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Cirkelbus chauffeurs zijn gewoon heel erg goed!
‘De Cirkelbus Voorschoten is een van de meest professionele
organisaties in de Provincie Zuid-Holland’, zegt Jan de Jong van Veilig
Verkeer Nederland. En hij kan het weten want De Jong geeft alle
chauffeurs elke twee jaar een opfriscursus. Onlangs kwam hij met zijn
team weer naar het dorp om de chauffeurs te testen. ‘Het niveau van
deze chauffeurs is gewoon heel erg goed!’
Jan de Jong is vrijwilliger in de werkgroep Senioren District Zuid-Holland
van VVN. ‘Over het algemeen zijn
wij betrokken bij ouderen boven
de 70 die vanwege hun leeftijd een
nieuw rijbewijs moeten aanvragen
maar dit werk doen we ook. De Voorschotense Cirkelbus was de eerste in
de provincie die een opfriscursus
voor haar chauffeurs heeft. Een prima initiatief dat alleen door Rotterdam is nagevolgd. Jammer want er
zijn heel veel ‘cirkelbussen’ die met
een kwetsbare groep op stap gaan.’
Cirkelbus-voorzitter Ella van Noort
beaamt dat. ‘Veiligheid vinden wij
gewoon heel belangrijk. Nieuwe
chauffeurs krijgen altijd een interne
opleiding van onze ervaren chauffeurs. Na een paar weken kijken
we of het van beide kanten klikt
en wordt de nieuweling ingedeeld
maar juist tijdens de opfriscursussen worden chauffeurs getest en
beoordeeld.’ De Cirkelbus heeft 53
chauffeurs. ‘Vier konden niet en die
krijgen de verplichte cursus later dit
jaar.’
Alle chauffeurs hebben van te voren
een ogentest laten doen bij lokale
opticiens zoals Bentley in de Schoolstraat. Daarna begint de cursus met

een praktijkdeel. Jan de Jong en zijn
zes teamleden rijden samen met de
chauffeurs door het dorp. ‘Dan beoordelen we op rijvaardigheid, hoe
reageren ze op het overige verkeer.
De meeste chauffeurs hebben al
tientallen jaren hun rijbewijs, dan
sluipt de routine er in. Ook vandaag
was er een fantastische chauffeur,
deed echt alles goed maar die routine wordt absoluut een valkuil. Dat is
geen probleem als je het maar weet.’
Daarna wordt de reactiesnelheid
getest en krijgen de chauffeurs anderhalf uur theorie. Die theorielessen worden gegeven door Rob
Coobs, verkeersexpert bij de Politie Haaglanden en bekend van het
tv programma Blik op de Weg. Hij
daagt de deelnemers uit. ‘Heeft een
voetganger voorrang op een zebra?’
Iedereen denkt van wel. ‘Fout! Een
chauffeur moet stoppen voor een
zebra maar voetgangers hebben
geen voorrang’, weet hij. ‘Een zebra
is schijnveiligheid, je moet als voetganger altijd blijven opletten. Soms
ziet een chauffeur je niet, daar moet
je alert op zijn.’ Ook de borden komen aan de beurt, de snelheden binnen de bebouwde kom. ‘De meeste
wijken hier hebben een 30 km-zone,

NUT Voorschoten
ontmoet burgemeester
Nadine Stemerdink
Onlangs had het bestuur van NUT Voorschoten een gesprek met
burgemeester Nadine Stemerdink over wat het NUT nu doet en in
de toekomst nog meer zou kunnen betekenen voor organisaties op
cultureel, sociaal en maatschappelijk gebied binnen de gemeente
Voorschoten.
Gesproken is over een samenwerking tussen de gemeente het NUT
Voorschoten.
NUT Voorschoten kan net dat financiële steuntje in de rug zijn
om mooie plannen binnen Voorschoten te realiseren. NUT is vooral geïnteresseerd in initiatieven
die het leven in het dorp op een
hoger plan tillen. De steun wordt

gegeven in de vorm van een lening of een aanvullende subsidie.
Die financiële steun is wel gebonden aan een aantal voorwaarden.
Meer informatie en voorwaarden
voor financiële steun zijn te vinden op www.nutvoorschoten.nl.
Daar kunnen ook aanvragen worden ingediend.

De chauffeurs van de Cirkelbus kregen onlangs een opfriscursus. Nieuwe chauffeurs zijn meer dan welkom.
Kijk voor meer informatie op cirkelbus.nl. Foto: VSK
wees daarvan bewust.’ En: ‘hang
geen frutsels aan je spiegel, ook niet
je telefoon. Het leidt af en dat is niet
de bedoeling.’ Rob heeft talloze voorbeelden van verkeerssituaties. En
dan blijkt het nog best moeilijk om
de juiste oplossing te vinden.
Na afloop van deze les krijgen alle
chauffeurs de regels op papier mee

naar huis om het nog eens na te
lezen. Zijn er wel eens chauffeurs
afgewezen? ‘Bij hoge uitzondering
is het een keer gebeurd, dat een
chauffeur het advies heeft gekregen te stoppen’, zegt Ella van Noort.
‘Dat was ontzettend jammer maar
juist daarom zijn deze cursussen zo
waardevol. Chauffeurs worden echt
doorgelicht.’

‘Het was niet alleen heel leuk maar
ook heel nuttig’, zegt chauffeur Fred
Veldman na afloop. ‘Ik heb mijn rijbewijs in 1969 gehaald en dit was de
eerste keer dat ik getest werd. Mijn
reactiesnelheid was goed, veel geleerd van de theorieles maar tijdens
het praktijkdeel bleek dat ik toch
wat meer in de spiegels moet kijken.
Ontzettend nuttig dus!’

Burgemeester bij eerste
thuiswedstrijd Voorschoten ’97
Traditie is dat na afloop van de eerste thuiswedstrijd van Zaterdag 1 de
presentatiegids van Voorschoten ’97 wordt gelanceerd. Begin oktober
was het in de Business Club op Sportpark Adegeest met veel bezoekers,
een hapje en een drankje weer ‘ouderwets’ gezellig. Burgemeester
Nadine Stemerdink ontving er het eerste exemplaar van de gids uit
handen van Pieter van Dijken, voorzitter van Voorschoten ’97.
De burgemeester toonde zich verheugd dat het nu weer mogelijk is
om op een zo ongedwongen manier
bij elkaar te komen. Zij vindt sport
heel belangrijk en is benieuwd kennis te maken met het gehele sportleven in Voorschoten. De burgemeester had het reuze naar haar zin. Ze
beloofde zelfs volgend jaar met het
zaterdagteam mee te reizen naar de
uitwedstrijd tegen Honselersdijk, de
tegenstander van vandaag.

Veel sponsoren
Bijna zestig veelal plaatselijke sponsoren maakte de uitgave van de
nieuwe presentatiegids mogelijk. De
gids bevat o.a. interviews met de selectietrainers, vrijwilligers en sponsoren. Ook is er informatie over het
wedstrijdprogramma, jeugdzaken
en atletiek met veel mooie foto’s.
Bij de overhandiging keek Pieter
van Dijken terug op het afgelopen
sportjaar. Dankzij de inspanningen

van velen kon het jeugdvoetbal gelukkig doorgaan. Binnen de coronaregels konden de seniorleden soms
trainen. In de technische organisatie
van de club is het een en ander veranderd. Met nieuwe toplagen voor
de voetbalvelden en led-verlichting
is geïnvesteerd in de accommodatie.

Medische ondersteuning
Die zaterdag is ook de al jarenlang
bestaande samenwerking tussen
Voorschoten ‘97 en het Fysiotherapie en Bewegingscentrum Paulides +
Partners bevestigd. Pieter van Dijken
en maatschapslid Martijn Anker tekenden voor dat doel voor komend
jaar de gebruikelijke dienstverleningsovereenkomst. Tijdens de trainingen op maandag en donderdag
van Voorschoten ‘97 teams is medische ondersteuning beschikbaar.
Ook verzorgt Paulides + Partners de
herstel-blessurebegeleiding voor de
zaterdagselectie teams.

Jubileumjaar

Het bestuur van NUT Voorschoten had onlangs een gesprek met
burgemeester Stemerdink over samenwerking. Foto: PR

Burgemeester Nadine Stemerdink ontving de eerste presentatiegids uit
handen van Pieter van Dijken, voorzitter van Voorschoten ’97.

Er wacht Voorschoten ‘97 een bijzonder sportjaar. In 2022 bestaat de
club 25 jaar en dat wordt begin juli
2022 groot gevierd. De club komt
met een plan om de accommodatie,
bijvoorbeeld voor de kleedkamers
en de atletiekbaan, gereed te maken
voor de volgende 25 jaar. Dit plan
wordt voor de komende gemeenteraadsverkiezingen aan de gemeenteraad aangeboden.

