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The DriveXperience

Projectomschrijving

Doel van het project is het omlaag brengen van het relatief hoge aantal ongevallen bij
jonge, beginnende autorijders in de leeftijdscategorie van 18 t/m 24 jaar. Wij doen dit
door hen tijdens een Praktijkdag voor Jonge Autorijders te confronteren met hun eigen
rijgedrag en vervolgens dit ter discussie te stellen en hen vervolgens zelf in de praktijk
laten ondervinden dat het ook anders kan en dat dit ook beter en veiliger is.
De werkzaamheden omvatten het voorbereiden,
vormgeven en uitvoeren van acht projectdagen
The DriveXperience in Limburg te verdelen in:
• 2 dagen in de RMO Maastricht/Heuvelland
• 2 dagen in de RMO Sittard-Geleen
• 2 dagen in de RMO Midden-Limburg
• 2 dagen in de RMO Parkstad
Doelgroep zijn jonge autorijders in de leeftijd van
18 t/m 24 jaar die al in het bezit zijn van een rijbewijs
(bij voorkeur tussen de drie maanden en twee jaar).
Deze jonge bestuurders vormen een belangrijke risicogroep. Per jaar zijn in ons land ongeveer 2.700 bestuurders uit deze leeftijdsgroep betrokken bij een ongeval
met ernstige afloop (doden of ziekenhuisgewonden).
Ze zijn betrokken bij ruim 20% van de ernstige ongevallen, terwijl zij slechts 8% van de rijbewijsbezitters

uitmaken. In vergelijking met ervaren bestuurders heeft
de jonge beginnende autorijder een vier maal zo grote
kans om bij een ongeval betrokken te raken. Gebrek
aan ervaring, leeftijd gerelateerde kenmerken zoals
overschatten van de eigen vaardigheden en hoge
risicoacceptatie, vaak rijden in de weekendnachten
(alcohol en drugs) en invloed van vrienden, spelen
daarbij een rol.

Voor- en nameting door CitoDrive
Alle personen die zich voor de praktijkdag aanmelden,
krijgen enkele dagen vooraf een e-mail met daarin een
persoonlijke link die toegang geeft tot de website van
Cito voor het maken van een test, namelijk het assessment “Zelfevaluatie Rijgedrag”. Dit assessment is een
middel om de beginsituatie van de deelnemer,  
voorafgaand aan de rijvaardigheidstraining, in kaart te
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brengen. Enkele dagen na deelname aan de praktijkdag
krijgen de deelnemers opnieuw een e-mail met een
eigen inlogcode waarmee de test “Situatiebewustzijn”
wordt gemaakt, die onder andere de verschillen
aantoont van de persoon voorafgaand aan de
DriveXperience en erna. Deze testen worden vooraf
en achteraf thuis op de computer gemaakt, wat
vaak betekent dat de directe omgeving ook bij dit
onderwerp betrokken raakt.

Dagprogramma van de DriveXperience
Een praktijkdag voor Jonge Autorijders
(The DriveXperience) begint om 9.00 uur en duurt tot
uiterlijk 16.00 uur. We beginnen met een korte plenaire
opening waarin uitgebreid het dagprogramma wordt
toegelicht. De volgende modules staan in het
dagprogramma:

1. Road Xperience (Praktijkrit rijden)
Tijdens een 2,5 uur durende rit ervaren de deelnemers
hoe goed ze als jonge autorijder zijn en welke verbeterpunten er wellicht nog zijn te behalen. Ze rijden met
twee andere jonge autorijders een 2,5 uur durende rit
door de omgeving en wisselen elkaar af aan het stuur.
Zij beoordelen hun eigen rijstijl die van de andere
bestuurders. Tevens geven zij van zichzelf en van elkaar
verbeterpunten aan. Dit alles onder begeleiding van
een daartoe opgeleide coach die als laatste óók zijn
mening geeft.

2. Track Xperience
(Noodstops op spiegelgladde mobiele baan)
Bij dit onderdeel rijden de deelnemers op een dezelfde
morgen ter plaatse aangelegde gladde, mobiele rem/
slipbaan. Ze maken achter het stuur diverse noodstops
met verschillende snelheden, schatten stopafstanden
in en ondervinden hoe verraderlijk het gedrag van
de auto op verschillende soorten wegdek kan zijn.
Ze ervaren de werking van ABS bij diverse snelheden
op nat, stroef en spiegelglad wegdek. Na afloop is
men een unieke ervaring rijker!

3. Xperience Xchange
(Rijervaring en alcohol & drugs module)
Derde onderdeel deze dag is een groepsdiscussie met
ervaringsuitwisseling waar ze praten over hun periode
als beginnend autorijder. Ze praten over de werking
van alcohol en drugs in het verkeer en hoe ze daarmee
kunnen omgaan. Tevens discussiëren de jongeren
samen met een verkeer- en alcoholdeskundige over
hun eerste ervaringen als rijbewijsbezitter en gaan
een open discussie aan. Het is dus géén saaie informatiebijeenkomst!
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Tijdschema
(in de basisuitvoering met 4 groepen van
9 personen en modules van 1 ¼ uur) 		
Totaal aantal deelnemers: 36.
09.30 – 10.45 uur
groep 1 praktijkrit
groep 2 praktijkrit
groep 3 baantraining
groep 4 groepsgesprek
11.00 – 12.15 uur
groep 1 praktijkrit
groep 2 praktijkrit
groep 3 groepsgesprek
groep 4 baantraining
13.00 – 14.15 uur
groep 1 baantraining
groep 2 groepsgesprek
groep 3 praktijkrit
groep 4 praktijkrit
14.30 – 15.45 uur
groep 1 groepsgesprek
groep 2 baantraining
groep 3 praktijkrit
groep 4 praktijkrit
Opmerking: Zoals het tijdschema laat zien, gebeurt
de module Praktijkrit met 2 groepen tegelijk en duurt
ook 2 keer zo lang als beide andere modules. Praktijkrit
geschiedt met 3 deelnemers in één auto (plus coach),
we rijden dus met 6 auto’s tegelijk de weg op met
2 groepen (6 x 3 = 18 deelnemers).

De hierboven aangegeven groepsgrootte geldt voor
een normale standaard praktijkdag met 36 deelnemers.
We kunnen de praktijkdag uitbreiden naar een XLdag met 42 deelnemers en naar een XXL-dag met 48
deelnemers. In dat geval zijn de groepen respectievelijk
10 à 11 personen groot (bij een XL-dag met 42 deelnemers) en 12 personen groot (bij een XXL-dag met
48 deelnemers). 12 personen in een groep is min of
meer het maximum wat je kunt hebben bij de modules
groepsdiscussie en de mobiele baan oefeningen. Ten
aanzien van de module op de openbare weg (Road
Xperience), wordt het grotere aantal deelnemers in de
groep opgevangen door extra ritcoaches in te zetten.

RIS-gecertificeerde WRM-coaches
The DriveXperience maakt uitsluitend gebruik van een
vast team van 16 RIS-gecertificeerde WRM-coaches
dat hiervoor is opgeleid door een door het ROVG
samengestelde groep docenten met daarin Jan Vissers
(verkeersdeskundige bij Royal HaskoningDHV), Lauk
Woltring (mannelijke ontwikkeling, sekse en gender),
Erik Roelofs (CitoDrive) en drs Cees Wildervanck
(verkeerspsycholoog inzake de menselijke factor
in verkeer).

Werving van de deelnemers
De deelnemers hebben allen al een rijbewijs en
hoeven dus niet aan een dergelijke dag mee te doen.
Dit project loopt al sinds 2005 in de provincie Gelderland en sinds 2009 tevens in de provincie Zuid-Holland.
Sindsdien zijn al meer dan 300 praktijkdagen georganiseerd. Deze ervaring hebben we ingebracht in het
Limburgse project.

Om zo efficiënt mogelijk te kunnen werken en het publicitair binnen die regio ook zo aantrekkelijk mogelijk
te maken, werd besloten om per regio c.q. per RMO in
één weekend twee opeenvolgende praktijkdagen te
houden. Op de zaterdag en aansluitend op de zondag.
Daarmee werd tevens bereikt dat jongeren die op de
zaterdag zijn verhinderd, een dag later op zondag in
dezelfde regio kunnen meedoen en jongeren die op
zondag altijd verhinderd zijn, op zaterdag kunnen
meedoen.
Na een bezoek aan de vergaderingen in de RMO
Sittard-Geleen en de RMO Parkstad werden de
acht praktijkdagen als volgt over de RMO ’s en de
daarbinnen gelegen gemeenten verdeeld:
RMO Maastricht/Heuvelland
1e dag: zaterdag 27 september in Maastricht
2e dag: zondag 28 september in Margraten

Ten aanzien van de werving is door de jaren heen
gebleken dat het via een direct mailing aanschrijven
van de doelgroep vrijwel de enige effectieve methode
is om de doelgroep te bereiken en te laten meedoen.
Belangrijk is ook dat deelname geheel gratis is. In de
provincie Utrecht hebben we dit project twee jaar
uitgevoerd waarbij de deelnemers zelf een kleine
bijdrage van € 15,00 moesten betalen. We zagen toen
meteen een verschil in het soort deelnemers in Utrecht
en in Gelderland en Zuid-Holland, waar deelname
geheel gratis is.

RMO Sittard-Geleen
3e dag: zaterdag 4 oktober in Sittard
4e dag: zondag 5 oktober in Sittard

In Utrecht kregen we overwegend brave verkeersdeelnemers die al bovengemiddeld veilig aan het verkeer
deelnamen en die meededen omdat ze vonden dat
verkeersdeelname altijd nog veiliger kon.

Extra dagen vanwege groot aantal aanmeldingen
in RMO Parkstad
9e dag: zaterdag 13 december in Heerlen
10e dag: zondag 14 december in Heerlen

RMO Parkstad
5e dag: zaterdag 25 oktober in Heerlen
6e dag: zondag 26 oktober in Heerlen
RMO Midden-Limburg
7e dag: zaterdag 1 november in Heythuysen
8e dag: zondag 2 november in Heythuysen

In Gelderland en Zuid-Holland – en ook in 2014 in
Limburg – kregen we de juiste doelgroep op onze
praktijkdagen. Diversen hadden al eens een ongeval
gehad en boetes voor overtredingen.

Voorbereiding in Limburg
Ter voorbereiding op het project en als voorlichting
naar de gemeenten binnen de RMO ’s is – indien daar
gelegenheid toe was – een RMO-vergadering bezocht
en toelichting gegeven over het project.
De verdeling over de RMO ’s in Limburg is gemaakt
op verzoek van het ROVL. Besloten werd de eerste
DriveXperience praktijkdag in Maastricht te houden
en bij voorkeur in en bij het gouvernementsgebouw.
Dit om hiermee maximale publiciteit te genereren.

Een deel van het team van coaches dat alles tot in de detail
verzorgde en uitvoerde.
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1e praktijkdag

Zaterdag 27 september 2014 in Maastricht
(RMO Maastricht/Heuvelland)

Het project Praktijkdagen voor Jonge
Autorijders (The DriveXperience) in
Limburg gaat officieel van start tijdens
de eerste praktijkdag in Maastricht.
Als locatie wordt toepasselijk gekozen
voor het Gouvernementsgebouw aan
de Limburglaan 10 in Maastricht.
Het idee om het hier te houden wordt
goed ontvangen en we krijgen alle
medewerking van de huishoudelijke
dienst en de dienst beheer. Iedereen denkt
mee en is bijzonder oplossingsgericht.
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Van de 59 aangemelde bestuurders
doen uiteindelijk 48 jongeren mee
aan deze eerste praktijkdag.
Tijdens de voorgesprekken wordt besloten gedeputeerde Erik Koppe uit te nodigen om dit Limburgse project
en tevens deze eerste praktijkdag officieel te openen,
daarmee ongetwijfeld extra publiciteit en aandacht
genererend. Gedeputeerde Erik Koppe houdt een boeiende openingstoespraak en maakt onder toeziend oog
van deelnemers, pers en genodigden als eerste in de
auto een noodstop op de gladde mobiele baan.
De doelgroep – jonge bestuurders van 18 t/m 24 jaar –
zijn via een direct mailing aangeschreven. Uit jarenlange
ervaring in andere provincies (van 2005 tot heden) is
gebleken dat je de doelgroep alleen effectief en met
resultaat kunt bereiken via een persoonlijke uitnodiging

middels een gemeentelijke direct mailing. Dit blijkt
ook in RMO Maastricht/Heuvelland te werken, want
we krijgen meer dan voldoende aanmeldingen om de
twee praktijkdagen maximaal te vullen. De tweede dag
in de RMO Maastricht-Heuvelland wordt gehouden in
Margraten.
Er hebben zich voor deelname aan deze eerste praktijkdag 59 jonge bestuurders aangemeld, Een aantal meldt
zich kort van te voren weer af omdat ze verhinderd zijn,
enkelen komen niet opdagen vanwege ziekte of onverwacht moeten werken. 48 jongeren doen uiteindelijk
volledig aan deze eerste dag mee.
De drie auto’s voor gebruik op de mobiele baan worden
beschikbaar gesteld door Wealer Maastricht BV aan Via
Regia 170 in Maastricht.

7

2 e praktijkdag

Zondag 28 september 2014 in Margraten
(RMO Maastricht/Heuvelland)

De tweede praktijkdag in Limburg wordt in de RMO Maastricht/Heuvelland gehouden
in het centraal gelegen Margraten bij de Fruitveiling Zuid-Limburg, aan de Fremme 33
in Margraten. Directeur Michel Schrijnemaekers stelt na een korte uitleg over dit
project meteen zijn complete accommodatie beschikbaar. Dit kan omdat de dag op
een zondag wordt gehouden. De ontvangst en de lunch zijn in het personeelsrestaurant.
De mobiele gladde baan krijgt meer dan genoeg ruimte op de immens grote parkeerplaats. Het is een ideale locatie.
De auto’s voor gebruik op de mobiele baan worden
ook hier beschikbaar gesteld door Wealer Maastricht
BV. Door een goed opgezette en uitgevoerde direct
mailing stromen de aanmeldingen binnen.
De dag wordt officieel geopend door wethouder
John Willems van de gemeente Eijsden-Margraten.
Er melden zich in deze regio 49 jonge bestuurders aan
voor deelname, waarvan er uiteindelijk 43 jongeren
aan deze praktijkdag meedoen. Er zijn dus weinig
‘no shows’. Alles verloopt ook deze dag volgens
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planning en het is een geslaagde dag met een prettige
en relaxte sfeer onder de deelnemers.
Regelmatig kwamen gedurende deze zondag ook
ouders even kijken naar de verrichtingen van hun zoon
of dochter. Door het in de eigen regio (gemeente) te
houden, maak je er een ‘eigen’ gemeentelijk evenement van. Dit betekent ook meer en makkelijker
aandacht voor deze praktijkdagen in de plaatselijke
en regionale pers.

Van de 49 aangemelde bestuurders
doen uiteindelijk 43 jongeren mee
aan deze praktijkdag.
Zou je de jongeren bijvoorbeeld laten meedoen
aan een degelijke praktijkdag op een verkeersveiligheidscentrum buiten de regio, dan zou het geen
gemeentelijk evenement meer zijn en zou de
betrokkenheid van de bevolking een stuk minder
zijn. Deze betrokkenheid van de bevolking buiten
de doelgroep wordt ook nog eens versterkt door de
persoonlijke direct mailing die alle 18 t/m 24 jarigen
krijgen toegestuurd.
Op dezelfde dag krijgen alle jonge autorijders dezelfde
persoonlijke uitnodiging om gratis aan deze dag
mee te doen. Een bijzonder sympathieke mailing
die sympathiek overkomt, veel goodwill oogst voor
de gemeente en de verkeers(on)veiligheid van deze

doelgroep gemeente breed nog eens duidelijk ‘op de
kaart zet’ met deze gratis activiteit voor de jongeren
om er meteen verbetering in aan te brengen.
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3e en 4e praktijkdag

Zaterdag 4 en zondag 5 oktober 2014
in Sittard (RMO Sittard-Geleen)

Ter voorbereiding van het project in Limburg was er op 2 juni al een afspraak om tijdens
een RMO-bijeenkomst op het gemeentekantoor in Sittard een toelichting te geven op
dit project door middel van een PowerPoint presentatie. Het gemeentekantoor aan het
Huub Dassenplein werd door ons op die bijeenkomst meteen al bestempeld als een
unieke en geschikte locatie om deze praktijkdag te houden. Midden in het hart van
de gemeente Sittard, goed bereikbaar met de fiets en het openbaar vervoer.
Het gemeentekantoor is ook goed geschikt als ontvangstruimte voor de deelnemers
en de mobiele baan kan prima op het eigen terrein liggen.
Waarschijnlijk vanwege de onbekendheid met dit
project en de inhoud van deze dagen – en het dus
niet goed kunnen inschatten wat het precies is en
hoe het wordt georganiseerd – besluit de gemeente
helaas hiervoor op deze locatie geen toestemming
te geven. In het bijzonder de locatie van de mobiele
baan wordt afgekeurd. Er wordt hiervoor een alternatief gezocht en gevonden op een parkeerplaats
aan de achterkant van het gemeentekantoor. In dit
geval kan er alsnog gebruik worden gemaakt van het
gemeentekantoor als ontvangstlocatie. Ook voor deze
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locatie wordt echter geen toestemming verleend.
De gemeente verwijst naar een mogelijkheid om de
praktijkdag te houden op de locatie van het Faciliteiten
infocentrum Sportzone aan de Lissabonlaan 40 te
Sittard. De locatie is niet ideaal, de ontvangstruimte
is aan de kleine kant en erg primitief, maar het is er
wel realiseerbaar. De mobiele gladde baan wordt aan
de achterkant van dit gebouw gelegd en met extra
waterslangen kunnen we vanuit Sportzone de gladde
baan nat houden.

11

12

De eerste dag wordt officieel geopend door de  
enthousiaste wethouder Bert Kamphuis van de
gemeente Sittard-Geleen. Hij is zo enthousiast dat
hij bijna de hele dag blijft en ook een dag later, op
zondag 5 oktober, in alle vroegte weer aanwezig is om
ook deze tweede dag in deze regio mee te openen.
Nu hij met eigen ogen ziet wat een dergelijke praktijkdag inhoudt, realiseert hij zich dat deze dag achteraf
bekeken wellicht ook goed in – en bij – het gemeentekantoor gehouden had kunnen worden.

Van de 92 deelnemers die meededen
met met beide dagen, vulden er maar 4
Sittard als hun woonplaats in.
De gemeente Sittard had er voor gekozen om de
doelgroep niet via een direct mailing aan te schrijven
en uit te nodigen. In plaats daarvan probeerden zij via
de social media aandacht te trekken en zijn er posters
gedrukt en verspreidt. Het resultaat viel – zoals de
ervaring ons al jarenlang had geleerd – helaas tegen.
Van de 92 deelnemers die verspreid over beide dagen
meededen, vulden er maar 4 Sittard en 8 Geleen in
als hun woonplaats.
Dit vernemende zegde wethouder Bert Kamphuis
toe zijn uiterste best te doen om volgend jaar weer
een Praktijkdag voor Jonge Autorijders naar Sittard
te halen en dan tevens voor elkaar te krijgen wél een
uitnodiging via een direct mailing naar de doelgroep
te sturen. Ook zal hij dan zijn best doen om de dag te

laten plaatsvinden in en bij het gemeentekantoor aan
het Huub Dassenplein in Sittard.
De overige 80 deelnemers kwamen allemaal uit de
omliggende dorpen. Om heel precies te zijn was de
verdeling op beide dagen in Sittard-Geleen als volgt:
Beek 17, Berg aan de Maas 2, Elsloo 13, Geleen 8,
Maastricht 2, Merkelbeek 1, Neerbeek 2, Nieuwstadt
1, Roosteren 2, Schimmert 1, Sittard 4, Spaubeek 12,
Stein 19, Urmond 7.
De tweede dag werd geopend door wethouder
Danny Hendrix van de gemeente Stein. Ook gedeputeerde Erik Koppe en wethouder Bert Kampjuis waren
zondag 5 oktober weer aanwezig op de praktijkdag.
De medewerking met iedereen was voortreffelijk,
met speciale dank aan Jeroen Smedts, die er alles
aan heeft gedaan om beide dagen tot een succes
te maken. De drie auto’s voor gebruik op de mobiele
baan werden beide dagen beschikbaar gesteld door
Wealer Sittard aan de Bergerweg 67 in Sittard.
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5e en 6e praktijkdag

Zaterdag en zondag 25 en 26 oktober
2014 in Heerlen (RMO Parkstad)

De 5e en 6e praktijkdag waren ingepland in de RMO Parkstad. Vooraf hebben we op een
RMO-vergadering een toelichting op dit project gegeven. Er is in deze regio heel veel tijd
en kilometers geïnvesteerd in het zoeken en vinden van een geschikte locatie. Net als in
andere provincies beginnen we ook hier altijd met het zoeken – letterlijk en figuurlijk –
dicht bij de gemeente die de dag organiseert. In dit geval dus in de regio Parkstad. We
kijken dus in de eerste plaats altijd naar het gemeentehuis, naar de gemeentewerf, of
naar een in de nabijheid liggende provinciale werf of werf van Rijkswaterstaat. Is die er
en wordt die door ons technisch voor deze activiteit geschikt bevonden, dan kunnen we
daar praktisch altijd terecht. Het is immers een gemeentelijke en/of regionale activiteit,
de gemeente is gastheer en de verkeersveiligheid binnen de gemeente is ermee gediend.

Dit is ook de reden waarom we vrijwel altijd terecht
kunnen op een hiervoor geschikt bevonden
gemeentelijke werf, provinciale werf of een werf van
Rijkswaterstaat. In de regio Parkstad vonden we al
snel een geschikte werf. Zowel qua accommodatie
als voor wat betreft het terrein waarop we de
mobiele baan konden neerleggen.
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We kregen echter geen toestemming, waarschijnlijk
ook weer – net als in Sittard – vanwege de onbekendheid met het fenomeen The DriveXperience. Daar
waar wij in Gelderland en Zuid-Holland meestal vrijelijk
kunnen beschikken over de accommodatie van diverse
gemeentewerven of andere werven, was men in
Limburg soms aarzelend en argwanend en wilde
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men ondanks onze beloften en alle goede ervaringen
van andere werven, niet met ons in zee gaan. Jammer.
Wellicht en hopelijk kunnen we in 2015 alsnog bewijzen dat een Praktijkdag voor Jonge Autorijders wel
degelijk heel goed op een gemeentewerf kan worden
gehouden.

De DriveXperience in Zuid-Limburg
trok bijzonder veel deelnemers aan!

omdat je ze na afwijzing, niet opnieuw – bijvoorbeeld
een jaar daarop - enthousiast krijgt om zich opnieuw
vrijwillig in te schrijven (ze hoeven immers niet, want
ze hebben allemaal al een rijbewijs).

In totaal hebben 538 deelnemers zich
aangemeld en hadden we uiteindelijk
459 deelnemers.
Uiteindelijk kwamen we terecht bij autobedrijf Wealer
aan de Terhoevenderweg 100 in Heerlen. De plek voor
de mobiele gladde baan was hier niet optimaal, maar
uiteindelijk wel geschikt. Ook zij hadden aanvankelijk
hun bedenkingen en bezwaren, doch zij vertrouwden
op onze ervaringen en onze routine met deze praktijkdagen en gaven ons toestemming voor de twee
geplande praktijkdagen in het weekend van 25 en 26
oktober. Tevens stelden zij voor beide dagen weer drie
auto’s beschikbaar voor gebruik op de mobiele baan.
De DriveXperience trok in de RMO Parkstad bijzonder
veel deelnemers aan! In totaal hebben zich voor beide
dagen 195 deelnemers aangemeld.
Meteen toen we zagen dat het aantal aanmeldingen
wel eens heel hoog zou kunnen worden, namen we
contact op met het ROVL. Ook zij waren gelukkig van
mening dat je moet proberen elke vrijwillige inschrijving voor deelname aan een praktijkdag te honoreren,

Samen met de regiocoördinator  in  RMO Parkstad
wordt snel budget gevonden, zodat we meteen een
extra weekend konden inplannen en de mogelijkheid
om zich aan te melden niet hoefden stop te zetten en
iedereen konden laten meedoen.
Het was een enorme klus om te proberen de helft
van die 195 aanmeldingen over te hevelen naar twee
nieuwe data enkele weekends later. Men had immers
allemaal ingeschreven voor het weekend van 25 en
26 oktober en de twee extra praktijkdagen werden
ingepland in het eerste beschikbare weekend en dat
was zaterdag 13 december en zondag 14 december.
Na enkele honderden e-mails en tientallen telefoontjes met de deelnemers is ons dat uiteindelijk gelukt.
In het eerste weekend op 25 en 26 oktober hadden
we op beide dagen gezamenlijk 119 aanmeldingen
op de lijst staan – een record aantal. In het tweede
weekend op 13 en 14 december hadden we in totaal
76 aanmelders op de deelnemerslijst staan.
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7e en 8e praktijkdag

Zaterdag en zondag 1 en 2 november 2014
in Heythuysen(RMO Midden-Limburg)

Voor de twee praktijkdagen in de RM Midden-Limburg kozen we de gemeente Leudal.
Deze gemeente ligt vrijwel centraal in de RMO Midden-Limburg met als twee grootste
steden in het westen de stad Weert en in het oosten de stad Roermond. Leudal ligt daar
mooi midden tussenin met daarin centraal het dorp Heythuysen met een mooi, ruim en
nog vrijwel nieuw gemeentehuis aan de buitenkant van het dorp met op het eigen terrein een grote parkeerplaats. Ideale locatie voor The DriveXperience. Er was daar zoveel
ruimte voor de mobiele rem/slipbaan dat we er wel drie praktijkdagen tegelijk hadden
kunnen houden. Gelukkig werd vrijwel meteen toestemming verleend en we kregen
alle medewerking.

Bij het zoeken van een plaatselijk autobedrijf dat haar
medewerking aan deze dag wilde verlenen door
drie auto’s beschikbaar te stellen voor gebruik op de
mobiele gladde baan, kwamen we op voorstel van
de gemeente al snel terecht bij het familiebedrijf van
Toyotadealer Gielen. Toen we eigenaar Harry Gielen
kort het project hadden uitgelegd, zei hij onmiddellijk
ja en verleende alle medewerking. Als het aan hem
lag hadden we op alle praktijkdagen in Limburg
auto’s van zijn merk gehad.
Dank zij een succesvolle direct mailing in diverse
gemeenten, stroomden ook in deze RMO-regio de
aanmeldingen in grote getale binnen. Voor beide
ingeplande praktijkdagen kwamen we in totaal op
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maar liefst 145 aanmeldingen! Enkelen hadden de
uitnodiging niet goed gelezen, want ze bleken nog

Nog nooit hadden we op een praktijkdag
zó veel deelnemers. Op de eerste dag
58 en de tweede dag 55 deelnemers.
geen rijbewijs te hebben. In de aanloopperiode naar
beide dagen toe vielen er nog een aantal af wat
resulteerde in 58 deelnemers op de eerste dag en
55 deelnemers op de tweede dag. Nog nooit hadden
we op een praktijkdag zó veel deelnemers.
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Dit konden we in Heythuysen doen, omdat de accommodatie hier perfect was, met een grote ontvangstruimte en heel veel ruimte voor de mobiele baan.
Op beide praktijkdagen in Heythuysen hebben we
per dag vier extra ritcoaches moeten inzetten om alle
deelnemers conform het draaiboek aan deze dag te
kunnen laten deelnemen en ze dezelfde aandacht
te geven als met het normale standaard aantal van
36 deelnemers per praktijkdag. Dit kon ook omdat
de medewerking met de gemeente in de persoon
van Peter Stevens werkelijk perfect was.
Beide praktijkdagen in Heythuysen werden officieel
geopend door wethouder Paul Vogels. Zo nu en dan

kwamen op beide dagen ouders even kijken naar
de verrichtingen van hun zoon of dochter.
Dit toonde niet alleen de betrokkenheid van hen bij
dit project. Het gaf ook een van de voordelen aan van
het houden van deze praktijkdagen binnen de eigen
omgeving. Door het in de eigen regio (gemeente) te
houden, maak je er een gemeentelijk evenement van.
Het betekent ook meer en makkelijker aandacht voor
deze praktijkdagen in de plaatselijke en regionale pers.
Zou je deze jongeren bijvoorbeeld latten deelnemen
op een verkeersoefenterrein buiten de eigen regio,
dan zou de aandacht vooraf en achteraf van de
bewoners (o.a. ook ouders) aanzienlijk kleiner zijn.
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9 e en 10 e (extra) praktijkdag

Zaterdag en zondag 13 en december 2014
in Heerlen (RMO Parkstad)

(dit zijn de twee extra dagen in Heerlen vanwege het grote aantal inschrijvingen voor
de eerste twee praktijkdagen.)

Op 13 en 14 december werden onder wat winterse
omstandigheden de twee extra praktijkdagen in de
RMO Parkstad gehouden. Ook deze twee extra dagen
vonden weer plaats in en bij de vestiging van Wealer
Heerlen BV aan de Terhoevenderweg in Heerlen.

Op beide extra praktijkdagen in Heerlen
hadden we 36 deelnemers, die we op
25 en 26 oktober niet konden plaatsen
wegens teveel aanmeldingen.
Op de tweede extra dag (de tiende en laatste dag van
dit project) was ook gedeputeerde Erik Koppe weer
aanwezig.   Erik Koppe was vanaf het eerste begin
zeer enthousiaste over de inhoud en opzet van dit
project en regelmatig aanwezig op de praktijkdagen
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Op beide extra praktijkdagen in Heerlen hadden we
36 deelnemers die we hadden kunnen overhevelen
van beide dagen op 25 en 26 oktober, toen we ze niet
konden plaatsen wegens teveel aanmeldingen.
Ook de leiding van Wealer, die aanvankelijk nogal
gereserveerd was over het beschikbaar stellen van
hun locatie, was zeer enthousiast en tevreden over
hoe het allemaal is verlopen. We zijn daar vier dagen
te gast geweest en mogen een volgende keer weer
van hun accommodatie en auto ‘s gebruik maken.
We kijken samen met onze coaches met veel genoegen en goede herinneringen teug op deze tien dagen
DriveXperience in Limburg (‘je zal er maar wonen!’)
Met onze speciale dank aan Astrid Hahnraths van het
ROVL, die er alles aan heeft gedaan om daar waar
wenselijk voor ons ‘deuren te openen’.
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Aantal deelnemers
Aantal deelnemers in de RMO Maastricht-Heuvelland
(Maastricht en Margraten)
27 september Maastricht

59 aanmeldingen

48 deelnemers

28 september Margraten

49 aanmeldingen

43 deelnemers

Aantal deelnemers in de RMO Sittard-Geleen (Sittard):
4 en 5 oktober

92 aanmeldingen

92 deelnemers

Aantal deelnemers in de RMO Midden-Limburg (Heythuysen):
1 en 2 november

145 aanmeldingen

113 deelnemers (55 en 58)

Aantal deelnemers in de RMO Parkstad (Heerlen):
Zaterdag 25 oktober

56 aanmeldingen

40 deelnemers

Zondag 26 oktober

61 aanmeldingen

51 deelnemers

Zaterdag 13 december

39 aanmeldingen

36 deelnemers

Zondag 14 december

37 aanmeldingen

36 deelnemers

Totaal in Parkstad

193 aanmeldingen

163 deelnemers

Totaal aantallen in complete project: 538 aanmeldingen en 459 deelnemers
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Maastricht 27 september 2014

Reacties van deelnemers
op het enquête formulier
Antwoorden op vraag: “Wat heb je vooral geleerd vandaag?”
Tijdens de Praktijkrit:
Brit:

“niet te nonchalant rijden”

Arlon:

“Iets rustiger rotondes nemen”

Charissa:

“Ik vond het leuk dat anderen me beoordeelden en de tips zijn handig”

Laura:

“Eigen zwakheden en sterke punten, vertrouwen gewonnen, hellingproef”

Edric:

“Meer afstand houden”

Miena:

“Minder onzeker zijn over rijgedrag

Angela:

“Nog eens gehoord van een ervaren rijinstructeur wat verbeterpunten zijn”.

Luuk:

“Dat ik kan rijden in voor mij onbekend gebied”

Rika:

“Rijstijl is goed, mag wat rustiger”

Toon:

“Ga tijdig kijken bij handelen zodat voldoende tijd blijft voor acties”

Patrick:

“Dat iedere auto en situatie anders is”

Remco:

“De verschillende rijstijlen

Herman:

“Dat ik enigszins wild rijd”

Niekie:

“Dat ik meer moest spiegelen”

Bart:

“Beter op mijn snelheid letten”

Bert: 	“Ik heb geleerd hoe anderen over mijn rijstijl denken en hoe ik anderen
kan aanspreken op hun rijstijl”
Enzo:

“Aan de markeringen (strepen) op de weg zien hoe snel je mag”

Iris: 	“Omgaan met onbekende situaties, nadenken over hoe je reageert op
bepaalde dingen in het verkeer”
Tim: 	“Hoe andere mensen achter het stuur zitten. En dat je van elkaars
feedback kunt leren”
Audrey:

“Nog beter dode hoek in de gaten houden”

Danique:

“Koppeling loslaten”

Janaika:

“Waar ik nog aan moet werken, dus het rustiger blijven”

Tessa:

“Meer inzicht in eigen rijstijl”

Kim:

“Letten op snelheid in onoverzichtelijke bochten”
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Tijdens de Baantraining:
Sanne:

“Ogen geopend over de remweg”

Luc: 	“Remweg blijft lang na 1 sec reactietijd, gewoon link in bebouwde kom,
dus let op de snelheid”
Wessel:

“Ben me nu veel bewuster van stopafstanden”

Pauline:

“Dat als het glad is je helemaal doorglijdt, maar toch moet doorremmen”

Koen: 	“Remweg wordt zorgwekkend, veel groter als je 10 km/h harder rijdt.
Ik heb nu ervaren hoe het voelt als ABS in werking treedt”.
Bas:

“Wat de remafstanden zijn bij verschillende snelheden”

Tom:

“Openbaring in het verhaal over de remweg!

Onno:

“Realiseren van doorglijden”

Robin:

“Vet! Hoe je moet remmen”

Elena:

“Geen handrem gebruiken in slip, rembaan is korter dan het lijkt”

Marit:

“De remweg is heel lang op glad wegdek”

Etiënne:

“Gladheid niet onderschatten”

Samantha: “Op tijd te remmen”
Mitch:

“Meer besef van snelheid”

Dionne:

“Wat snelheid met remweg doet”

Kim:

“Nieuwe conclusies getrokken”

René:

“Remafstand bij halve snelheid wordt gekwadrateerd = reactietijd + afstand

Tijdens de Groepsdiscussie
‘ervaringsuitwisseling rijgedrag en alcohol & verkeer’:
Wendy:

“Veel alcohol blijft heel lang in het bloed zitten. Reactietijd is 1 sec”

Maud:

“ Leerzaam dat het meer uitmaakt dan je soms denkt”

Kylie:

“Strenger zijn voor je medepassagiers mbt riem en alcohol”

Jari:

“Iedereen in de auto MOET gordel dragen”

Sanne:

“erg heftig en geleerd dat het gebruik van alcohol wel degelijk effect heeft”

Arlon: 	“Nooit meer drinken dan een half glas als beginnend bestuurder.
En iedereen in de auto moet een riem om”
Bregt:

“Je overschat snel je rijcapaciteiten”

Koen: 	“Eigenlijk is 1 glas alcohol al te veel: Altijd gordel om en ook niet gaan
rijden als inzittenden dat niet hebben. Blijf gefocused als je BOB bent
 inzittenden kunnen vervelend doen> Stoppen als je vermoeid bent”
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Robin:

“Hoe sterk rijgedrag veranderd”

Jessy:

“Meeste info was me al duidelijk”

Maartje:

“BoB is echt 0% op”

Stefan:

“Alcohol en verkeer gaan niet samen”

Cynthia:

“Veel meer te weten gekomen over de risico’s”

Beranne:

“De harde cijfers, bewuste keuze maken in de toekomst”

Anouk:

“Toch erg grote impact heeft op het rijgedrag”

Charlotte:

“Verschil in ieders mening + visie en het effect van alcohol”

Vera:

“Gevaar van gordel niet omhebben voor andere inzittenden”

Aanvullende opmerkingen:
Jari:

“verwachting van noodstop was groter. Dag ging erg snel”

Reine:

“Bedankt voor de top dag!”

Roderik:

“Super leuke en informatieve dag!”

Babette:

“Leuke, leerzame dag. Goed verzorgd”

Darren:

“Ik vond het een zeer geslaagde dag. Het is een aanrader voor alle beginners”

Shauney: 	“Het was een leuke en leerzame dag. Zoiets moet vaker worden
georganiseerd”
Ranzi: 	“Héle leerzame dag!!! Leuk opgezet, erg fijne mensen en “met de neus
op de feiten”
Claudia:

“Deze dag zou 1 jaar na het behalen van je rijbewijs verplicht moeten volgen”

Yaro:

“Een dag die elke jonge bestuurder moet hebben gevolgd”

Kelly: 	“Erg leuk initiatief! Zeer nuttig. Zou eigenlijk een verplicht onderdeel zijn
voor alle bestuurders die nét het rijbewijs hebben gekregen.
Kimberly:

“ Bewust zijn wat jij en de medepassagiers doen”

Bart:

“Volgens mij is er in Geleen geen brief rond gegaan bij jongeren”.

Thijs:

“Het was een leuke, leerzame dag. Ga zo door!

Kirsten:

“Ik vond het een leuke leerzame dag. Deze dag is goed voor jong rijders die
graag eens feedback zou willen van een coach”

Nourdien: 	“Leuke dag. Leerzaam! Zo door gaan jonge bestuurders bewust maken van
de gevaren op de weg in alle vormen!”
Anouk: 	“Ik denk dat we onbewust hier meer aan hebben dan we denken.
Dat maakt het onbewust, bewust -

Goed initiatief van jullie.

Servé:

“Zeer gemotiveerde coaches! Heel enthousiast en brengen alles heel leuk”

René:

“Vooral blijven doen, heel leerzaam!”

Sjoerd:

“Een geweldige ervaring!”
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