
Loeidruk met
gasten in oude
koeienstal Regio 7

Schutters richten
pijlen op de VS

Regio 6 REGIO
VOOR HET LAATSTE NIEUWS: NHD.NL TIPS EN REACTIES: REDACTIE.WEF@NHD.NL DINSDAG 8 OKTOBER 2019

De Stichting Verkeersregelaars Ne-
derland, die de examens digitaal af-
neemt, erkent het probleem. Lande-
lijk krijgt de stichting dezelfde sig-
nalen. ,,Wij volgen de wet, wij zijn
verplicht het op deze manier te rege-
len. Maar ook wij ervaren dat steeds
meer mensen hier moeite mee heb-
ben’’, aldus een woordvoerster van
het frontoffice van de stichting, die
overigens niet met haar naam in de
krant wil.

Fout
Venhuizer Jos Huisman heeft het
probleem al meerdere malen aange-
kaart, zowel bij de stichting als bij
West-Friese gemeenten. Voor hem is
de maat vol. ,,Zo kan het simpelweg
niet langer, dit loopt fout.’’ Huis-
man is zelf verkeersregelaar, maar
ook spin in het West-Friese web. Tal-
loze organisaties, van de marathon
Hoorn en de Ronde van de Bakker-
straat tot de regionale organisatie
van Noord-Hollandse toertochten,
doen een beroep op hem.

Politie
Voorheen gaf de politie in een zaal-
tje in de avonduren de vrijwilligers
die regelaar wilden worden les en
nam het examen af. Nu moeten de
verkeersregelaars met een code in-
loggen op de site van de stichting.
Zij krijgen e-instructie en moeten
multiple choice vragen invullen. En
daar gaat het fout volgens Wer-
vershover Dirk de Vries, die zelf bij

menig evenement als verkeersrege-
laar wordt ingezet.

,,Ze legden alles uit in 1,5 uur, dan
kreeg je een pasje dat je kon laten
zien bij controle. Tegenwoordig
moet je inloggen en digitaal vragen
beantwoorden op je computer, maar
je komt vaak niet eens op die site. Ik
ben zelf dagen bezig geweest, ik
slaagde er niet in welke antwoorden
ik ook gaf. Ik ken mensen die hier-

door zijn afgehaakt.’’ Volgens Huis-
man is het met een ingewikkelde co-
de inloggen al een hele klus.

Huisman, die jaarlijks heel wat
van zijn verkeersregelaars assisteert
bij hun examen, noemt de wijze
waarop nu examen wordt afgeno-
men ’diefstal’. ,,,In de Staatscourant
is te lezen bij deze wetswijziging dat
voorheen de politie instructie gaf
voor jaarlijks 31.500 euro. Nu dragen

alle gemeenten een flink bedrag bij
voor jaarlijkse evenementen én be-
talen de verkeersdeelnemers 16 euro
per examen. Het gaat om miljoenen
per jaar.’’

De Stichting Verkeersregelaars
Nederland herkent de klachten.
,,Die horen we meer, maar het is bij
wetgeving bepaald. Wij lopen er ook
tegenaan. We horen vaker dat het
examen lastig is, dat mensen er niet

doorheen komen.’’ Officiële klach-
ten komen nauwelijks binnen bij de
stichting. ,,We adviseren iedereen
die hier problemen mee heeft, ook
gemeenten, om dat kenbaar te ma-
ken en aan te geven als het niet
werkt. Dan kunnen wij hiermee ho-
gerop, want het is niet makkelijk te
veranderen.’’ 
➔ Regionaal 11: ’Misschien gaan

we wel staken’

Evenementen West-Friesland komen in gevaar door lastig internetexamen voor vrijwilligers

Verkeersregelaars staan klem

Venhuizen ■ De verkeersrege-
laars van West-Friesland, onmis-
baar bij talloze evenementen in
de regio, luiden de noodklok. De
huidige internetexamens zijn zo
lastig te maken en bovendien
jaarlijks verplicht, dat veel ver-
keersregelaars dreigen af te ha-
ken. 

Verkeersregelaars Dirk de Vries en Jos Huisman (links) in actie op West-Friese wegen. FOTO MARCEL ROB
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Een deel van het bestuur van De
Blokkers heeft gisteravond een ge-
sprek gevoerd met de voetballer van

het team JO19 2. Daarbij waren ook
de ouders van de speler aanwezig.
Aansluitend was er een bestuursver-
gadering waarin het wangedrag aan
de orde kwam. Blokkers-voorzitter
Emile Kikkert wil nog niets kwijt
over de sanctie die aan de jeugdspe-
ler wordt opgelegd. ,,We willen
eerst de voetballer en zijn familie in-
formeren.’’ 

Kikkert heeft meerdere keren
overleg gehad met bestuursleden
van De Zouaven. ,,Wij keuren af wat
er is gebeurd en dat hebben we ook
duidelijk uitgesproken in de rich-

ting van De Zouaven. We hebben
onze mond vol van respectvol voet-
bal, waarbij je afblijft van scheids-
rechters, tegenstanders, medespe-
lers en andere betrokkenen. Dat is
helaas niet gebeurd en dat betreu-
ren we ten zeerste.’’

De Zouaven-voorzitter Cees Deen
heeft inmiddels een beter beeld van
wat zich zich zaterdagmiddag tij-
dens de jeugdwedstrijd op zijn com-
plex heeft afgespeeld. ,,Er ontstond
langs de lijn de nodige commotie
over de beslissingen van de scheids-
rechter. Dat liep zo hoog op dat de

scheidsrechter een van de toeschou-
wers weg heeft gestuurd omdat hij
de op- en aanmerkingen zat was.
Dat kon een van de spelers van Blok-
kers niet verkroppen en na afloop
van de wedstrijd heeft hij hem van
achteren neergeslagen. De scheids-
rechter zag de klap niet aankomen.
Hij ging neer en was even dizzy.’’

Volgens Deen krabbelde de
scheidsrechter snel weer op en werd
hij op het veld aan de wond aan zijn
oor behandeld. ,,Daarna is hij met
de fiets naar huis gegaan en hij
maakt het goed.’’ Deen zegt het ge-

weld op zijn complex te verafschu-
wen, maar brengt wel een nuance
aan in de richting van de speler van
De Blokkers. ,,De clubs in West-
Friesland moeten elkaar niet zwart
gaan maken. Negentig procent van
alle wedstrijden verloopt probleem-
loos en nu gebeurt er een keer iets
ernstigs. Een jongen van zeventien
jaar heeft iets gedaan wat hij nooit
had mogen doen, maar zou je hem
er mee helpen als je hem een lang-
durige straf op zou leggen? Op die
leeftijd doen we allemaal wel eens
wat waar we later spijt van krijgen.’’ 

Aangifte scheidsrechter na klap van speler
Hans Brandsma

Blokker ■ De scheidsrechter die af-
gelopen zaterdag in Grootebroek op
het voetbalveld van De Zouaven een
klap kreeg van een jeugdspeler van
De Blokkers heeft bij de politie aan-
gifte gedaan van mishandeling, zo
bevestigt een woordvoerster. De 17-
jarige voetballer is verhoord en
daarna naar huis gestuurd. 


