
Op feestjes komt het vaak ter sprake: het rijexamen. Zelfs wie 
het rijbewijs al langer heeft weet zich de emotie rondom die 
gebeurtenis vaak nog tot in detail te herinneren. Het leek ons 
daarom wel aardig om automobilisten die tussen 1971 en 1976 
het rijbewijs hadden gehaald nog eens herexamen te laten doen. 
De oproep bleek een schot in de roos. Uit de vele reacties kozen 
we tien mensen die weer opgingen voor hun rijbewijs.
Tekst en productie Irma van den Berg, foto’s Chiel Kleijn en Menno Sabel, 
m.m.v. Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen Utrecht; Mady en Rianne van den Berg
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MET KLAMME HANDEN

I

Automobilisten op herexamen

Examinator Palm (links) registreert Jaap Gasille voor aanvang van het examen.

Hajo Hazevoet met de schoenen die hij tijdens zijn rijlessen moest dragen.

emand schreef dat hij een schaar 
zou meenemen om zijn rijbewijs 
in stukken te knippen als de  

examinator hem een gevaar op de weg  
zou vinden. Een ander wilde na vijfendertig 
jaar rijexamen doen in de auto waarin hij 
het ooit van zijn vader had geleerd en  
weer iemand anders schreef ons dat het 
voor hem een verademing zou zijn om  
tijdens een rijexamen nu eens zonder  
rook in de auto te rijden, want zo ging dat 

dertig geleden soms. Zijn rij-instructeur 
rookte zelfs tijdens het rijexamen dikke  
sigaren!

Rijbewijs niet in gevaar
Na al die jaren valt het zwaar om weer 
examen te moeten doen, hoewel je je  
tegenwoordig via internet op de theorie 
kunt voorbereiden, bovendien mag dit  
‘herexamen’ in de eigen auto worden af-
gelegd. Het is een rijvaardigheidsanalyse, 

geen echt rijexamen en het heeft dus geen 
gevolgen voor het rijbewijsbezit. Althans,  
zo hadden AutoWeek en het CBR het  
bedoeld. Toch namen de deelnemers aan 
het eind van de dag geen genoegen met 
alleen een sterkte/zwakteanalyse.  
Zij wilden van de examinator gewoon horen 
of ze nu geslaagd of gezakt waren en één 
van de deelnemers vond zelfs dat hij  
zichzelf voor een tegenvallende resultaat 
moest ‘straffen’ met het nakomen van zijn 
belofte het rijbewijs door te knippen.  

Examinatoren
Rondom de grote tafel in de examenzaal 
vindt de kennismaking tussen examina-
toren en deelnemers plaats. Bij een 
opwekkende kop koffie wordt de gang van 
zaken uitgelegd. De groep doet eerst  
theorie-examen waarna de deelnemers 
voor de rijtest in twee groepen worden  
verdeeld. 
De tien deelnemers zijn allen van het  
mannelijk geslacht. De enige vrouw had 

De deelnemers. Bovenste rij v.l.n.r.: Jaap Gasille, Gerard Brand, Tom Fikkert,  
Wim van der Vegt, Pim Huizenga, Mark van der Mohlen, Carel Harmsen.  
Onderste rij v.l.n.r.: André Oud, Hajo Hazevoet, Otto Valk.

Gerard Brand 
(1947), een 

 belastingadviseur 
uit Tienhoven, 
rijdt zakelijk in 
zijn Ford Mondeo 
uit 2006. Hij rijdt 

per jaar 20.000 kilometer 
en maakt hetzelfde aantal nog eens 
privé in de gezins-Golf uit 1992. 
Beide voertuigen zijn benzine- 
uitvoeringen. “Vergeleken met  
dertig jaar geleden is het verkeer nu 
drukker en agressiever”, zegt Brand, 
die zich via de CBR-website op het 
theorie-examen heeft voorbereid. 
Sinds het behalen van zijn rijbewijs 
is hij regelmatig betrapt op geringe 
snelheidsovertredingen. Hij vond  
het theorie-examen moeilijk en 
sommige borden kende hij niet.  
Het resultaat van zijn praktijk-
examen was jammer genoeg nét 
niet voldoende. “Ik ben gezakt op  
kijkgedrag en ik twijfel te veel bij  
het verlenen van voorrang op  
kruispunten en bij het afslaan.”

Tom Fikkert 
(1949) voormalig 
marktonder-
zoeker bij de  
wereldomroep, 
vindt autorijden 
nog steeds leuk. 

Maar ’t is wel intensiever geworden 
en de agressie is toegenomen. In 
1968 deed hij in Hilversum rij-
examen. Van de KRO-portier kreeg 
hij in een omgebouwde Morris 
Minor, met dubbele pedalen, een 
bloemenvaasje en drie achteruitkijk-
spiegels, negen rijlessen (prijs:  
negen gulden per les). Tijdens de 
les dampte de instructeur er twee 
Havana’s doorheen. Fikkert rijdt  
dagelijks in een Renault Scénic op 
LPG en legt jaarlijks 15.000 kilo-
meter af. Hij dacht dat het theorie-
examen niet moeilijk was, maar is 
toch net gezakt. Ook het rijden ging 
niet helemaal zoals het moest.  
“Ik reed zoals altijd en was niet  
gespannen of zo, maar mijn snel-
heid bij kruispunten was te hoog.”

Jaap Gasille 
(1953), makelaar 
en woonachtig in 
België, rijdt privé 
zo’n 20.000  
kilometer per jaar 
in een VW Beetle 

cabrio en doet daar zakelijk nog 
eens 35.000 kilometer bij in een 
Cadillac XLR. Vandaag mocht de 
Cadillac mee op herexamen. 
Aanvankelijk wilde hij de rijtest  
afleggen in de Dodge Dart GT uit 
1969 waarin hij het 35 jaar geleden 
heeft geleerd, maar die kreeg op het 
laatste moment een motorstoring. 
Hij vindt het verkeer een bron van 
drukte en agressie. Voor het theorie-
examen is hij gezakt. Gasille zegt 
dat hij steeds te ‘juridisch’ dacht. 
Voor het praktijkexamen is hij ge-
slaagd. “Sinds het behalen van mijn 
rijbewijs ben ik wel vaker bekeurd 
voor snelheidsovertredingen.” In zijn 
Plymouth uit 1969 had hij in België 
ooit een aaanrijding met ’n spook-
rijder. Het liep gelukkig goed af. 

Carel Harmsen 
(1957), statis-
tisch onderzoeker 
bij het CBS en 
woonachtig in 
Voorburg, heeft 
alle rijbewijzen. 

Op de kop af dertig jaar geleden 
zakte hij vanwege zenuwen voor de 
theorie. Enkele maanden na het  
behalen van zijn rijbewijs joeg hij de 
auto van zijn ouders in de kreukels. 
In 1993 werd hij op de A12 door 
een onopvallende politieauto aan 
de kant gezet omdat hij 155 km/h 
reed. “Ik reed inderdaad te hard, 
maar de weg was totaal leeg.”  Om 
nu maar eens uit te vinden hoe het 
met zijn huidige rijvaardigheid zit, 
wil hij graag langs een objectieve 
meetlat worden gelegd. Dat pakt 
goed uit, want het resultaat van het 
theorie-examen mag er zijn. Ook  
het rijden gaat hem goed af. 
Tegenwoordig rijdt hij in zijn  
Citroën Xantia Activa uit 1996 of  
in zijn Citroën GS uit 1977.

Hij zou een schaar 
meenemen om zijn 
rijbewijs in stukken 
te knippen...

De deelnemers:



Examinator Nasveld laat Harmsen een kenteken op 25 meter afstand lezen.
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hebben, zegt Kooiman dat het de hoogste 
tijd is. Er wordt nog een laatste keer met 
de stoelen geschoven, de mobieltjes gaan 
uit, er wordt gekucht en na de laatste  
nerveuze glimlachjes heerst er absolute 
stilte. Vanaf nu neemt theoriemedewerkster 
Verzuu het van Kooiman over. Verzuu werkt 
al sinds 1983 voor het CBR en je ziet zo 
dat ze wel wat gewend is. Na nog wat  
uitleg laat ze de eerste dia verschijnen.  
“Ik hoor helemaal niks!”, zegt Otto Valk en 
dat levert hem ogenblikkelijke bijval op. 
Iedereen praat nu door elkaar. “Deze  
vraag telt niet!”, vinden ze. Het is gedaan 
met de rust. Verzuu redt de zaak door de 
vraag kordaat zelf op te dreunen en tegelij-
kertijd de geluidsband aan te zetten. De 
volumeknop blijkt nog uit te staan, maar 
de eerste vraag was een gemakkelijke  
waarbij de bedenktijd lang genoeg was  
om het antwoord binnen de tien seconden 
te geven. Het theorie-examen verloopt  
verder zonder incidenten en vijftig vragen 
later is het voorbij. Met het aangaan  
van de verlichting in de zaal klinkt er  

ook een zucht van verlichting van de  
deelnemers.

Moeilijk en lastig
Van de tien kandidaten zijn er drie gezakt. 
Kooiman behandelt de fout beantwoorde 
vragen, waar je veel van kunt opsteken. 
Sommigen waren vergeten te drukken, wat 
altijd tot een fout antwoord leidt. 
De meesten vonden het maar lastig. 
Deelnemers Jaap Gasille, Pim Huizenga  
en Tom Fikkert blijken te zijn gezakt. “Ik 
durf best te zeggen dat ik stiknerveus werd 
van dat aflopende rode balkje!”, laat 
Harmsen gelaten weten. “Ik baal als een 
stekker, want ik zat constant te ‘juridisch’ 
te denken!”, zegt Gasille met zelfverwijt. 
“Dit examen is niet gemaakt voor onze 
leeftijdsgroep”, roept Huizenga hoofd-
schuddend. “Ik had echt moeite de kleine 
lettertjes te lezen en ik was trouwens ook 
een keer te laat met drukken.”

Op de vraag wie zich op dit examen heeft 
voorbereid antwoordt Gasille als eerste:  
“Ik heb een boek gekocht bij een rijschool 
in Wateringen. Daar heb ik zonder voor-
bereiding ook een proefexamen gedaan. 
Gezakt natuurlijk!” Mark von der Mohlen 
heeft zich niet voorbereid. “Ik ben veel te 
lui en had het ook te druk, daarom heb ik 
er niets aan gedaan”, zegt hij. 
Deelnemer André Oud heeft zich wel in de 
materie verdiept. “Mijn kinderen zijn met 
rijles bezig, dus ik kon van hen een cd-tje 
lenen”, zegt hij. 
Zeven van de tien blijken zich op het  
theorie-examen te hebben voorbereid.  
Men vindt unaniem dat er in de loop der 
jaren veel nieuwe verkeersborden bij zijn 
gekomen zonder dat de overheid het  
publiek daar goed over heeft geïnformeerd. 
Eén van de struikelblokken is het nieuwe 
witte, rechthoekige bord met een rood 
bromfietsje dat waarschuwt voor brom-

fietsers die de rijbaan oprijden of verlaten. 
Niemand kent dit bord en dat terwijl  
bromfietsers toch al enige jaren op de  
rijbaan in plaats van op het fietspad rijden. 
Ook de blauwe pijlborden zijn voor de 
meesten onduidelijk. De meeste fouten 
vallen echter in de categorie ‘voor laten 
gaan op kruispunten’ en bij uitritsituaties. 
Dat moét in het verkeer af en toe gevaar-
lijke situaties opleveren, dat kan haast niet 
anders. Of dat zo is, zullen we gauw  
genoeg te weten komen, want de eerste 
ploeg maakt zich klaar voor de rijtest.  
De deelnemers zoeken hun examinatoren 
en hun auto’s op, maar doen eerst bij de 
hoofdingang nog even een ogentest. 
Ondanks gemopper in de theoriezaal over 
kleine lettertjes in de beeldschermen ziet 
men goed genoeg om te mogen rijden. Het 
hele spul loopt lichtvoetig op de auto’s af. 
Voor het wegrijden testen de examinatoren 
de verlichting nog even.

Wilde achtervolging
Nadat er een extra spiegel is geregeld  
voor de gemoedsrust van één van de  
examinatoren (die, zoals hij zelf zegt,  
immers bij een ‘wildvreemde’ in de auto 
stapt, zonder dubbele bediening om in te 

kunnen grijpen), worden de vijf kandidaten 
in Utrecht losgelaten. Tijdens de rit van  
ongeveer veertig minuten moet de  
examinator een indruk zien te krijgen van 
de rijvaardigheid van de kandidaat.  
In grote lijnen wordt gelet op waarneming 
en kijkgedrag, tempokeuze, aanpassing en 
besluitvaardig rijgedrag, toepassing van 
verkeersregels en begrijpen van verkeers-
tekens en of men naar behoren anticipeert 
en defensief rijdt. 
Eén van de eerste auto’s, een groene 

zich wegens een te drukke agenda helaas 
weer teruggetrokken. De vijf examinatoren 
en theoriemedewerkster Joyce Verzuu staan 
te trappelen om te mogen beginnen. 
Examenmanager Martin van Straten wil 
echter eerst nog even de huisregels  
uitleggen en de eigen aansprakelijkheid  
tijdens de rit benadrukken. Iedereen zit  
intussen te wiebelen op zijn stoel en als 
Van Straten de deelnemers verzoekt hem 
te volgen naar de theoriezaal, staan ze 
praktisch allemaal tegelijk op en buitelen 

Coureur Fikkert heeft de hele weg nodig en dwingt de tegemoetkomende lesauto opzij.

Examinator Dorrestein ‘navigeert’ deelnemer Fikkert tijdens diens rit.

Examinator Kooiman feliciteert Hazevoet met zijn prima resultaat en prettige rit.

Automobilisten op herexamenREPORTAGE

Hajo Hazevoet 
(1951), auto-
matiseerder, is 
de kleinste van 
het stel. Hij wist 
in 1971 bij het  
slagen voor zijn 

examen de allerhoogste score te  
behalen. Hij rijdt in zijn Suzuki Alto 
per jaar met gemak 10.000 kilo-
meter. “Over mijn groeistoornis werd 
toen niet moeilijk gedaan, een paar 
schoenen met plateauzolen, kussen 
onder je kont en in de rug en lessen 
maar. Ik moest wel een intake doen 
om te zien of ik met mijn 36 kilo 
een onbekrachtigde rem kon  
bedienen. Dat gaat tegenwoordig 
wel anders! Als een jonggehandi-
capte rijles wil volgen, dan moet de  
lesauto worden aangepast. In de 
praktijk komt het er op neer dat je 
bent aangewezen op een automaat. 
De RDW eist voor aanpassingen  
bovendien technische tekeningen 
van dure bedrijven. Kortom: één en  
al teleurstelling.” 

Pim Huizenga 
(1949), werkt in 
de gezondheids-
zorg en heeft alle 
rijbewijzen. 
Vroeger, tijdens 
de politieop-

leiding, was verkeer zijn favoriete 
vak. Gemotoriseerd vervoer heeft 
hem van kinds af aan geboeid.  
Die interesse kwam tot uiting in z’n 
vervoermiddelenkeuze, variërend 
van een VW kevertje tot een 
Caterham Super Seven; op twee-
wielergebied ging het van een 
Yamaha 100cc tweetakt tot een MV 
Agusta 750 America. Nu is er een 
Peugeot 206 en een klassieke BMW 
R60/5 motorfiets. Hij zakte met 43 
punten voor zijn theorie. Veel nieuwe 
regels, zoals het voorrang verlenen 
aan fietsers van rechts en wooner-
ven, kende hij niet. In de verkeers-
praktijk zag het er niet beter uit. 
Volgens de examinator is hij een  
gemoedelijke rijder die alles ziet  
behalve de verkeersborden. 

Mark von der 
Mohlen (1957), 
informatieanalist, 
kreeg op de dag 
dat hij in 1975 
zijn rijbewijs 
haalde, een  

aanrijding in zijn vaders auto. 
Vermoedelijk heeft dat littekens 
achtergelaten, want als de  
examinator hem vertelt dat het  
resultaat van zijn rijtest niet erg  
bemoedigend is, pakt hij ’n schaar 
en begint zomaar zijn rijbewijs in 
stukken te knippen. Wij vragen of hij 
even op de fotograaf wil wachten, 
maar hij gaat door. “Het is toch  
zeker een oud rijbewijs, hè?” “Nee”, 
is het antwoord. Examinator Nasveld  
betreurt het incident en krijgt met 
plakband de stukken weer aan  
elkaar. Ze maken een afspraak  
voor een herkansing. Dat gaat  
gelukkig een stuk beter. “We waren 
verbaasd over de invloed die mijn 
gemoedstoestand op het rijden 
heeft.” 

André Oud 
(1955) uit 
Zoetermeer,  
ambtenaar bij 
het ministerie 
van Volkshuis- 
vesting, vindt  

autorijden in zijn Opel Omega 
Station, ondanks de toegenomen 
drukte, nog steeds leuk. In de  
file staan natuurlijk niet, maar op 
een zonnige dag op een fraaie  
heuvelachtige weg rijden, daar  
geniet hij van. 
Hij wil dit herexamen doen om te 
ontdekken of hij zijn 32 schadevrije 
jaren waard is. Voor de theorie haalt 
hij de hoogste score van 48 punten, 
een gedeelde eerste plaats. Hij had 
zich dan ook goed voorbereid.  
Wel vond hij de vragen erg  
theoretisch. AutoWeek vindt hij een 
leuk blad dat naar zijn smaak nogal 
op jongeren gericht is. De senioren-
doelgroep zou met wat gerichte  
artikelen ook kunnen worden 
bereikt. 

Otto Valk (1954), 
kunststoflaborant 
en autofreak uit 
Rheezerveen, 
schreef dat hij en 
zijn ‘mooie en 
liefhebbende 

Honda uit 1996’ dit avontuur met 
vertrouwen tegemoet zagen. Valk  
ergert zich aan vrachtauto’s die  
illegaal of onveilig inhalen. Bekeurd 
is hij tweemaal voor vier kilometer 
te snel. “Met zulke snelheden vind 
ik dat toch wel een beetje zielig. 
Hoewel ik aanvankelijk licht  
gespannen was voor het theorie- 
examen haalde ik een tweede 
plaats met 47 punten. Ook het  
rijexamen ging goed. Na tien  
minuten zei examinator Crisis dat 
hij lekker ontspannen naast me zat. 
Bij de nabespreking kreeg ik de tip 
om bij het invoegen meer tijd te  
nemen. Bij het opdraaien van de 
snelweg kijk ik altijd of er ruimte is 
en dan voeg ik gelijk in. Maar de  
invoegstrook is lang genoeg.”

Wim van der Vegt 
(1956), een  
woning- en  
projectontwikke-
laar schreef: “Ik 
ben Wim van der 
Vegt en ik rij heus 

nog niet slecht.” Nou, dat wilden wij 
wel eens zien. Op het motorrijbewijs 
na heeft hij alle rijbewijzen en in 
zijn VW Transporter diesel uit 2003 
rijdt hij in een jaar tijd circa 40.000 
zakelijke en privé-kilometers weg. 
“Ik mag graag autorijden”, zegt hij 
“al heb ik soms erg veel last van 
vrouwen in het verkeer”, voegt hij er 
met een stalen gezicht aan toe.  
“Die rijden standaard 30 in plaats 
van de toegestane 50 km/h.” Zijn 
vrouw moet er vreselijk om lachen.  
Het theorie-examen viel hem mee. 
Hij behaalde 45 punten. Examinator 
Kooiman noemt Van der Vegt een 
ervaren chauffeur die hooguit iets 
meer volgafstand moet bewaren  
en het geven van voorrang wat  
serieuzer moet nemen.

VIJFTIG VRAGEN EN   
MAXIMAAL ZES  

FOUTEN. ER HEERST 
ABSOLUTE STILTE IN 

DE ZAAL

“IK WERD  
STIKNERVEUS VAN 
DAT AFLOPENDE  
RODE BALKJE”

zowat over elkaar heen. Sommigen wissen 
stiekem het zweet van het voorhoofd. Als 
examinator Kooiman de aanwezigen in de 
theorieruimte binnenlaat en zegt dat hij de 
regels nog even zal uitleggen, kijkt  
iedereen bedrukt. De spanning is voelbaar.

Dertig jaar gelden
Het huidige theorie-examen is niet te  
vergelijken met dat van dertig jaar geleden, 
toen de theorie nog schriftelijk werd  
afgenomen. Verspreid door de moderne 

examenzaal hangen nu grote beeld-
schermen aan het plafond waarin  
verkeerssituaties met geluid worden  
vertoond. “Kom allemaal maar vooraan  
zitten dan kan ik jullie goed in de gaten 
houden”, zegt Kooiman met een knipoog. 
Meteen zit iedereen rechtop en men durft 
elkaar nauwelijks aan te kijken. Na een 
standaardpraatje over het gebruik van de 
knoppen, de rode tijdbalk in het beeld-
scherm en dat er vijftig vragen komen 
waarvan ze er maximaal zes fout mogen 



44 AutoWeek 32 - 2006  | www.autoweek.nl 45www.autoweek.nl | AutoWeek 32 - 2006

Renault Scénic, rijdt de poort uit. Uw  
verslaggever en fotograaf besluiten om er 
achteraan te gaan voor wat verkeersfoto’s. 
In de Scénic bevinden zich examinator 
Simonetta Dorrestein en deelnemer Tom 
Fikkert. Aangezien de fotograaf de beelden 
uit het open dak en staand op de achter-
bank moet zien te maken, kan er natuurlijk 
niet al te fors worden opgetrokken of  
afgeremd. Om toch nog wat beelden te  
bemachtigen, moeten we op een door-
gaande weg akelig doortrappen. “Zodra we 
één goede foto hebben, staken we deze 
wilde achtervolging!”, beslist de fotograaf. 
Dat lukt gelukkig waarna we rechtsom-

ziet het er goed uit. Zijn tempo is door– 
tastend en de bijzondere manoeuvres zijn 
technisch prima uitgevoerd.” 
Wim van der Vegt is nog steeds de rust  
zelve. “Het viel me niet tegen. Eerlijk ge-
zegd had ik me nergens op voorbereid en 
reed gewoon zoals ik altijd doe. Kennelijk 
was dat goed genoeg.” Examinator Martin 
Kooiman is het er roerend mee eens. 
Anders verging her Gerard Brand “Hij wil 
alles veel te goed doen”, zegt examinator 
Rudy. “Daardoor wordt het rijden een  
beetje te geforceerd. Hij verleent geen 
voorrang, maakt kijkfouten en zijn positie 
is verkeerd.” Brand: “Ik vond het inderdaad 
erg moeilijk en ik was ook behoorlijk  
gespannen. Volgens de examinator is  
mijn kijkgedrag in voorrangsituaties  
onduidelijk”, aldus Brand.

Als dat maar goed gaat...
Tijdens de lunch komen de tongen pas 
goed los en wordt er druk gebabbeld.  
Door de verhalen van degenen die de rit al  
achter de rug hebben, worden de mensen 
die dat nog moeten doen echter steeds 
zenuwachtiger. Als dat maar goed gaat, 
straks blijven alle broodjes daardoor  
liggen... Na een half uurtje is het tijd voor 
ploeg twee. Ook van deze groep komt  

iedereen door de ogentest en ze zien  
eveneens kans om pbleemloos uit de 
poort te geraken.
De fotograaf en ik besluiten een nieuwe 
poging te ondernemen om wat foto’s te 
schieten. Ons oog valt gelijktijdig op de 
mooie Cadillac, met Belgisch kenteken, 
van Jaap Gasille. Dit keer vaardigen we 
een absoluut en duidelijk scheurverbod uit 
en we verzoeken examinator René Palm 
om hier streng op toe te zien. Gasille,  
volgens examinator René Palm een  
keurige, rustige rijder, heeft tijdens de  
bijzondere manoeuvres meer oog voor z’n 
prachtige bolide dan voor het overige  
verkeer. Toch is de testrit voldoende. 
“Ook Hajo Hazevoet vindt autorijden leuk, 
dat is wel duidelijk”, zegt examinator 
Martin Kooiman. “Het is een bewuste  
keuzemaker en een prettige chauffeur. 
Door zijn geringe lengte heeft hij wat min-
der zicht. Dat moet hij compenseren door 
vaker in zijn rechterbuitenspiegel te kijken, 
hij is geslaagd”.
“Mark von der Mohlen rijdt onvoldoende. 
Hij moet veel bewuster en breder gaan  
kijken en de aandacht echt beter gaan  
verdelen”, aldus examinator Marianne 
Nasveld. “Hij laat alles maar op zich  
af komen doordat hij niet ver genoeg voor-
uitkijkt en van plannen nog nooit gehoord 
lijkt te hebben. Alles ‘overkomt’ hem.”
Otto Valk begon de rijtest met vertrouwen 
in een goede afloop. Examinator Rudy 
Crisis bevestigt dit en zegt dat hij het van 

begin tot eind een ontspannen rit vond. 
Valk moet alleen wat langer de tijd nemen 
om rustig te kijken voordat hij invoegt. 
De laatste kandidaat, André Oud, rijdt  
volgens examinator Simonetta Dorrestein 
netjes, comfortabel en vooral veilig. Voor 
hem geen vuiltje aan de lucht. 
Van de tien praktijkkandidaten zijn er uit-
eindelijk dus zes geslaagd en vier gezakt.

Ergernissen
Alle betrokkenen kijken terug op een  
leerzame dag. Dat er van de tien deel-
nemers vier voor de praktijk en drie voor 
de theorie zijn gezakt, pleit alleen maar 
voor ’n periodiek rijvaardigheidsonderzoek. 
Eens in de vijf een theorietoets en een-
maal per tien jaar een rijtest zou de ver-
keersveiligheid ten goede kunnen komen.
De grootste ergernissen in het verkeer zijn 
onnodig links rijden en bumperkleven,  
al zou het best zo kunnen zijn dat het  
laatste een direct gevolg is van het eerste.  
Op dat vlak ligt er een belangrijke taak 
voor rijscholen. Die moeten toekomstige 
automobilisten nog meer dan nu ervan  
bewust maken dat de plaats op de weg 
zoveel mogelijk rechts is, tenzij er wordt  
ingehaald. Maar dat inhalen betekent ook 
dat de inhaler sneller moet rijden dan het 
ingehaalde voertuig. Is dat niet het geval 
dan moeten zij subiet terug naar de  
rechter rijstrook. Het valt te hopen dat  
de geslaagde kandidaten dat na het rij-
examen in de praktijk brengen. Verder ligt 
er een belangrijke taak voor de politie die 
erop moet toezien dat er daadwerkelijk 
rechts wordt gereden als dat mogelijk is.
Ook ergerniswekkend is het vele flitsen 
voor een paar kilometer te hard rijden, 
waar geen van de deelnemers aan dit 
AutoWeek-herexamen sinds het behalen 
van het rijbewijs aan is ontkomen, ook al 
zijn het nette en bewuste automobilisten. 
Dit wordt ervaren als geldklopperij en  
verkapte staatsinkomsten en zeker niet  
gezien als een maatregel die de verkeers-
veiligheid bevordert. Alle flitspalen  
weg, meer onopvallende surveillance om 
asociale weggebruikers eruit te filteren  
en een subsidie op periodieke rijvaardig-
heidstoetsen zijn een paar opties om het 
in Nederland op verkeersveiligheidsgebied 
nog beter voor elkaar te krijgen. Waarvan 
akte. ■ Volgens examinator Dorrestein is er voor Oud geen vuiltje aan de lucht. Hij rijdt netjes. 

Uitslag theorie-examen

Carel Harmsen geslaagd: 48 pt
André Oud geslaagd: 48 pt
Otto Valk geslaagd: 47 pt
Hajo Hazevoet geslaagd: 46 pt
Mark von der Mohlen geslaagd: 46 pt
Wim van der Vegt geslaagd: 45 pt
Gerard Brand geslaagd: 45 pt
Tom Fikkert gezakt: 43 pt
Jaap Gasille gezakt: 43 pt
Pim Huizenga gezakt: 43 pt

Uitslag praktijkexamen

Carel Harmsen geslaagd
André Oud geslaagd
Otto Valk geslaagd
Hajo Hazevoet geslaagd
Wim van der Vegt geslaagd
Jaap Gasille  geslaagd
Mark von der Mohlen gezakt
Pim Huizenga gezakt
Gerard Brand gezakt
Tom Fikkert gezakt

Automobilisten op herexamenREPORTAGE

AAN FLITSCONTROLES 
IS NIEMAND SINDS 
HET BEHALEN VAN 

ZIJN RIJBEWIJS  
ONTKOMEN

Rudy Crisis (47), voormalig rij-instructeur, besloot bij het CBR 
te solliciteren omdat hij ‘het wel eens vanaf de andere kant 
van de tafel wilde bekijken’. Rudy is in bezit van alle rijbewij-
zen en gespecialiseerd in de Rijopleiding in Stappen (RIS).  
Jaarlijks rijdt hij circa 30.000 kilometer privé en zakelijk in zijn 
Ford Focus benzine uit 2005. Verkeer is zijn passie, hoewel het 
er wat hem betreft nog wat socialer aan toe zou mogen gaan. 

Crisis heeft vandaag niet anders geëxamineerd dan normaal, maar is wel van  
‘ervaren’ rijders uitgegaan. Een vijf- of tienjaarlijkse opfriscursus vindt hij een 
goed idee. Deze dag beoordeelt hij als nuttig en beslist voor herhaling vatbaar. 

Simonetta Dorrestein (36) is voormalig praktijkdocent aan 
een opleidingsinstelling voor rij-instructeurs en in het bezit van 
een personenauto- en een motorrijbewijs. Ze neemt alweer zes 
jaar examens bij het CBR af met als specialisatie het motor-
examen. Inclusief de motorritjes rijdt zij jaarlijks 20.000  
privé- en 15.000 zakelijke kilometers. Ze bezit een Seat  
Ibiza uit 2005. Dorrestein vindt autorijden erg leuk, maar rijdt 

ook graag motor. 
Dorrestein was vandaag minder streng dan bij een normaal examen omdat het 
ervaren chauffeurs zijn die zichzelf nu eenmaal wat dingen hebben aangeleerd. 
Een opfriscursus vindt ze een goed plan. “Ik zit de hele dag in het verkeer en zie 
veel gevaarlijke dingen om me heen”, motiveert ze haar mening. 

Martin Kooiman (45), voormalig vertegenwoordiger en rij-in-
structeur werd zes jaar geleden examinator omdat hij ‘verkeer’ 
zo leuk vindt. Martin is met uitzondering van het motorrijbewijs 
in het bezit van alle rijbewijzen. Hij neemt B-examens af en is 
aanpassingsdeskundige bij de beoordeling van rijgeschiktheid 
van mensen met een handicap. Als ‘vrijwillige verkeersgek’ is 
hij in zijn woonomgeving actief als verkeersouder voor  

verkeersveiligheidsorganisatie 3VO. Hij bezit twee Fords Focus, één uit 2000 en 
de ander uit 2001. Daar rijdt hij zakelijk en privé circa 20.000 per jaar mee.  

Marianne Nasveld (49) is in het bezit van een motor-, auto- 
en aanhangwagenrijbewijs en werd zes jaar geleden examina-
tor. Dat lag in het verlengde van wat ze voorheen toch al deed, 
rij-instructie geven en doceren bij een opleidingsinstituut voor 
rij-instructeurs. Kortom: bezig zijn met mensen en met verkeer. 
Haar carriére als rijexaminator startte in Amsterdam en 
Leusden. Nasveld rijdt een Ford Focus uit 2006 en vindt auto-

rijden een ‘dynamisch gebeuren’ waarbij je gedwongen bent om scherp te blijven. 
Van kandidaat Von der Mohlen schrok ze. “Die was zo teleurgesteld met het  
resultaat dat hij zijn rijbewijs aan stukken knipte. Ik vond niet dat we zo afscheid 
moesten nemen. Ik bood aan om in mijn eigen tijd opnieuw het examen af te  
nemen. Zonder ‘pers’ deze keer.” 

René Palm (48), voormalig rij-instructeur met een motor-,  
personenauto- en aanhangwagenrijbewijs, wilde vijf jaar  
geleden examinator worden omdat hij zijn verkeerskennis 
daarmee wilde verbreden. Zowel privé als zakelijk rijdt hij een  
VW Golf 2.0 FSI benzine uit 2005 en Palm vindt autorijden  
geweldig, hoewel het op de Nederlandse wegen steeds drukker 
en gehaaster wordt. Palm heeft de examnroute enigszins  

aangepast omdat hij met geroutineerde rijbewijsbezitters te maken had. 

Nasveld probeert nog iets te maken van 
het verknipte rijbewijs van Von der Mohlen.

Volgens examinator Nasveld moet Von der Mohlen de aandacht beter verdelen.

De examinatoren:

keert kunnen maken. We hebben een  
vermoeden van de uitslag van de ‘tijdrit’ 
van coureur Fikkert… 

“Kijken doe ik niet”
De resultaten van de eerste groep worden 
bij terugkomst aan tafel bij de examinator 
met de deelnemers besproken. Zoals al 
eerder gezegd was het aanvankelijk niet de 
bedoeling om er een ‘geslaagd – gezakt’ 
predikaat aan te hangen. Het gaat er  
vooral om of een kandidaat de rit veilig, 
redelijk of onveilig heeft uitgevoerd en wat 
daarbij de sterke en de zwakke punten in 
zijn rijstijl zijn. Toch wil iedereen beslist  

EEN STRUIKELBLOK IS 
HET BORD DAT  

WAARSCHUWT VOOR 
BROMFIETSERS DIE DE 
RIJBAAN OPRIJDEN OF 

VERLATEN.

weten of ze nu geslaagd of gezakt zijn.  
Bij Fikkert was het wel duidelijk dat zijn 
snelheid bij kruispunten te hoog was. 
Examinator Dorrestein bevestigt dat en 
voegt eraan toe dat hij bij het uitvoeren 
van de bijzondere verrichtingen eveneens 
onvoldoende om zich heen kijkt. “Ik had 
het wel verwacht”, zegt Fikkert. “Door  
inzicht en ervaring heb ik misschien wel 
een goede voertuigbeheersing, maar kijken 
doe ik niet.”
Deelnemer Pim Huizenga rijdt volgens  
examinator René Palm nogal slordig. “Met 
zijn kijkgedrag op kruispunten, het rea-
geren op verkeerstekens en zijn positie op 
de weg tijdens het inhalen scoort hij niet 
denderend”, zegt Palm “en snijden is hele-
maal uit den boze.” Huizenga had het al 
verwacht. “Ik had twijfels over de afloop, ik 
weet van mezelf dat ik nogal slordig ben.”
Deelnemer Carel Harmsen is tevreden. “Ik 
vond het een erg plezierige rit. Nu leg ik 
mezelf altijd al de druk op om secuur te 
zijn, want ik wil de dingen namelijk goed 
doen.” Examinator Marianne Nasveld is het 
ermee eens en zegt: “Hij moet alleen beter 
kijken bij het inparkeren, maar voor de rest 


