse combi-
    naties verwacht worden? 
-    Het macro-economische model: welke verbanden kunnen er ge-
    traceerd worden ten aanzien van zaken als groei, beleggingsren-
    dementen, inflatie, valutaschommelingen en dergelijke, en de 
    ontwikkeling van andere deelterreinen?

Uiteindelijk moeten deze gebieden ‘aan elkaar gekoppeld worden’
in een model dat inzicht geeft in de effecten die een wijziging in het
ene gebied heeft op de andere gebieden. Risico is een belangrijke
factor. Het is altijd de vraag of één of meer risico’s aanvaardbaar
zijn. Met de ALM studie is er meer zicht op de ‘gevoeligheden’ van
de financiële gezondheid van het pensioenfonds, zodat het beleid er
op kan worden afgestemd. Op de komende vergaderingen van be-
stuur en Verantwoordingsorgaan zal aan de ALM-studie veel aan-
dacht worden besteed.

Beno Koens
bkoens@hetnet.nl

P ensioen

I nzicht



Regio
Nieuwe leden:
Dhr. C. (Cees) de Winkel, Lochemseweg 83, 7215 RA  Joppe, 
tel: 0575-494182, teammanager wegenwacht (4761), rayon 
Markelo                                                                                                         83
Dhr. F.R. (Frank) Twiss, Goudenregenzoom 122, 2719 HD  
Zoetermeer, tel: 079-8886210, Informatica Consultant, 
Adviseur Public Affairs                                                                               50 
Dhr. J.B. (Hans) Onink, Tiamahout 21, 2719KJ  Zoetermeer, 
tel: 079-8884456, Systeemanalist, Projectcoordinator 
Bewegwijzering                                                                                           50
Mw. K. (Karin) Sebel-van Galen, Hazelaarzoom 34, 2719 HV  
Zoetermeer, tel: 079-3616047, Informatrice, telefonisch 
reisbureau, ledenadm., reserverings medew.                                     50 
Mw. S.A. (Sandra) van Duivenboden-Bartelings, Cleijn Duin-
plein 72, 2224 BA  Katwijk, tel: 071-8892460, Hulpverlener            20 
Dhr. G.J.J.M. (Bert) Nollen, Reijerskoop 93, 2771 BG  Boskoop, 
tel: 0172-742340, Group Controller, Directeur Pensioenfonds
ANWB                                                                                                            32
Dhr. W.M.C. (Wil) Amons, Nieuwendamlaan 170, 2547 JN  
Den Haag, tel: 06-45829188, medewerker Treasury                         38
Mw. (Joke) Botjes, Gerard Doustraat 26, 9404 AS  Assen, tel: 
0592-310381, Verkoopmedewerkster ANWB-winkel Assen            92
Mw. E.J. van Heck, Burg. Keijzerlaan 36, 2262 BJ  Leidschen-
dam, tel: 070-3856157                                                                              23

Verhuisd:
Dhr. S. van der Werff, naar: Groningensingel 135, 6835 EG  
Arnhem, tel: ongew.                                                                                   80
Mw. Th.A.M.C. Dona-Verdonk, naar: Kruislaan 84, 2131 WE  
Hoofddorp, tel: nvt                                                                                     11
Mw. A.J. Verspui-Vuijk, naar: Bramantestraat 319, 3066 BN  
Rotterdam                                                                                                     53
Dhr. M. Tuurenhout, naar: Plein Delftzicht 38, 2627 CA  Delft, 
tel: ongewijzigd                                                                                           29
Mw. M. Tuurenhout-Heuser, naar: Plein Delftzicht 38, 2627 CA
Delft, tel: ongew.                                                                                         29
Dhr. J.E.M. van der Spek, naar: Emmapark 123, 2641 BM  
Pijnacker                                                                                                        23

Overleden:                                                                                                    
Mw. F.C. Kooiman, Den Haag, 6 februari 2015                                    38 
Mw. N.M. Timmermans, (echtgenote van M.R. van den Hurk), 
Cadier en Keer,  21 februari 2015                                                           77
Dhr. A. Heijting, IJhorst, 1 april 2015                                                      86

Opgezegd: 
Mw. M.J.R. de Kruijff-de Lugt, Jan Romeinstraat 7 A, 2552 KA  
Den Haag                                                                                                      38
Dhr. F.P.M.M. Hendriks, Componistenlaan 267, 5049 HD Tilburg    77
Mw. J.H.G. de Kler-Zweers, Van Merlenstraat 84, 2518 TH  
Den Haag                                                                                                      35

L
Personalia per 22 april 2015

edensecretariaat

Uitgeschreven: 
Dhr. H. Kuijpers, Meelbes 2, 3069 LT  Rotterdam                                53

Wijziging telefoonnummer:
Mw. J.D. Doorneweert-Rietman, nieuw telefoonnummer: 
0321-311405                                                                                                88
Dhr. W.F.K. Bosch, Duitsland, tel: 0049-15779611199                       99

Wijziging regio:
Mw. Th.A.M.C. Dona-Verdonk,  van regio 71 naar regio 11             11
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Van het ledensecretariaat
Het doet ons deugd dat de ledenaanwas weer gestaag toeneemt.
Sedert de vorige uitgave van de Buitenband hebben wij weer
negen nieuwe leden mogen inschrijven. Zelfs de man-vrouw verde-
ling is aardig in evenwicht: vijf heren en vier dames hebben ons le-
denbestand versterkt. Hun namen treft u weer aan in de rubriek
‘Personalia’. 

We zijn erg blij dat zelfs de voormalig directeur Pensioenfonds, Bert
Nollen, onze verenigingsgelederen is komen versterken. 
Maar wij zijn bovendien blij verrast door het enthousiasme van
twee andere nieuwkomers, die zich spontaan gemeld hebben voor
een van de bestaande vacatures binnen onze vereniging.
Frank Twiss toonde interesse in de vacante bestuursfunctie en
werd met algemene stemmen meteen in de Algemene Ledenverga-
dering van17 april jl. benoemd tot secretaris. Als voormalig secreta-
ris van de OR-ANWB lijkt deze functie hem op het lijf geschreven te
zijn. 

In diezelfde Algemene Ledenvergadering werd Wil Amons bereid
gevonden om de RCP-functie in Regio 23 te gaan vervullen. Daar-
mee is een eerste aanzet gegeven in de vervulling van de zeven
RCP-vacatures. Laten we hopen dat hij daarmee het spreekwoorde-
lijke schaap en de bekende dam is.

Kortom: waar een Algemene Ledenvergadering al niet goed voor is.
Helaas is het niet alleen maar rozengeur en maneschijn. De eerlijk-
heid gebiedt ons te zeggen, dat niet alleen nieuwe leden verande-
ringen in het ledental hebben gebracht. Er zijn ook helaas drie
leden in diezelfde periode overleden en hebben drie leden het lid-
maatschap opgezegd.
Wij blijven in ieder geval - al wervend-  ons best doen.

Rolf van der Loo & Mieke Geursen



De oplossing van de kruiswoordpuzzel uit het voorjaarsnummer 2015 luidt:

De oplossing van deze puzzel inzenden vóór 23 juli 2015 naar:
Hans Middelraad 
Stortemelk 22, 2401 BZ  Alphen a/d Rijn
of per e-mail naar: puzzel@vg-anwb.nl

P
Horizontaal
1 Fietsenmaker 12 deel van een fietswiel 13
grappenmaker 14 boom 16 edelgas (symbool)
17 ik 19 Bijbelboek 20 emeritus (afk.) 21 rijwie-
len voor twee personen achter elkaar, die bei-
den trappen 24 trappers aan een rijwiel 27
onbeweeglijk 28 deel van een fiets 30 muziek-
stuk 31 Peru (in internetadres) 32 Azië (afk.) 34
scherp geluid van ontsnappende lucht 35 België
(in internetadres) 36 audiovisueel (afk.) 37
stamvader 39 gewicht 41 projectieplaatje 43
groot getal 44 enthousiast bewonderaar 46 ge-
brek 48 bepaald plantenvoedsel 51 onderdeel
van een fiets 52 deel van een fiets 54 zendge-
machtigde in Nederland 56 rund 58 ledematen
60 schaakterm (afk.) 61 deel van het voorspat-
bord 63 bijlagen 65 familielid 66 ezelgeluid 67
wiel 69 dwarsmast 70 paardenkracht (afk.) 71
kledingstuk 73 proefopname gebruikt als de-
monstratiemateriaal 75 beschermende verflaag
76 met de voet druk uitoefenen.

Verticaal
1 Verhard pad speciaal voor fietsers 2 getij 3
tandwiel 4 insnijding 5 harddisk (afk.) 6 deel van
het lichaam 7 Oost-Timor (in internetadres) 8 af-
loop 9 commode 10 briefaanhef (afk.) 11 naven
die tevens deel uitmaken van reminrichtingen
(m.n. bij een terugtraprem op een fiets 15
vleesgerecht 17 taal gesproken in Estland 18
muziekwerk 20 echtgenoot 22 voorzetsel 23
meter per seconde (afk.) 25 daar 26 Luxemburg
(in internetadres) 29 in de verte zien 33 deel
van een fiets 35 drinkfles, m.n. die aan het
frame van een racefiets bevestigd kan worden
37 antwoord alstublieft (afk.) 38 (van grond)
pulverig, los, onsamenhangend 39 knooppunt
(afk.) 40 opgeblazen fietsopstelstrook (extra
brede opstelruimte voor fietsers, bv. voor een
verkeerslicht 42 hij 45 Algemeen Nederlands
(afk.) 47 onderdeel van een fietsband 49 fiets-
verlichting 50 soort muziek of gezang 52 repro-
ducatur (afk.) 53 dienstbode 55 delen van een
fietswiel 57 spitwerktuig 58 Barium (symbool)
59 de onbekende (afk.) 60 boom 62 kameelgeit
64 creatief (afk.) 68 spil 71 Hongkong (in inter-
netadres) 72 vrouwelijke dominee (afk.) 73 pro-
vincie (afk.) 74 voorzetsel.

Akkerboterbloem

Wij hebben 47 inzendingen (3 per post en 44 per e-mail) ontvangen. 
De trekking door onze ‘huisnotaris’ heeft plaatsgevonden op 29 april  j.l.
De winnaar is geworden:
De heer G.A.D. van Alewijk te Tilburg. Van harte gefeliciteerd.
De felicitatiebrief en de prijs, een VVV-cadeaubon ter waarde van € 25,- zijn inmiddels naar de winnaar verstuurd.

uzzel


