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Mededeling
Sinds enige tijd is Mieke Geursen het ledensecretariaat komen
versterken. Zij is inmiddels helemaal ingewerkt en heeft in de
afgelopen periode ook al verschillende zaken voor haar reke-
ning genomen.
Als vaste ‘klus’ heeft zij o.a. het verwerken en registreren van
de aanmeldingen van excursies en bijeenkomsten geheel op
zich genomen. 
Tijdens diverse besprekingen in de ‘werkgroep Ledensecreta-
riaat’ hebben wij ook bekeken welke onderwerpen door
meerdere personen kunnen worden uitgevoerd en/of afge-
splitst . Het blijft lastig, maar wij zijn nog steeds enthousiast
bezig om te zien hoe we de werkzaamheden verder kunnen
organiseren en stroomlijnen. Onze samenwerking gaat prima
en neemt ook wat druk van mij af van het ledensecretariaat.
Ook nemen wij elkaar waar tijdens vakanties e.d. 
Sinds kort hebben wij nog een nieuw ‘bemanningslid’ mogen
aannemen. Hans Middelraad, reeds jaren RCP-er van regio 32,
heeft zich bereid verklaard om waar nodig te assisteren. We
hebben afgesproken dat hij vanaf nu de man zal zijn van de
puzzels en dus moeten de oplossingen die per post gaan
voortaan naar zijn adres worden gezonden. 
De e-mails kunnen voorlopig zoals gebruikelijk naar
ledensecretariaat@vg-anwb. Behalve de puzzeladministatie
zal Hans t.z.t. ook een aantal andere voorkomende werk-
zaamheden voor het ledensecretariaat verrichten.

Rolf van der Loo
ledensecretaris

Colofon
De VG -ANWB is lid van het NVOG

Bestuur VG-ANWB
B. Koens, voorzitter
voorzitter@vg-anwb.nl
vacature voor pensioenzaken
pensioenzaken@vg-anwb.nl
Mevr. A.H.B. Lippmann-Willigers, 
secretaris
secretariaat@vg-anwb.nl
R.A.J. van der Loo
ledensecretariaat@vg-anwb.nl
D.J. van Werkhoven, penningmeester
penningmeester@vg-anwb.nl
J.C.M. van Veldhoven
regio contactpersonen
regiocontact@vg-anwb.nl
Mevr. A. Notenboom
activiteiten@vg-anwb.nl

Secretariaat
Mevr. A.H.B. Lippmann-Willigers
Maurits de Brauwweg 20
2597 KD ’s-Gravenhage
tel. 070-3547155
secretariaat@vg-anwb.nl

Ledensecretariaat/berichten
R.A.J. van der Loo (Rolf),
ledensecretariaat/berichten
Koninginnelaan 49
2281 HB Rijswijk (ZH)
tel. 070 - 399 20 77
ledensecretariaat@vg-anwb.nl

Redactie
Marijke Jansen, eindredactie
hoofdredacteur-bb@vg-anwb.nl
Henk van Loon, redactiesecretariaat
redactiesecretariaat-bb@vg-anwb.nl
Annette Notenboom
activiteiten@vg-anwb.nl
Leo Scheffer, fotografie
fotografie-bb@vg-anwb.nl 
Chris Soudan, vormgeving/website
vormgeving-bb@vg-anwb.nl

Druk
de Boer Zoeterwoude
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t. n. v. Penningmeester VG-ANWB
onder nummer 3816027
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naar redactiesecretariaat:
H.W. van Loon
Larixstraat 47
2565 HE  Den Haag
tel. 070-3923975
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Website VG-ANWB
www.vg-anwb.nl 

Pensioenfonds ANWB
www.pensioenfondsanwb.nl

Foto’s editie voorjaar: Leo Scheffer

Nieuwe leden Regio
Mw J.M. Muetstege, Assinklanden 269, 
7542 BH  Enschede,tel: 053-4762398 86
R.N. Kroon, Kanaaldijk West 3, 3621 LG  Breukelen, 
tel: 0346-263582 59
H. Haxe, Maarsbergseweg 37, 3956 KT, Leersum. 
tel: 034-3785194 59
J.J.A. Werman, Palestrinaweg 174, 2555 GR Den Haag,
tel: 070-3689338 38
W.F. Seiler, Beethovenlaan 6, 2102 EV  Heemstede, 
tel: 023-5281695 11
Mw M. Pel, Kooiland 51, 2264 MT  Leidschendam, tel:
070-3271980 23
W.L. Oosterhuis, Bentertsweg 57, 7441 DM  Nijverdal,
tel: 0548-615737 83
W. Noorland, Molendreef 10, 4884 AV  Wernhout, 
tel: 076-5973760 71
W.C. Grinwis, Bokweg 22, 3253 AB Ouddorp, 
tel: 0187-682455 53
J.G. Lenssinck, Loerikseweg 21, 3991 AA, Houten, 
tel: 030-6372760 59

Ledensecretariaat
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Mw H.A. de Saint Aulaire, Lochem, 29 juni 2011 83
Mw B.D.H. Meijer, Rijswijk, 26 december 2011 29
Mw D.M. Bonte, echtgenote van A.M.H. Kennedy 
van Dam, Eindhoven, 13 januari 2012 74
J.A. Karg, echtgenoot van mw M.J. Karg-Moesel, 
Amsterdam, 22 november 2011 11
J. de Kruyff, Den Haag, 11 februari 2012 38
W. Spierdijk, Zoetermeer, 15 februari 2012 50
H. Treep, Haarlem, 17 februari 2012 11

Opzeggingen
Mw C.H. van Wijk, Akeleistraat 33, 2565 NT  
Den Haag 41
Mw M. Gordeau-Verhoeven, Beemdgras 213, 
2643 JC  Pijnacker 23

Correcties ledenlijst
J.B. van der Heyden, moet zijn: J.B. van der Heijden 56
Mw D. Nolsen-Klein Bruinink, tel .0573-351287 moet 
zijn: 0573-251287 83

Wijziging telefoonnummers
L. van der Lans, Poeldijk, tel: 0174-246034 38
L.F. de Winter, Voorburg, tel: 070-3010513 26
A. van der Graaf, Groesbeek, tel: 06-47619851 80
Mw E. Booij-v.d. Graaf, Hoogvliet, 
tel: 06-41299106 53
W. Spierdijk, Zoetermeer, tel: 079-3319314 50
B.H.M. van Duuren, Zeist, tel: 030-6917020 59

Wijziging regio
Mw G.J. Gerritsen-Dijkshoorn, van regio 41 
naar regio 38
F. Karseboom, van regio 11 naar regio 83
B.W. Jansen, van regio 80 naar regio 50

B. Streng, Jonker Fransstraat 15, 4131 ZP Vianen, 
tel: 0347-372308 56
J.A. Dieleman, Churchilllaan 1030, 4532 JJ  Terneuzen,
tel: 0115-613192 62
W.J.M. Mensch, Strijp 13, 4724 EM  Wouw, 
tel: 06-53781943 71
B. Prass, Els van Roodenstraat 13, 2036 AC  Haarlem, 
tel: 023-5333879 11

Verhuisd
L. van der Lans, Rijsenburgerplaats 11, 
2685 GA  Poeldijk, tel: 0174-246034 38
Mw P.G.H.M. Wijering, Vlaskamp 244, 
2592 AH  Den Haag, tel: 06-31268445 26
C. Soudan, Diamantlaan 110,  2332 GR Leiden, 
tel: ongewijzigd 20
Mw Gerritsen-Dijkshoorn, Nocturnestraat 102, 
2553 TM, tel: ongewijzigd 38
L.F. de Winter, Albert Verweystraat 45, 
2274 LH  Voorburg, tel: 070-3010513 26
Mw C. van der Heuvel-Taconis, Escamplaan 608, 
2547 ER  Den Haag, tel: onb. 38
Mw. M. Gordeau-Verhoeven, Beemdgras 213, 
2643 JC  Pijnacker, tel: onb. 23
Mw J.M. Voorwerk-Jonkman, Rembrandt van 
Rijnsingel 144, 2371 RG  Roelofarendsveen, 
tel: ongewijzigd 32
W. Spierdijk, Bergmanstrook 45 app. 366, 
2726 RR  Zoetermeer, tel: 079-3319314 50
F. Karseboom, Gerard Terborghplein 1, flat 212, 
7545 BB  Enschede, tel: 053-4789314 83
B.W. Jansen, Eissensteinstrook 33, 
2726 SW  Zoetermeer, tel: onb. 50

Overleden
S. Wattimena, Zoetermeer, april 2011 50
R.A.M. Smeele, Den Haag, 27 oktober 2011 38
Mw J.M.A. van Zandbeek-Lamers, 
Sint Michielsgestel, 23 november 2011 74

Na een grillige winter, eerst veel te warm, gevolgd door een
paar weken strenge vorst, kunnen we ons weer op het voor-
jaar verheugen. De voorkant van deze Buitenband brengt u
hopelijk al een beetje in de stemming.
Wat treft u zoal aan in dit nummer. Na een overzicht door
onze voorzitter van de veranderingen bij de rcp-ers, een ver-
slag van de nieuwjaarsrecepties, met veel leuke foto’s. Verder
natuurlijk weer tips van Annette, zelfs een recept, en nieuws
over de excursies van dit jaar.

Bram Visser heeft weer een boeiend stuk geschreven, nu over
verhoging van de productiviteit en de normtijden voor auto-
keuringen, een onderwerp dat velen van u zal aanspreken.

Hierbij foto’s van oud-collega’s.
Henk van Loon is voor de rubriek Pensioen privé op bezoek
geweest bij Tom Bakker. Dat Tom, al is hij net 65 geworden,
nog niet stilzit, kunt u lezen.
Ten slotte de laatste bijdrage van Marlène Philippus aan de
goed gelezen rubriek Pensioenpraat. Marlène, namens alle le-
zers van de Buitenband heel hartelijk dank voor je geweldige
inzet om iedere keer weer interessant nieuws te brengen
over ons Pensioenfonds en alle perikelen daaromheen.
Al met al een mooi nummer. Ik wens u veel leesplezier.

Marijke Jansen

Van de redactie

vervolg Personalia



Regiocontactpersonen in de 
herschikking
Bijeenkomst in De Bilt
De regiocontactpersonen komen elk jaar in november bij el-
kaar. Meestal zijn de partners daar ook bij. De praktijk leert
steeds weer dat man en vrouw het leuk vinden om samen de
contacten te onderhouden met de leden in hun regio. Voor het
bestuur zijn deze bijeenkomsten erg nuttig. Het overleg wordt
ook beschouwd als een soort klankbord van de leden. De bij-
eenkomsten zijn namelijk goede gelegenheden om enkele
zaken af te stemmen en soms ook om een proefballonnetje op
te laten. Als bestuur kun je van alles willen verzinnen, maar het
moet wel praktisch en uitvoerbaar zijn. De rcp-ers kunnen
bogen op vele jaren ervaringen binnen de VG-ANWB. Enkelen
– welgeteld zijn dat er zes – zijn al sinds het bestaan van de re-
gio’s in 1999 actief als regiocontactpersoon.

Op de bijeenkomst worden de ervaringen uitgewisseld en
worden er wensen geuit waar het bestuur verder mee aan de
slag kan. Ook werden suggesties voor landelijke activiteiten
besproken. Van de regiocontactpersonen was er de wens om
de gegevens van de leden in de regio digitaal beschikbaar te
krijgen. Na wat hoofdbrekens is dat gelukt.

Herindeling van regio’s
Nog meer hoofdbrekens kostte een herschikking van de
regio’s. Na de oprichting van de regio’s in 1999 is er veel veran-
derd. Toen stond het ledenbestand nog in een kaartenbak. Nu
is het digitaal beschikbaar. Ook zijn er mutaties geweest onder
de contactpersonen. Bij sommigen begon de leeftijd toch te
knellen en werd er gevraagd om voor een vervanger te zor-
gen. Ook werd de regio soms als te groot ervaren en moest er
een splitsing plaatsvinden. Een ander probleem was dat de in-
deling van de leden wat losse eindjes bevatte. Bij de toenma-
lige indeling is weliswaar gebruik gemaakt van een
postcodeindeling, maar dat is gebeurd op basis van de woon-
plaats van de leden die er toen waren. Nieuwe leden werden
lop basis van die lijst naar eer en geweten ingedeeld.
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Herindeling RCP

Uiteindelijk werd het tijd om de regio’s onder de loep te
nemen. In de vergadering met de regiocontactpersonen is het
bestuur met een voorstel gekomen. In het voorstel was ook
een nieuwe nummering van de regio’s opgenomen om in de
toekomst gemakkelijker tot een splitsing te kunnen komen.
Op de ideeën is positief gereageerd. Uit de vergaderingen
kwamen nog meer voorstellen voor aanpassingen, omdat het
soms geografisch veel beter was om leden van de ene regio
naar de andere over te hevelen.

Alle voorstellen zijn verwerkt in het indelingsbestand voor de
regio’s en vervolgens in het ledenbestand. Het resultaat heeft
u kunnen zien in het ledenboekje 2012. Dat boekje had u eigen-
lijk al in het voorjaar moeten hebben, maar het leek het be-
stuur beter om de herindelingen er direct in te verwerken.
Bovendien kostte het enige moeite om een paar vacatures
voor regiocontactpersoon op te vullen. Uiteindelijk is het alle-
maal gelukt. Alle vacatures zijn opgevuld.

Mutaties bij de regiocontactpersonen
Al met al is er dus veel veranderd. De belangrijkste mutaties
zetten we hieronder even op een rij.
- In het zuiden van Noord-Holland en in het noorden en wes-

ten van Zuid-Holland is er redelijk veel verschoven met regio-
grenzen en contactpersonen;

- Ida en Wim Mensink hebben in de loop van 2011 de wens
geuit om te stoppen als rcp-er. Ze waren al vanaf het begin
rcp-er en dan is het begrijpelijk om met zo’n wens te komen.
Er is voor gekozen om de vacature voor enkele wijken in Den
Haag niet te op te vullen maar te verdelen over de omrin-
gende regio’s van Ellen Natzijl, Wim Budding en Nico en
Lenie Paardekooper;

- In Noord-Brabant en Limburg is ook geschoven. Een regio
die enkele jaren terug onder Petra Dankers viel is nu defini-
tief verdeeld over Peter Horvers en Harrie Smulders;

- In het oosten van het land is de vacature die ontstond door
het terugtreden van Klaas Wolf grotendeels overgenomen
door Roelof IJspeerd. Een deel is echter verschoven naar

Ida en Wim Mensink stoppen na 12 jaar als rcp-er

Joop Vroomans (links) die afscheid nam als rcp-er in gesprek met Ab
Houtzager



Gerrit en Aaltje de Weerd omdat dat geografisch beter
paste. Omgekeerd zijn er delen van de regio van Ben Bos-
winkel naar Roelof gegaan. De regio van Ben was inmiddels
wel erg groot uitgevallen en zit nu weer redelijk op stan-
daardgrootte;

-  In het midden van het land kostte  het erg veel moeite om de
vacature van Joop en Ans Vroomans vervuld te krijgen. 
De familie Vroomans was ook al vanaf het begin in 1999 ac-
tief als rcp-er. Joop had reeds enkele  jaren terug de wens
geuit om terug te treden, maar bleef in de tussentijd nog
wel actief. 

Uiteindelijk is de oplossing gevonden in een splitsing. Flevo-
land is nu een eigen regio geworden, waarvoor Jacob Hulstein
rcp-er is geworden. 
Voor het Gooi en wijde omgeving is Janny Bemelman-de Groot
bereid gevonden om rcp-er te worden.

De in december 2012 teruggetreden rcp-ers Wim en Ida Men-
sink en Joop en Ans Vroomans zijn met een brief en een VVV-
bon bedankt voor hun langdurig bewezen diensten. En op de

nieuwjaarsbijeenkomsten is dat nog een keer met een hand-
druk bezegeld.

Voorlopig is het rcp-team dat onder leiding staat van Jan van
Veldhoven als coördinator vanuit het bestuur helemaal com-
pleet. En we hopen dat het zo nog een tijdje mag blijven.

Beno Koens

Eén krokus maakt nog geen voorjaar. Maar toch. Die ene gele
krokus in mijn tuin steekt wel zijn kop uit boven de sneeuw.
En dat geeft hoop. Dat gevoel van hoop heb ik ook bij de pen-
sioenen. Maar er zijn donkere wolken. Er verschijnen berich-
ten in de pers over afstempelen van pensioenen. En dat wil
zeggen dat er minder pensioen wordt uitgekeerd. Gelukkig
niet voor het volle bedrag zoals bij een postzegel die na het
afstempelen zijn waarde verloren heeft. Bij het ABP is sprake
van een korting van 0,5%. Bij de Pensioenfonds ANWB is het
afstempelen ook in zicht. Hoeveel het precies gaat worden,
zal duidelijk zijn op 1 april van het volgende jaar. Er is dus nog
hoop. Hoop op betere tijden als het gaat om de rentestand en
beurskoersen.

Op de nieuwjaarsrecepties is een toelichting gegeven over de
factoren die een rol spelen bij het pensioen. Veel leden heb-
ben positief gereageerd op de verstrekte informatie. Zij
weten nu beter hoe de vork in de steel zit.

De nieuwjaarsrecepties zijn goede gelegenheden om elkaar te
ontmoeten, maar ook plekken om regionaal informatie te
geven. Het bestuur heeft met vreugde geconstateerd dat er
weer meer bezoekers waren dan vorig jaar. Voor de bezoe-
kers was er – onder het motto ‘op=op’ – een verrassing. 
Ter gelegenheid van het afscheid van Marlène Philippus als lid
van de Deelnemersraad heeft de VG-ANWB – op initiatief van
Loek Schouten – de 23 artikelen in de rubriek Pensioenpraat
gebundeld in een handzaam boekwerkje. De 24e bijdrage
staat in dit nummer van de Buitenband. In de vergadering van
de Deelnemersraad is haar het boekje door de Voorzitter van

het Pensioenfonds ANWB – de heer Frits van Bruggen – over-
handigd. Marlène is sinds 1986 zeer betrokken geweest bij
het Pensioenfonds en daarom leek het boekje een aardige ge-
dachte. Hiermee ligt tevens een stuk historie vast, waarin kan
worden nagelezen hoe het vanaf 2003 is gegaan.

Met ingang van 1 januari 2012 worden de gepensioneerden in
de Deelnemersraad vertegenwoordigd door Loek Schouten,
Ton Groenewege en ondergetekende. Ton zal in het Verant-
woordingsorgaan de plek van Marlène overnemen.
In januari heeft het bestuur met een lunch afscheid genomen
van Marlène en Rolf van der Loo als bestuurslid. Toen bleek
dat Marlène de pensioenen nog moeilijk achter zich kon laten.
En wat Rolf betreft: het is Rolf en het bestuur amper opgeval-
len dat hij afscheid heeft genomen. 
Maar er is wel een last weggevallen. De ledenadministratie is
niet meer een eenmanszaak. Mieke Geursen en Rolf doen het
nu samen. En Hans Middelraad zal waar nodig ondersteuning
bieden.

En dan nog dit. Onze penningmeester Dick van Werkhoven
heeft weer de nota’s voor de contributie verzonden. Vorig
jaar duurde het erg lang voordat de betalingen op onze giro-
rekening stonden. Het gaf meer nazorg dan de hoogte van
het bedrag rechtvaardigt. Daarom een vriendelijk verzoek. 
Betaal – als dat onverhoopt nog niet is gebeurd – zo spoedig
mogelijk. U bespaart ons een hoop zorgen.

Beno Koens
voorzitter@vg-anwb.nl

Bestuurspraat
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Jan van Veldhoven, bestuurslid en de coördinator van de rcp-ers
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Nieuwjaarsbijeenkomsten 2012
Toenemende 
belangstelling

De nieuwjaarsbijeenkomsten zijn traditi-
oneel de ontmoetingsplekken voor oud-
collega’s. Het is dan des te plezieriger
als er veel leden komen. En dat was het
geval. In totaal waren er ongeveer 270
bezoekers en dat zijn er 20 meer dan in
2011. Nu moet gezegd worden dat het
weer zeker geen spelbreker was. Het
voorjaar hing al een beetje in de lucht.
De serie bijeenkomsten startte in Den
Haag op vrijdag 6 januari. In het bedrijfs-
restaurant op de 7e etage van het
ANWB hoofdkantoor was het weer een
gezellige drukte en iedereen werd ver-
wend door het vertrouwde team van
het restaurant. Meer dan 100 leden
waren aanwezig. 

Voor het eerst werden de gegevens van
alle bezoekers geregistreerd om een in-
druk te krijgen van de woonplaatsen.
Evenals vorig jaar waren er nu weer vijf
bijeenkomsten en het is dan de vraag of
de goede locaties zijn gekozen. Voor
Den Haag en Assen is dat geen vraag. In
Assen waren er 65 en moesten stoelen
worden bijgesleept. Dat gebeurde ook
in Gilze-Rijen. In voorgaande jaren werd
de bijeenkomst in Eindhoven gehouden,
maar daar is een langdurige verbouwing
gaande. Vandaar de uitwijk naar Van der
Valk in Gilze-Rijen. Het bijslepen van
stoelen geeft al aan dat ook daar een
grotere belangstelling was. Waarschijn-
lijk heeft promotie door de regiocon-
tactpersoon daar gunstig uitgepakt. In
Apeldoorn waren daartoe ook pogingen
ondernomen, maar werkte het niet
door in het totale aantal. De verwachte
toename zat er daar helaas niet in. In De
Bilt waren echter wel meer bezoekers. 

De aantallen stimuleren het bestuur om
op dezelfde voet door te gaan. Dat be-
tekent naast de ruime tijd voor het on-
derlinge contact ook informatie over de
ANWB, de VG-ANWB en actualiteiten.
Dit keer werd veel aandacht besteed

aan het pensioen. Met een powerpoint-
presentatie werd een toelichting gege-
ven op de dekkingsgraden en de invloed
van de rente en de beleggingen op die
dekkingsgraad. Daarbij echter ook aan-
dacht voor de gestegen levensverwach-
tingen. Naarmate men ouder wordt,
moet er langer pensioen worden be-
taald, maar daarvoor moet er dan wel
geld in kas zijn.

Pensioenresultaten 
vallen tegen 
In Den Haag hield ook dit jaar Frits van
Bruggen, lid de hoofddirectie van de
ANWB, de Nieuwjaarsspeech. Frits heeft
in februari 2011 het voorzitterschap van
het Pensioenfonds ANWB van Guido
van Woerkom overgenomen. Over de
dekkingsgraad van het Pensioenfonds
kon hij berichten dat deze eind 2011 op
90,8 was uitgekomen. 

Dat is dus lager dan de norm van het
herstelplan. Die lagere dekkingsgraad is
voornamelijk het gevolg van de lage
rentestand. De waarde daarvan wordt
vastgesteld door De Nederlandsche
Bank en is gebaseerd op de rente voor
langjarige leningen. Eind 2011 mocht
daarbij voor het eerst – maar wel een-
malig – gerekend worden met een drie-
maandelijks gemiddelde. Voor een
pensioenfonds is het dan wel wat zuur
dat er een lage dekkingsgraad uitkomt,
want de resultaten van het fonds zijn
juist positief.

Ledenverlies ANWB, 
maar minder dan 
verwacht
De ANWB heeft 2011 afgesloten met een
ledenverlies van ruim 6.000. Dat is ver-
velend. Maar er was rekening gehouden
met een veel groter verlies, namelijk on-
geveer 30.000. Zo beschouwd viel het
verlies dus mee. Voor 2012 wordt uitge-
gaan van een ledengroei van circa
20.000. Laten we hopen dat het lukt om
dat aantal te bereiken. Voor 2012 zijn de
vooruitzichten namelijk best zorgelijk. 

Meer VG-ANWB leden 
Over de VG-ANWB kon worden verteld
dat de ledenstand op 1 januari 761 be-
droeg. Dat zijn er 12 meer dan een jaar
eerder, maar nog één minder dan het

record van 1 januari 2010, toen er 762
waren. Maar aan het einde van de bij-
eenkomsten werd dat record al over-
troffen, want ter plekke meldden twee
nieuwe leden zich aan. Voorts werd in-
zicht gegeven in de mutaties bij het
kader en de vertegenwoordiging van
het Pensioenfonds ANWB. 

Meer internet, 
reisbureaus verdwijnen
Europa is in een eurocrisis verzeild ge-
raakt en er is veel onrust op de finan-
ciele markten. De overheid zal meer
bezuinigen en minder investeren. De
ANWB ontkomt niet aan pijnlijke ingre-
pen. 
De reisbureaus zullen verdwijnen.
Daarom het advies om voor 1 mei 2012
nog een reis via een ANWB kantoor te
boeken als u voor de korting in aanmer-
king wilt komen. 
De ANWB constateert dat reizen en
overnachtingen steeds meer via inter-
net worden geboekt. Men neemt het
ontbreken van persoonlijk advies voor
lief en geeft de voorkeur aan het boe-
ken via de computer. 
Deze ontwikkelingen zullen dus gevol-
gen hebben voor de faciliteiten, die de
ANWB voor haar medewerkers altijd
heeft gehad. De kortingen voor reizen
die door de ANWB dochters worden ge-
organiseerd – Pharos, Fox, enz. – blijven
wel bestaan, maar hoe het verder inge-
vuld gaat worden, is nog onduidelijk.

Uit CBS cijfers blijkt dat in 2011 60% van
de groep 65-75 jarigen gebruik maakt
van internet. In 2005 was dat nog 30%.
Het totale internetgebruik is in Neder-
land gestegen naar 90% in 2011. Het is
dan ook niet verwonderlijk dat de
ANWB flink zal inzetten op producten
en diensten die digitaal beschikbaar
komen. In mindere mate doet de VG-
ANWB dat ook. Van de VG-ANWB krijgt
62% op dit moment de e-mail nieuws-
brief en naar deze groep is de contribu-
tienota ook digitaal verzonden. Dat
bespaart kosten. Wel zal – als er niet tij-
dig wordt betaald – een papieren nota
worden verzonden.
In zijn algemeenheid heeft de ANWB
vertrouwen in de toekomst. 
Ook de VG-ANWB ziet 2012 met opti-
misme tegemoet. Laten we hopen dat
het lukt om van 2012 een prima jaar te
maken.

Beno Koens
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Den Haag
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De Bilt

Apeldoorn
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Apeldoorn (vervolg)

Assen
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Gilze-Rijen



verjaardagsfeesten of kerstvieringen
kennen we bijvoorbeeld niet. Andere
feesten komen zelden voor, zoals het
Sinterklaasfeest. Opvallend is ook dat
boerenbruiloften wel, maar bruiloften
van de hogere klassen zo goed als niet
voorkomen. Het lijkt erop dat schilders
een voorkeur hadden voor feesten die
gepaard gingen met een zekere losban-
digheid. 

Voordat u de tenstoonstelling gaat zien,
kunt u een korte film bekijken waarin u
attent wordt gemaakt op de vele dubbel-
zinnige verwijzingen die in de schilderijen
zijn uitgebeeld. 
De audiotour geeft bij elke schilderij een
leuke uitleg en maakt u attent op pikante
bijzonderheden op het doek.

Elke zondag is er een gratis rondleiding
over de tentoonstelling. Reserveren is
niet nodig. Vol is vol.
Voor kinderen is er een gratis speurtocht
bij de kassa verkrijgbaar.
In het Museumweekend van 14 en 15
april worden verrassende en feestelijke
actviteiten georganiseerd. De toegang
tot de tentoonstelling is dan gratis. 
U betaalt aleen de toeslag van € 3,–.
Wilt u er een dagje uit van maken? 
Reserveer dan voor een boottocht met
high tea bij de Verkade Groep, 
tel.: 023 – 5470496.

De toegansprijs voor volwassenen is 
€ 13,– met een toeslag van €3,–. Met een
museumjaarkaart betaalt u uitsluitend de
toeslag van € 3,–. Een audiotour is inbe-
grepen bij de toegangsprijs.
Op de website kunt u alvast genieten van
een leuk filmpje als voorproefje op uw
bezoek.
In het museum is een winkel en een mu-
seumcafé. Het museum is rolstoelvrien-
delijk.

De Gouden Eeuw viert
feest

Frans Hals Museum
Haarlem

De tentoonstelling De Gouden Eeuw
viert feest laat zien dat feesten een bij-
zonder populair onderwerp waren in de
17de-eeuwse kunst.
De tentoonstelling in het Frans Hals 
Museum omvat circa 50 schilderijen, met
topstukken uit de eigen collectie en
bruiklenen van onder meer het Metropo-
litan Museum (New York) en de Gemäl-
degalerie (Berlijn). 
De Gouden Eeuw viert feest is nog te
zien tot en met 6 mei 2012.

Feesten waren destijds een bijzonder po-
pulair onderwerp. Schilders als Jan Steen
en Frans Hals brachten feestvierende
personen en gezelschappen graag in
beeld, variërend van boerenkermissen en
carnavalsfeesten tot rijke buitenpartijen
en schuttersbanketten. De feestelijkhe-
den boden schilders een veelvoud aan ar-
tistieke uitdagingen. Het belangrijkste
was – volgens de 17de-eeuwse kunst-
theorie – om het geheel zo levensecht
mogelijk weer te geven. Vooral Jan Steen
blonk uit door zijn verhalende composi-
ties en treffende gezichtsuitdrukkingen;
hij bracht dan ook meer soorten feesten
in beeld dan andere schilders.
De tentoonstelling geeft voor het eerst
een overzicht van geschilderde feesten
uit de Gouden Eeuw. Behalve veel aan-
sprekende schilderijen van belangrijke
17de-eeuwse kunstenaars, krijgt de be-
zoeker een breed scala aan verhalende
taferelen te zien die – vaak met een knip-
oog – een beeld geven van de toen gel-
dende normen en waarden. 
Niet alle 17de-eeuwse feesten komen
voor in schilderijen. Afbeeldingen van

Adres
Groot Heiligland 62
2011 ES Haarlem
Tel.: 023 – 511 57 75 
www.franshalsmuseum.nl

Parkeren
U kunt het beste parkeergarage Hout-
plein of De Kamp gebruiken.
Vanaf het NS Station kunt u bus 3 
richting Centrum nemen
Vanaf het NS station is het ca 20 min.
lopen.

Haarlem is een mooie en ook gezellige
stad met een gevarieerd aanbod van win-
kels en restaurants. Een dagje Haarlem
met vrienden of vriendinnen met daarin
opgenomen een bezoek aan het Frans
Hals museum staat garant voor een ge-
zellig dagje uit. Ik heb het zelf ervaren
toen ik voor u op stap ging.

Hartige taart of Quiche
Quiche Lorraine is het meest bekend als
de klassieke hartige taart die haar oor-
sprong heeft in Elzas Lotharingen. Daar
wordt de taart gemaakt met eiroom en
spek.
Natuurlijk kunt u een hartige taart ook
met vele andere ingrediënten maken.
Denk daarbij aan een taart met gehakt,
tomaten en paprika. Ook een taart met
zalm en spinazie is mogelijk. Maar ook
een vegetarische variant is heerlijk als
lunchgerecht of als hartig hapje bij de
borrel. Hieronder een recept voor een
Quiche met broccoli en blauwe kaas.

Annette’s allerlei
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Voor het deeg
150 gr bloem  – 1 ei – 75 gr koude boter in
klontjes – snufje zout

Voor de vulling
500 gr broccoli – 2 eieren en 2 eidooiers –
125 gr crème fraiche – zwarte peper uit
de molen – snufje nootmuskaat – 1 teen-
tje fijngehakte knoflook – 125 gr blauwe
kaas (harde soort)
verder: een ingevette quichevorm met
geribbelde rand van 24 cm doorsnee

Zeef de bloem in een kom, maak een kuil-
tje in het midden en doe daarin het zout,
ei en de boterklontjes. Kneed hiervan het
deeg. Voeg zo nodig 2 eetlepels ijskoud
water toe. Rol het deeg tot een bal en
laat het in plastic folie 2 uur rusten in de
koelkast.
Verdeel de broccoli in roosjes en snijd de
stelen in kleine stukjes. 
Blancheer de broccoli 2 minuten in ge-
zouten water. Laat de broccoli uitlekken
in een zeef.
Verwarm de over tot 220 OC.
Rol het deeg uit tot een cirkel die iets
groter is dan de bodem van de quiche-
vorm. Bekleed de vorm en druk de rand
goed tegen de ribbels. Prik gaatjes in de
bodem en bak het deeg 12 minuten in de
oven. Schakel daarna de temperatuur
terug naar 200 OC.
Klop de eieren en de dooiers tot een
luchtige massa. Klop hierdoor de crème
fraiche, peper, nootmuskaat en knof-
look. Verkruimel de blauwe kaas en
meng deze erdoor. Verdeel de broccoli
over de bodem van de taart en giet de ei-
massa erover. Bak de quiche in 30 minu-
ten.
Laat de quiche daarna 5 minuten rusten
en snijd hem in punten en serveer warm.

Tuintips
In de lente gaat alles weer groeien en
bloeien. Ook het onkruid in de tuin.
Tuinieren moet een vreugde blijven en
geen last worden. Dus kun je bij het
ouder worden eens kritisch naar de be-
planting van je tuin kijken. Je kunt de
planten die veel onderhoud vergen ver-
vangen voor gewassen waaraan je niet
te veel werk hebt. 
Winterharde vaste planten en heesters
zijn dan beter dan planten die elk jaar ge-
rooid of gescheurd moeten worden. Kies
voor bodembedekkers, dat scheelt veel
onkruid wieden.

Maart is de maand waarin u weer start

met gras maaien. Zet de eerste paar keer
de stand niet te laag. Denk ook aan het
strooien van kalk op uw gazon.
Als u nog wat groenblijvende heesters
wilt planten dan is het vroege voorjaar
de goede periode. Nu de grond warmer
wordt, slaan buxus, mahonia en laurier
goed aan.

Een plant voor het leven is de hosta. Ze
zijn er in veel verschijningen. Van donker-
groen tot prachtige exemplaren met
lichte bonte bladeren. Elk jaar komen ze
na de winter weer op en meestal verras-
sen ze u met mooie paarse bloemen op
hoge stelen. 
Ze kunnen ook tegen wat schaduw en
gedijen goed in vochtig klimaat. Er is
maar één nadeel: ze worden vaak opge-
geten door slakken. Strooi wat scherpe
kokosdoppen rond de planten en u zult
zien dat u daarna minder last van slakken
hebt.

Verder kunt u de tuin aankleden met zo
veel mogelijk groen blijvende struiken.
Alle coniferen en ook laurier en hulst zor-
gen voor een groene tuin en bieden in de
winter beschutting aan vogels. 
Ook veel rododendrons zijn groenblij-
vend. Deze laatste plant zorgt bovendien
in het voorjaar voor schitterend ge-
kleurde bloemen. Een onderhoudsarme
tuin hoeft niet altijd saai te zijn. Alles be-
tegelen is bovendien niet echt vogel-
vriendelijk.

Zon is gezond voor ons
Als dit nummer van de Buitenband bij u
op de deurmat valt, is het bijna lente.
We verlangen dan naar de bloeiende nar-
cissen, krokussen en vroege tulpen in de
tuin. En naar de eerste keer dat we even
heerlijk buiten in de zon kunnen zitten,
ook al is het nog met een dikke jas aan.
Want zon is gezond. Het is de beste ma-
nier om voor voldoende vitamine D in
ons lichaam te zorgen. Zeker oudere
mensen kunnen wel wat meer vitamine
D gebruiken. Het is verbazend bij hoeveel
klachten artsen denken aan een tekort
aan vitamine D. Vooral bij botontkalking
(osteoporose) maar ook als mensen last
hebben van spierpijn of algehele luste-
loosheid kan gebrek aan vitamine D een
oorzaak zijn. Ook moeite met opstaan en
traplopen kan wijzen op een gebrek aan
vitamine D. Een deel van de heilzame
werking van de sanatoria van vroeger,
waar je naar toe werd gestuurd als je tbc
had, zal zeker te maken hebben gehad
met de aanmaak van vitamine D in het
zonnetje.
Het is dus zo gek nog niet wat veel ou-
dere Nederlanders doen, die voor een
korte of langere periode hun huishouden
verplaatsen naar een zonniger oord er-
gens in Zuid-Europa.
Zit dat er voor u niet in, dan wordt aange-
raden om dagelijks een portie vitamine D
in de vorm van pillen te slikken. De kans
te veel binnen te krijgen is klein. Mensen
met een donkere huid hebben nog meer
nodig dan mensen met een blanke huid.

Financiële zaken
Kansloze aftrekposten
Voor 1 april dient u uw belastingaangifte
op orde te hebben. Niemand wil te veel
betalen en dus zinnen we op aftrekpos-
ten. Hieronder een paar posten die geen
schijn van kans hebben.

Schenkingen aan kinderen
Schenkingen aan kinderen zijn niet af-
trekbaar als gift. Wel vermindert uw ver-
mogen door de schenking waardoor u in
box 3 minder vermogensrendementshef-
fing betaalt.

Sportclub
Ook op latere leeftijd is sporten gezond.
Sommigen proberen dus het abonne-
ment van de sportschool, tennisclub of
golfclub af te trekken als persoonlijke
verplichting (ziektekosten).



Ook niet aftrekbaar zijn: uw bril, het
eigen risico van uw zorgverzekering, de
periodieke medische keuring voor uw rij-
bewijs en bezoekkosten aan een zieke in
het ziekenhuis, met wie u niet samen-
woont.
Koopt u een fiets met trapondersteuning
dan zijn de aanschafkosten helaas niet
aftrekbaar. Dat geldt ook voor een 2e rol-
lator of een scooter die u op eigen gezag
koopt.

Huwelijksjublileum
Uw gouden huwelijksfeest is een heug-
lijke zaak. Helaas kunt u in de aangifte
voor de belastingen de kosten van het
feest niet in mindering brengen op uw in-
komen.

Testament
De soms forse kosten voor het laten
maken van een testament kunt u niet op-
voeren als aftrekpost. 

De afslankclub
Een goed gewicht is belangrijk voor uw
gezondheid. Toch kunt u de kosten van
de Weight Watchers of de boeken van
Sonja Bakker en Dokter Frank niet op-
voeren als aftrekpost.
De kosten van een diëtiste worden wel
vergoed via uw zorgverzekering als dit
om medische redenen voor u van belang
is.

Excursies
Ook dit jaar organiseren we weer een
aantal excursies voor u.

Zo gaan we op woensdag 4 april een be-
zoek brengen aan het DAF-museum te
Eindhoven. We hopen dat we met deze
excursie vooral de technische oud-mede-
werkers een plezier doen.

Op woensdag 11 juli gaan we een stads-
wandeling in de Hanzestad Zwolle
maken. We starten in Grand Hotel Wien-
tjes met een kopje koffie of thee met
gebak en zullen dan onder leiding van
gidsen een stadwandeling maken. In
deze wandeling zit een pauze voor de
lunch en ook zullen we een boottochtje
door de wateren rondom de stad maken.
Het geheel wordt afgesloten met een ge-
zellige borrel. Zwolle is goed bereikbaar
per trein maar ook als u per auto komt
zult u nabij het NS station voldoende par-
keerplaats vinden.

Op woensdag 22 augustus brengen we
een bezoek aan vogelpark Avifauna. In

de ochtend bezichtigen we het park en
de vogelshow en na de lunch stappen we
aan boord van een rondvaartboot. Aan
boord genieten we van een uitgebreid
dessertbuffet terwijl we varen over de
Hollandse Plassen. Vanaf NS station Al-
phen rijden pendelbussen naar Avifauna.
Het park heeft voldoende parkeerplaat-
sen.

Excursie naar het DAF-Museum te 
Eindhoven

Op woensdag 4 april gaan we een be-
zoek brengen aan het DAF-Museum te
Eindhoven.
We worden ontvangen met koffie/thee
en gebak en waarna we om 11.00 uur in
kleine groepen onder leiding van een
gids een rondleiding door het museum
maken. Om 12.30 uur onderbreken we de
rondleiding voor een gezamenlijke lunch
met soep en belegde broodjes. Na de
lunch kunt u nog de hele middag rustig
alle voertuigen bezichtigen. 
In de omgeving van het museum zijn vol-
doende gratis parkeerplaatsen en vanaf
het NS station Eindhoven brengt buslijn 5
u naar het museum.
U ontvangt per post de uitnodiging en
het inschrijfformulier voor deze excursie.
Om u alvast in de stemming te brengen
hieronder wat informatie over dit mu-
seum. 

Het gebouw waarin het museum geves-
tigd is, is een industrieel monument. Het
is in 1884 gebouwd als Stoom-bierbrou-
werij "De Valk". Dit was jarenlang de
grootste brouwerij van Eindhoven. In
1893 werd aan de linkerzijde een gepleis-
terde aanbouw met kantoorruimte bijge-
bouwd. Rond 1920 werd aan de
rechterzijde een silo met hijsinrichting
gebouwd.
Vanaf de jaren '50 van de 20e eeuw werd
overgeschakeld op de handel in ijs en
koolzuurgas en heette het bedrijf IJsfa-
briek Ant. Coolen & Co. De ijsstaven wer-
den in de plaatselijke cafés gebruikt voor
het koelen van bier. In de jaren '80 van

de 20e eeuw werd dit bedrijf overbodig
en stopte de productie.
In 1993 vestigde het DAF-Museum zich in
dit gebouw, dat nauw verbonden is met
de DAF-historie. Achter het gebouw
begon Hub van Doorne in 1928 zijn aan-
hangwagenfabriekje als een soort
smidse. Hieruit is later het bedrijf DAF
voortgekomen. Brouwer Huengens ver-
schafte Hub aanvankelijk het eerste kre-
diet. In 1931 verhuisde het bedrijfje naar
een ander gebouw.

In het museum zijn vooral veel DAF-voer-
tuigen tentoongesteld, waaronder sport-
wagens en prototypen. Veel van deze
prototypen zijn auto's die nooit in pro-
ductie zijn genomen. 
Een voorbeeld is de koninklijke strand-
auto, die door Michelotti werd ontwor-
pen op basis van een DAF 31 (Daffodil) en
als strandwagen dienst deed in Porto Er-
cole. Ook voor de grote collectie vracht-
wagens is een deel van het museum
ingericht. Centraal in dit deel van het mu-
seum staan de trucks van 'toen', waaron-
der vrachtauto's, autobussen en speciale
voertuigen zoals legertrucks, brandweer-
wagens, een betonmixer en een takelwa-
gen. Er is ook een aantal race- en
rallytrucks tentoongesteld waaronder de
Turbo-Twin, de winnende rallytruck van
Jan de Rooy uit 1986. Een van de laatste
aanwinsten is de ‘Koninklijke bus’ van de
Nederlandse Koninklijke familie.

Op de eerste verdieping van het museum
is een overzicht van de DAF-personenau-
tohistorie te bezichtigen. Er staan bijna
honderd verschillende DAF-personenau-
to's en voertuigen die daarvan zijn afge-
leid. 
Ook de geschiedenis van de Variomatic
of ‘het pientere pookje’ is te zien tot en
met de CVT die anno 2007 door veel au-
tomerken als automatische versnellings-
bak wordt gebruikt. Inmiddels zijn er van
deze CVT ruim 13 miljoen geproduceerd.
De Duwbandenfabriek is overgegaan
naar Bosch.
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We trokken het hele land door en gingen
ook helemaal naar Maastricht, toevallig
net op de dag dat de Tour de France daar
langs kwam … (ja, met Jan Jansen).

Ook in de technohal in Den Haag deden
we veel metingen, lekker dichtbij, want
wij keken zo vanuit ons kantoor in de hal.
Sommige technochefs zagen we zo
schuin van onder uit de motorkap vaak
onze kant uit kijken, maar later bleek dat
ze echt niet naar ons keken. In die tijd
van minirokken (helaas heb ik daar geen
foto van) is zo’n galerij voor bezoekers
boven in de technohal een aardige aflei-
ding, al gaat het wel eens ten koste van
de kwaliteit. 

Na een paar maanden meten en rekenen
kwamen er drie conclusies uit:
• Het werken met een technohulp, een
assistent voor de technochef (= keur-
meester) is niet efficiënt; het levert niet
veel besparing op en vergroot de kans
op misverstanden en fouten
(Oh, ik dacht dat jij daar naar gekeken
had).

De beloofde terugblik op mijn belevenis-
sen met het automatiseringsproject
CARLA sla ik nog even over, ik ga eerst
naar mijn eerste opdracht bij de ANWB,
het maken van normtijden voor autokeu-
ringen. Want eigenlijk was dat waar ik
voor aangenomen was door de heer Van
den Hazel, mijn eerste chef bij het Staf-
bureau Voertuigtechnische Ledenservice.
Overigens had ik geweldige collega´s op
dat stafbureau, nog steeds actief bij de
VG ANWB, zoals Koos van Drunen, Dick
van den Bosch en Dick van Werkhoven. 

Productiviteit moet omhoog
Situatie 1968: Een autokeuring kostte te
veel in de ogen van onze leden en op den
duur zou dat het einde van autokeurin-
gen betekenen. Dat was alleen op te los-
sen als de productiviteit omhoog ging,
uiteraard zonder de kwaliteit van de keu-
ring aan te tasten. Dat werd op een pro-
fessionele manier aangepakt o.a. door
het analyseren van de bestaande werk-
methode en door te kijken wat daaraan
verbeterd kon worden. 

Bedrijfskundige aanpak
Voor de ANWB was dat in 1968 nog vrij
nieuw, deze bedrijfskundige aanpak, van-
daar dat men twee ‘arbeidsanalisten’ had
aangetrokken, Ger van Zwienen en ik.
Voordat ik bij de ANWB kwam, werkte ik
zeven jaar bij een grote verpakkingsindus-
trie (600 medewerkers) in Leeuwarden,
de LPF (nee, niet die LPF maar de Leeu-
warder PapierwarenFabriek). Hier maakte
men o.a. verpakkingen voor Biotex, Iglo,

Van Nelle enz. Daar had ik het bedrijfskun-
dig vak goed geleerd en zo ging ik als 23-
jarige bij de ANWB aan de slag.

Mijn eerste ervaring met de ANWB
Een jaar voordat ik bij de ANWB ging wer-
ken had ik overigens al kennisgemaakt
met Klaas Houwerzijl van het Technocen-
trum Leeuwarden (op 100 m afstand van
waar ik werkte!). Ik had net een zes jaar
oude Peugeot 403 gekocht en liet hem
toch nog maar even keuren om te kijken
hoe het er mee stond, want zelf was (en
ben) ik helemaal niet technisch. 

Het oordeel van Klaas Houwerzijl was
vernietigend: “Weg doen!” En ik had
hem net gekocht! Niet leuk natuurlijk,
maar wel stom. Niet snel daarna heb ik
hem toch maar weggedaan en een, naar
later bleek, doorgeroeste Renault 8 ge-
kocht.

Tijdstudies maken bij keurmeesters
(sorry, technochefs) 
Samen met collega Ger van Zwienen gin-
gen we eerst kijken hoe de keuringen op
dat moment werden uitgevoerd en
maakten we tijdstudies van tientallen
keuringen bij verschillende technochefs
in vrijwel alle technostations. En zo stond
ik een jaar na mijn zo slecht uitgepakte
keuring weer bij Klaas Houwerzijl in Leeu-
warden de tijd op te nemen, met drie
stopwatches op een plankje. 

Stopwatches met een schaal van 100
centiminuten per minuut (dat rekent
makkelijker dan 60 seconden). 

Bram blikt terug

Deel 2. Verhoging productiviteit en normtijden voor autokeuringen

Ben Damer

Dick van den Bosch

Dick van Werkhoven

Eppie Hätte

Jan Brouwer

Klaas Houwerzijl



• Een keurmeester alleen kan gemiddeld
vijf keuringen per dag doen (het was tot
nu toe vier keuringen per dag met één
assistent voor twee keurmeesters).
• Hoewel de technohal efficiënt lijkt
doordat minder dure apparatuur nodig
is, is de benodigde tijd per keuring lan-
ger. Dit komt omdat men meer op elkaar
moet wachten, vooral bij grote verschil-
len tussen eenvoudige auto’s (Kadettjes)
en gecompliceerde bolides (Jaguars, Por-
sches). Waar maak je dat mee, dat een
Kadetje moet wachten op een Porsche?

Vervolgens gingen we deze uitslagen
ook toetsen in het land en ik herinner me
nog heel goed de heftige discussies met
Jan Brouwer uit Utrecht en Eppie Hütte

in Zwolle, maar ook met vele anderen
zoals Ben Damer (Enschede), Harrie
Smulders (Eindhoven), Peter van Lith
(Breda) en Theo Spikker (Den Haag). En
Eppie was echt geen makkelijke om mee
te discussiëren, soms toch maar even
snel Zwolle voorbijrijden? 
Uiteindelijk zijn we toch goede vrienden
geworden en is zijn mening voor mij zeer
waardevol gebleken, ook in latere projec-
ten.

Maar het was onontkoombaar, wilde Au-
tokeuringen overleven dan moest er wat
gebeuren en uiteindelijk werden de voor-
stellen ook zo gepresenteerd aan de op-
drachtgever, de heer Van Deelen, chef
Autokeuringen, en werden de normen in-
gevoerd, met als gevolg een drastische
productiviteitsstijging. 
Er vielen geen ontslagen, want er was
vraag genoeg naar Autokeuringen en
weinig concurrentie, maar als ANWB
moest je natuurlijk ook een keuring
tegen een acceptabel tarief kunnen aan-
bieden. 

Vrij snel daarna deed de heer Van Deelen
een stapje opzij en werd Chef Expertise-
dienst en Van den Hazel werd benoemd
tot Chef Autokeuringen. Van den Hazel
ging er flink tegenaan en motiveerde zijn
medewerkers tot grote prestaties. Hij
werkte goed samen met Wim Bosboom
van de VARA in het TV-programma Ko-

ning Klant met de “Miskoop van de
maand” wat veel gratis publiciteit voor 
met name de aankoopkeuringen ople-
verde.

Prachtige leerschool
Voor mij was het een prachtige leer-
school, waarbij ik in korte tijd een groot
deel van alle keurmeesters in het land
leerde kennen en bewondering en res-
pect heb gekregen voor het vele goede
werk dat zij voor onze leden verrichtten. 
Nog steeds vind ik dat je je auto vóór de
aankoop moet laten keuren, hé Klaas?
Gelukkig had ik altijd Theo Spikker en
Coos van der Pijl in de buurt, die me voor
menige miskoop behoed hebben.

(Never)ending story
Mijn bemoeienissen met autokeuringen
waren hiermee nog niet voorbij: in 1974
kwam het boeiende en omvangrijke VPK-
project (tegenwoordig APK geheten)
met grote beloftes en grote teleurstellin-
gen en in 1983 de TLs-reorganisatie, die
op zich goed verliep, maar niet het ge-
wenste resultaat opleverde. Uiteindelijk
werd het product Autokeuringen achter-
haald door de tijd en is nu zo goed als
verdwenen. Jammer, want het diende
een goed doel.

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-
gen.

Koos van Drunen

Wim Bosboom

Foto’s afscheid van Marlène Philippus

Hans van den Hazel
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De voorzitter van het Pensioenfonds Frits van Bruggen overhandigde Marlène Philippus (links) op 14 december het boekje
Pensioenpraat. De VG-ANWB heeft dat boekje samengesteld naar aanleiding van haar afscheid als lid van de Deelnemersraad
van het Pensioenfonds. Op de rechterfoto signeert Marlène haar boekje voor de leden van de Deelnemersraad.



16 Buitenband |  voorjaar

Die jaren in de garage waren goed be-
steed, want Tom maakte door zijn grote
kennis van motoren allerlei dingen moge-
lijk. Zo was hij onder meer betrokken bij
het herinvoeren van de Wegenwachtmo-
tor. Ook de restauratie van een oude We-
genwachtmotor met zijspan is zeker het
vermelden waard. 
Een oude BSA M21 600 cc zijklepper was
ergens uit het water gehaald en toen alle
rommel eraf was gehaald, bleek het een
voormalige Wegenwachtmotor te zijn.
Als opvulklusje nam Tom de restauratie
ter hand en na een jaar was de motor
weer in showroomconditie. Toen in 1986
bij het hoofdkantoor een Motoropstap-
dag werd gehouden, was daar het resul-
taat te bewonderen en zelf had ik het
genoegen er een rondje op te mogen rij-
den. Tegenwoordig staat deze zijspan-
combinatie te pronken in de Rotonde
aan het hoofdkantoor van de ANWB.

Ook voor Tom kwam uiteindelijk het mo-
ment van afscheid nemen. Maar omdat
hij veel te actief is voor een plekje achter
de geraniums, wilde hij nog wel een paar
dagen in de week met motoren bezig
zijn. Dat resulteerde in een leuke job bij
Motor Houtrust op het bedrijventerrein
Forepark tussen Den Haag en Zoeter-
meer. 

Op bezoek bij Tom Bakker

“Ga maar naar de werkplaats naast de
technohal en vraag naar Tom Bakker, die
helpt je wel.” Dat zei in 1980 een collega
tegen mij, toen ik vertelde dat ik een
beetje vastliep met het opknappen van
een oude motorfiets. Zo leerde ik de man
kennen die jarenlang de motoren van tal-
loze collega’s aan het rijden hield met al-
lerlei tips, handigheidjes en zeer
betaalbare onderdelen.

Het is begin februari. Fotograaf Leo
Scheffer en ondergetekende zitten in
Zoetermeer bij Tom aan de koffie allerlei
herinneringen op te halen. Tom is net 65
geworden en heeft nu wat meer tijd voor
zijn ‘motorische projecten’. Wat dat in-
houdt, zal ons later duidelijk worden.

Tom kwam in 1965 bij de ANWB in dienst
bij TOC, het Technisch Opleidings Cen-
trum, waarover meer in een volgende
Buitenband. Daarna ging hij een tijdje er-
gens anders werken om in 1969 terug te
komen om “nooit meer weg te gaan”.
Eerst ruim 10 jaar bij de Wegenwacht op
station Burgerveen, in de jaren ’80 in de
garage van Jan Ham bij het hoofdkan-
toor, waar veel motorrijders dankbaar
aan hem terugdenken, en later weer
terug naar de Wegenwacht. Daar had
men zelfs zijn eigen oude nummer voor
hem bewaard, WW 460.

Pensioen privé

Hoe blij ze daar met hem zijn is te zien op
de website: “Een waardevolle verster-
king en als Tom er is gaan we regelmatig
rollend van de lach over de vloer.” Ook
na zijn recente pensionering is Tom daar
nog actief als oproepkracht, want ze kun-
nen hem nog niet helemaal missen.

Intussen zijn de fotoalbums op tafel ge-
komen en passeren allerlei bekende en
onbekende gezichten de revue. Al snel
komt het gesprek op de eerder ge-
noemde ‘motorische projecten’ van Tom.
Met bescheiden trots laat hij ons zijn zol-
derkamer zien. Het blijkt een complete
werkplaats annex onderdelenmagazijn. 

Tussen alle ijzerwaren zie ik delen van
een 50 jaar oude NSU TT bromfiets, die
over enige tijd wel volledig gerestau-
reerd zal zijn. Ook zie ik een BMW boxer-
motor in opbouw, waarvan ik vermoed
dat daar ooit een motor met zijspan mee
aangedreven zal worden. Het is duidelijk
dat Tom zich niet hoeft te vervelen.



Weer beneden komt het gesprek op de
Vereniging van Gepensioneerden. Of
Tom zin heeft om lid te worden, vraagt
Leo. 
“Moet ik dan in zo’n bus mee?”, vraagt
Tom met enige aarzeling, waarop Leo
aangeeft dat hij ook op de motor achter
die bus aan kan rijden.

Ik pak de ledenlijst erbij en noem zomaar
wat namen. “Geef mij dat boekje eens”,
zegt Tom. Al bladerend klaart zijn gezicht
op, want hij ziet daar tal van ‘ouwe mak-
kers’. 
Leo en ik kijken elkaar grijnzend aan.
Weer thuis stuur ik Tom een e-mail met
de PDF van de laatste Buitenband. 

Enkele uren later komt de reactie. Tom
wil lid worden.
Welkom bij de club Tom!

Henk van Loon
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Vergadering van bestuur met deelnemersraad in december
In december 2011 vond de gebruikelijke vergadering van bestuur
en deelnemersraad van het pensioenfonds van de ANWB plaats.
De twee belangrijkste agendapunten hadden betrekking op de
herziening van de Actuariële en Bedrijfstechnische Nota (ABTN)
en het rapport van Montae over de uitvoering van de beleggin-
gen. In de ABTN wordt beschreven op welke wijze het bestuur
de middelen beheert en de pensioenregelingen uitvoert. Er zijn
in de nieuwe ABTN geen fundamentele veranderingen aange-
bracht, wel enige technische wijzigingen en verduidelijkingen. Er
wordt in de ABTN nog steeds uitgegaan van het beleidskader
van 2006, ondanks het feit dat de situatie voor pensioenfondsen
sindsdien ingrijpend is gewijzigd. De deelnemersraad heeft in
haar positief advies de hoop uitgesproken dat zo spoedig moge-
lijk een nieuwe ALM-studie tot stand komt waarna herijking van
het beleid kan plaatsvinden.

Onderzoek van Montae naar de huidige beleggingsstructuur
De opdracht tot het onderzoek van Montae naar de huidige be-
leggingsstructuur werd gegeven op verzoek van de Neder-
landse Bank (DNB). Zoals in 2010 in de Buitenband is beschre-
ven, heeft het bestuur haar uitvoerende beleggingsverantwoor-
delijkheid gedelegeerd, maar blijft zij wel verantwoordelijk voor
de uitvoering. Het vermogen van het pensioenfonds is onderge-
bracht bij de Stichting Bewaar ANWB die het vermogensbeheer
heeft gedelegeerd aan de Stichting Beheer. Stichting Beheer be-
heert een aantal fondsen voor gemene rekening waaraan niet
alleen het pensioenfonds deelneemt, maar o.a. ook de ANWB,
Unigarant en het Sociaal Fonds. Stichting Beheer belegt niet
zelf, maar heeft dit uitbesteed aan de Vermogensgroep die in-
middels is opgegaan in UBS.

De deelnemersraad ontving een deelrapportage van het onder-
zoek van Montae die specifiek betrekking heeft op de beleggin-
gen van het pensioenfonds. Helaas heeft Montae tekortkomin-
gen op een groot aantal onderdelen gesignaleerd. Die tekortko-
mingen hebben zowel betrekking op de uitvoering van de beleg-
gingen door Stichting Beheer en UBS en de kosten daarvan als op
het management van de beleggingen door het bestuur van het
pensioenfonds met de hulp van de beleggingsadviescommissie
(BAC). Gedacht moet dan worden aan het inzicht in en het beheer
van de risico’s en de controle over de uitvoering van de beleggin-
gen. Montae heeft aanbevelingen gedaan om de tekortkomingen
op te lossen. Ter vergadering is gebleken dat het bestuur deze
aanbevelingen zeer serieus neemt en bezig is met de uitvoering
van de gedane aanbevelingen.

Om te beginnen bij de performance, d.w.z. de prestaties van de
vermogensbeheerders: bij vergelijking van de rendementen van
het pensioenfonds van de ANWB met die van het ABP blijkt dat
de performance van het fonds van de ANWB vijf jaar lang slech-
ter is geweest. In totaal bleef het fonds van de ANWB in vijf jaar
14,3% achter bij het ABP. Ook ten opzichte van andere vergelijk-
bare fondsen deed het fonds van de ANWB het slechter. Het be-
stuur heeft besloten naar een andere vermogensbeheerder te
zoeken, een die veel ervaring heeft met het beleggen voor pen-
sioenfondsen. Een aantal vermogensbeheerders is verzocht een
offerte uit te brengen. Ook is gebleken dat de kosten van de in-
gewikkelde beleggingsstructuur veel te hoog zijn. Het bestuur
gaat ervoor zorgen een beter inzicht te krijgen in de volledige
kosten van het vermogensbeheer met het doel deze te kunnen
beheersen.

Montae heeft geadviseerd de Beleggingsadviescommissie (BAC)
een nieuwe, meer uitgebreide rol te geven. De BAC moet zich
ook gaan bezighouden met risicomanagement en balansma-
nagement. Het bestuur neemt dit advies over en zal de BAC ver-
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sterken met personen die deze extra taken kunnen uitvoeren.
Voorts zal er in het eerste kwartaal van 2012 een nieuwe ALM-
studie plaatsvinden. Daarna zal een nieuw strategisch beleg-
gingsplan worden opgesteld. Ook zullen er beleggings-
beginselen worden opgesteld waarin de uitgangspunten over
bijvoorbeeld de keuze voor actief of passief beleggen en de te
nemen valutarisico’s worden vastgesteld. Het bestuur gaat ook
zorgen voor een beter inzicht in en meer controle over de finan-
ciële en niet-financiële risico’s onder meer door het volgen van
workshops over risicobeheer. 

DNB heeft inmiddels gereageerd op de rapportage. DNB heeft
geen problemen met de beleggingsstructuur als zodanig en
gaat akkoord met de aanpak van de gesignaleerde gebreken.

Het herstelplan wordt niet gehaald
Per 31 december 2011 was de dekkingsgraad 90,8%. Indien zou
zijn uitgegaan van de langetermijn rente die gold op 31 decem-
ber, zou de dekkingsgraad zelfs nog lager zijn geweest (87,8%).
DNB gaf de pensioenfondsen in Nederland echter toestemming
de gemiddelde rente over de laatste drie maanden van 2011 toe
te passen. Desalniettemin is de dekkingsgraad nog steeds veel
te laag. Op grond van het herstelplan had de dekkingsgraad eind
december 99,4% moeten zijn. Er is uitgerekend dat het fonds
een bedrag van € 32,5 miljoen tekort komt. Verwacht wordt dat
zonder extra maatregelen het pensioenfonds van de ANWB in
2013 niet het minimaal vereiste vermogen van 104,4% zal halen.
Het pensioenfonds dient uiterlijk op 11 februari 2012 aan DNB
aan te geven welke maatregelen het fonds zal nemen om het
herstelplan alsnog op tijd te realiseren.

De ANWB heeft overleg gevoerd met de bonden over de invul-
ling van het tekortschietende bedrag. Dit heeft geleid tot een
akkoord met de bonden dat in grote lijnen het volgende in-
houdt: 
• De ANWB is bereid 2/3 van de extra herstelbijdrage van € 32,5
miljoen voor haar rekening te nemen; 1/3 deel zal moeten wor-
den opgebracht door de deelnemers, gepensioneerden en sla-
pers.
• De deelnemers zullen worden gekort op hun pensioenop-
bouw. Regeling C bouwt geen 2,25% van de pensioengrondslag
op maar 2,05%, regeling A en B 1,60% in plaats van 1,75%. 
Dit geldt voor 2012 en zonodig ook in 2013.
• De pensioenen worden vanaf 1 april 2013 met 1,1% gekort. 
Die korting geldt ook voor de slapers. 
Of deze korting wordt doorgevoerd, is ter beoordeling van het
bestuur van het pensioenfonds en zal afhangen van de dek-
kingsgraad op 31 december 2012. 

Een korting van 1,1% valt nog mee. De koopkracht van de gepen-
sioneerden is echter als gevolg van het niet of slechts gedeelte-
lijk ontvangen van indexatie inmiddels met ruim 8% afgenomen
en het ziet er niet naar uit dat er binnen afzienbare tijd weer vol-
ledige indexering van de pensioenen zal gaan plaatsvinden. Het
is de verantwoordelijkheid van het bestuur van het pensioen-
fonds te zorgen voor een evenwichtige bijdrage van alle partijen
aan het terugbrengen van het tekort van het pensioenfonds. Te
hopen valt dat de maatregel van de korting op de pensioenen
ongedaan zal worden gemaakt zodra het pensioenfonds uit on-
derdekking is geraakt.

Dit is mijn laatste bijdrage in de Buitenband. Ik heb u gedurende jaren
met veel plezier op de hoogte gehouden van de vele ontwikkelingen
die zich voordoen op pensioengebied. Deze rubriek zal worden voort-
gezet door een van de huidige vertegenwoordigers van de gepensio-
neerden in de Deelnemersraad.

Marlène Philippus

Pensioenpraat
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De oplossing van deze puzzel inzenden vóór 14 april 2012 naar:
Hans Middelraad 
Stortemelk 22, 2401 BZ  Alphen a/d Rijn of per e-mail naar: 
ledensecretariaat@vg-anwb.nl 

Puzzelpagina
Horizontaal
1 Ongebondenheid 6 het gezond worden 12 rang in
theater 14 kledingstuk 15 geloof (afk.) 17 persoon-
lijk vnw. 18 drogerij 20 geluidssterkte (afk.) 21 me-
taal (symbool) 22 iets wonderbaarlijks verrichten 25
jongensnaam 28 water in Joegoslavië 29 ziekte 31
hetzelfde 32 water in Friesland 33 ordedienst (afk.)
34 economische term 36 symbool voor beryllium
37 bergmeubel 38 rugpijn 40 groot ongeluk 42 Bij-
belboek 43 voertuig met een paard  44 reeds 46
melkklier 48 kookterm 51 bijwoord 53 Bijbelboek
(afk.) 54 wens 56 filmgenre (afk.) 57 deel van het
leger (afk.) 58 inwoner van Saksen 60 vertrouwd
62 verlegen 64 pausgezindheid 66 oneerlijkheid 68
kerkgenootschap (afk.) 69 bevel 70 drank 72 onder
andere (afk.) 73 symbool voor seleen  74 niet klaar
76 deel van een huis 78 vlechten 79 product.

Verticaal 
1 Amusement 2 haast 3 verder naar boven 4 plaats
in Hongarije 5 dat is (Lat.afk.) 7 maanstand (afk.) 8
plaats waar gerooid wordt 9 schitterend 10 muziek-
term (afk.) 11 plattelandsbewoner 13 groot land in
Amerika (afk.) 16 plaats in Japan 18 autoclub 1(afk.)
9 schop 21 vlug 23 voltampère 24 Europees toer-
nooi (afk.) 26 geografische term (afk.) 27 jongens-
naam 30 bevreesd 34 voorgeschreven eten 36
rivier in India 38 munt 39 voorzetsel 40 spinnen-
web 41 golfterm 45 mondeling onderhoud 47 me-
daille 49 het slopen 50 zacht weefsel 52 getroffen
54 babybed 55 jongensnaam 57 verkiezing 59 ka-
naalpeil (afk.) 60 emeritus (afk.) 61 de onbekende
(Lat.afk.) 63 soort onderwijs (afk.) 65 meisjesnaam
67 heilig boek 71 in oprichting (afk.) 74 voorzetsel
75 symbool voor ijzer 76 symbool voor tantalium
(afk.) 77 psalm (afk.)

De oplossing van de kruiswoordpuzzel uit het winternummer 2011 luidt:

KERSTBOMENMARKT

Wij hebben 64 inzendingen (9 post en 55 e-mail) met de goede oplossing
ontvangen.
De trekking door onze ‘huisnotaris’heeft plaatsgevonden op 17 februari j.l.

De winnaar is geworden:

C.J.G. de Korte (Kees) uit Hoofddorp
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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