
 

Opfriscursus voor 

dames die al meer dan 

40, 50 of wel 60 jaar 

hun ‘rijbewijs” hebben 

en vinden dat zij nog 

heel goed kunnen 

autorijden! 😉 

 

Op 23 oktober ’18 waren wij met tegen de 30 dames naar de 

Pekhoeven gekomen om te luisteren naar Olof van Dongen die ons 

weer “up to date” zou maken in het drukke verkeer met zijn nieuwe 

regels en borden. Nou dat was wel nodig ook! De meesten van ons 

waren toch wel 70 zoals het bord boven, maar dit “verlichtte” bord 

betekent verplicht 70 rijden! (Matrix bord boven de snelweg!   

                                                                                                      

Wij kregen eerst een voorlichting filmpje te zien over 

de e-bike. Er gingen heel wat vingers de lucht in toen 

hij ons vroeg hoeveel dames er een hadden. Hij wees 

ons erop waar je op moet letten wanneer je er een 

gaat kopen, bv. Het vermogen van de accu die het 

elektro motortje moet aandrijven en waar 

het zwaartepunt moet liggen. Daarna 

alles over de autopapieren, 

tegenwoordig een heel handig pasje 

waar alles op vermeldt staat, dus niet 

meer een deel 1, 2 en 3 zoals veel 

mensen nog hebben. Verkoop je dan je auto dan krijg je het handige 

pasje. Verder  werd ook het rijbewijs zelf besproken wat er allemaal op 

staat zoals de meesten een B rijbewijs hebben. Er kwamen veel vragen uit de zaal.                                                                                    

Hoe de stand van onze hoofdsteun staat? Nou, gewoon zoals hij stond zei iemand 

van een andere groep. FOUT mevrouw! Moet goed afgesteld staan! De koplampen, 

welk licht gebruik je? Ook FOUT! Ja en na al deze missers moet je nog de weg op! 

Veel borden zijn veranderd. Nu zie je witte randen, fluorideert in het donker.                                                                                                                  



De rotondes zijn nieuw zo ook de schuine rand 

van een zijstraat, rechts heeft hier géén 

voorrang op de doorgaande weg. Stopborden, 

parkeerverbodsborden voorrangsborden, soms zie 

je door de bomen het bos niet meer,( of door de 

vele borden de weg niet meer!) De strepen op de wegen, met 

name de snelwegen! Dubbele strepen, enkele strepen 

onderbroken strepen, witte puntvlakken, mag ik er wèl of niet overheen? Ook het 

invoegen op de snelwegen en de spitsstroken kwamen aan bod. 

De constant wisselende snelheden op de grote wegen, hoe 

verwarrend is dat niet?? Wij zaten er regelmatig naast! 

 

 

 

 

Alcohol en medicatie werden ook besproken. 

Vraag: in welk glas zit méér alcohol? Een glas 

bier, een glas wijn of een borrel?? Allemaal 

even veel!! Ēén glas wijn duurt 1 tot 1,5 uur 

voordat het uit je bloed is, na een feestje. 

Met meerdere glazen en laat naar bed, kan je 

niet de volgende morgen in je auto stappen, 

dan heeft het zeker 12 uur de tijd nodig voor 

het uit je bloed is.                                                                                                           

Wanneer je 75 jaar wordt moet je gekeurd worden, dit màg tegenwoordig bij je 

eigen huisarts als zij het willen doen. De uitslag gaat naar het CBR en die beslissen 

of je mag rijden of doorgestuurd moet worden naar een specialist of een extra rij  

test moet doen.  Bij twijfel slecht zicht, dan naar een oogarts. Er komt dan een 01 

achterop je rijbewijs te staan! (handicap)  

Een Dorpsraad/Wijkraad hebben de mogelijkheid deze opfriscursus  via het 

gemeentehuis te bespreken voor groepen geheel gratis! DOEN!!  

Volgende week gaan wij echt “afrijden” met Olof de instructeur!  Héél spannend 

natuurlijk! Wij dames op leeftijd willen nooit meer horen van:                                            

DAAR ZIT WEER ZO’N “GRIJZE DUIF” ACHTER HET STUUR!!  Dus??         

Bedankt Olof het “opfrissen “ was zéér de moeite waard!      

Marijke. 

 


