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Wilt u GOEDKOPER TANKEN én SCHONER RIJDEN? 

9 Tanklocaties 

in Groot A’dam
Voor € 100 rijd ik

Rijd nagenoeg 

CO2-neutraal én
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SmartGreenCars heeft het grootste 
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besparen? Neem dan contact op: 

Mail: info@smartgreencars.nl

Tel: 0513-436281
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Mercedes Benz 

200E NGT 

Volvo V70 Bifuel 



Inhoud

Wat moet ik in vredesnaam schrijven in mijn voor-

woord? Dagboekje dan maar.

Na een lange vakantie bij vrienden in Brazilië was 

het op 30 april uit met de pret.

Nadat ik na 12 uur vliegen vanaf Sao Paulo was 

geland op Schiphol, hup in de taxi naar huis. Alles 

Oranje natuurlijk en een uitgelaten stemming, hè 

gezellig weer.

Bij thuiskomst hadden we de oppas voor een hond,.

Was ik even vergeten zoals bijna alles eigenlijk want 

ik was inmiddels 24 uur wakker. De boten met loei-

harde house in de Amstel zorgden er wel voor dat ik 

dat zeker nog wat langer bleef.

Na het zoenen van de familie en een lekker bakkie 

koffie, de hond uitlaten. 
Was wel even lekker om de benen te strekken. Maar 

na een uur had ik het wel gehad met de gekte en 

ben ik even gaan slapen.  ’s Avonds alle herhalingen 

van de herhalingen over de kroning en de Oranje-

feesten bekeken. 

Nu een week later, leggen we de laatste hand aan 

dit Taxinummer. Wat ben ik toch trots op de familie 

en vrienden die dit weer mogelijk hebben gemaakt!

Willemijn die een mooi verhaal over Betondorp 

heeft geschreven, Grobbe die het niet kan laten om 

mensen op de kast te jagen, Henk die altijd wel iets 

moois heeft hangen voor een goede prijs, Chris die 

weer mooie verhalen heeft over de taxi en Gert die 

na een roerig leven zijn draai heeft gevonden in het 

licht. Mooie mensen met bijzondere verhalen. Dan 

het TTO verhaal. Daar ben ik behoorlijk pissig over. 

Zeker na het verhaal over Barcelona. Wat een ver-

ademing als je dat leest! Maar goed ik ben weer 

terug in het grootste dorp ter wereld.

Rij veilig en blijf vrolijk.

Taxijoke
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Taxinummer wordt opgestuurd naar alle TCA-chauffeurs. Het blad is 
gratis verkrijgbaar bij de TCA-taxichauffeurs. Ook vindt u het blad bij 
pompstations, koffiehuizen, cafés en restaurants in de stad.
Bent u geen TCA-chauffeur en wilt u het blad thuisgestuurd krijgen? 
Maak dan 30 euro over op 6062669 tnv KapaCity, Amsterdam. 
U ontvangt dan iedere maand Taxinummer. In totaal krijgt u voor die 
30 euro 11 Taxinummers!
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VERVOERT HET NIEUWS

*Vergeet niet uw naam, adres en telefoonnummer duidelijk te vermelden*
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7 Leven na de taxi

Betondorp: de stenen waren op

Dankzij haringhandel op de taxi

Uw vertrouwde TTO is er klaar voor, u ook?

Schipholtaxi een van de duurste ter wereld

Tijd dringt en spanning stijgt in Amsterdam.

Henk laat zijn diploma in taxi liggen

Grobbe de digitale pester
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Dom blondje legt puzzel in 30 dagen

NUMMER 32

Colofon

Een ex-chauffeur in het theater
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Ingeklemd tussen de begraafplaats 
de Nieuwe Ooster en de ring A10 
ligt een wijk die in de jaren twintig 
Tuindorp Watergraafsmeer werd ge-
noemd. Deze wijk was het resultaat 
van een experiment aan het begin 
van de twintigste eeuw. Het steden-
bouwkundig ontwerp kwam van de 
architecten Gratama en Versteeg. 
Door een tekort aan geschoolde 
bouwvakkers, de stijgende prijs van 
baksteen en de wens om de moge-
lijkheden van beton te onderzoeken, 
werd besloten om de nieuwe wijk 
van beton te maken. Toen de wijk 
gebouwd was, kreeg hij al snel de 
bijnaam ‘Betondorp’. 

Beton was in die tijd een nieuw 
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Wie denkt aan Betondorp in de 
Watergraafsmeer, denkt aan 
Johan Cruijff en aan het aan de 
overkant liggende afgebroken 
stadion De Meer. Deze maand 
duiken we in het heden en 
verleden van deze bijzondere 
buurt.

Aan de overzijde van Betondorp, aan de Middenweg lag Stadion De 
Meer, door de mensen kortweg De Meer genoemd. Hier speelde Ajax van 
1934 tot 1996, waarna de club naar de Arena verhuisde. 
Het stadion werd afgebroken, maar bij de bouw van de nieuwe woon-
wijk, Park de Meer (tussen 1998 en 2002), werden herinneringen aan 
De Meer aangebracht. Zo hebben de ontwerpers de hoofdas van de wijk 
Esplanade De Meer genoemd. En er ligt in het plaveisel van deze straat 
een middenstip met een halve stenen bal met cirkels. De middenstip is 
symbolisch, want de oorspronkelijke stip lag meer naar het oosten.
Op de woonblokken zijn rood-witte panelen langs de muur geplaatst, als 
verwijzing naar de clubkleuren van Ajax. Daarnaast hebben de kun-
stenaars Vlugt en Mach tegeltableaus gemaakt met daarop belangrijke 
wedstrijden van Ajax. 
Verder verwijzen veel straatnamen naar stadions waar Ajax heeft 
gespeeld. Er is zelfs een Johan Cruijff-bruggetje! Op het bordje staat: 
‘Johan Cruijffbrug - aanvaller, winnaar Europa Cup 1 1971, 1972, 1973’

De Meer

materiaal. Het werd vanaf 1912 
voor het eerst voor de skeletten 
van huizen gebruikt. Het eerste 
gebouw met een volledig gewapend 
betonskelet in Amsterdam was het 
Scheepvaarthuis (1912-1916) aan 
de Prins-Hendrikkade. 
Het vervaardigen van de buitenkant 
van panden in beton was in de ja-
ren twintig van de vorige eeuw nog 
niet eerder gedaan in Amsterdam. 
Daarom werd deze wijk aan de rand 
van de stad opgetrokken, misschien 
om zo min mogelijk aanstoot te 
geven?

De architecten die aan deze wijk 
meewerkten waren onder meer 
Greve, Greiner, Gratama, Mulder, 

Mertens en Valk. Deze architecten 
hoorden bij de Amsterdamse School. 
Er staan in Betondorp ook bakstenen 
gebouwen, waaronder een school die 
geheel volgens de stijl van de archi-
tectuur van de Amsterdamse School 
was ontworpen. 
In diezelfde tijd werd de Olympische 
Buurt gebouwd, ook in de stijl van 
de Amsterdamse School. Je her-
kent de stijl aan het decoratieve en 
experimentele van de gevels. Zo 
zie je in de deuren het typerende 
houtsnijwerk. Ook de typologie van 
de huisnummers is als Amsterdamse 
School herkenbaar. Daarnaast is de 
invloed van de Amerikaanse archi-
tect Frank Lloyd Wright te zien in de 
overhangende ‘luifels van beton’.
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kunst- en architectuurhistorica 
Willemijn van Breda. 
Wilt u een rondleiding in Amsterdam? 
Bijvoorbeeld door Amsterdams 
Watergraafsmeer? Kijk op 
www.willemijnvanbreda.nl of boek via 
info@willemijnvanbreda.nl.

Deze column is geschreven door: 
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In Betondorp werd ook een leeszaal gebouwd. Deze 
leeszalen vind je in alle arbeidersbuurten omdat de 
ontwerpers en beleidsmakers de arbeiders wilden 
scholen. Kerken (het geloof) en kroegen (alcohol) 
werden niet opgenomen in de bouwplannen omdat 
ze volgens de architecten de geest van de arbei-
ders zouden onderdrukken. In Betondorp moesten 
destijds negenhonderd woningen worden gebouwd. 
Uit vijftig inzendingen werden tien bouwsystemen 
gekozen. De buurt wordt nu trouwens gerenoveerd.

Een van de bekendste ambassadeurs van Betondorp is 
voetballegende Johan Cruijff (geb. 1947). Als zoon van 
een groenteboer groeide hij op in de Akkerstraat en 
daarna in de Weidestraat, twee straten in Betondorp. 
Johan voetbalde, samen met zijn broer Henny, altijd op 
straat. Later speelden ze in de jeugd van Ajax. 

Toen hun vader op vijfenveertigjarige leeftijd overleed, 
ging de aardappelhandel dicht en werd hun moeder 
hulp in de huishouding bij Ajax-trainer Vic Buckingham. 
Een paar jaar eerder was ze ook al vrijwilliger in de 
kantine van De Meer geweest. 

Over de carrière van Cruijff zijn legio boeken geschre-
ven, dus daar waag ik mij verder niet aan.

Andere beroemd geworden Betondorpers zijn actrice 
Willeke van Ammelrooy (geb. 1944),  fotograaf Ed van 
der Elsken (1925-1990) en schrijver Gerard van het 
Reve (1923-2006).

Johan Cruijff



BEROVING

POLIS

ZINLOOS 

GEWELD
TAXIVERZEKERING.NL

Regelmatig lees je het in de krant: “Chauffeur beroofd en gestoken.” Zinloos geweld is 
helaas niet meer weg te denken uit onze samenleving wat we dagelijks terug zien in 
de media. Ook u kunt ermee te maken krijgen. 

Hoe zit het met medische kosten die niet worden terugbetaal door de zorgverzekeraar?
Wie betaalt de schade aan de kleding? 
Wie vergoedt misbruik van cheques en creditcards?
Wie draait op voor de kosten van het opnieuw aanvragen van rijbewijs, paspoort en 
andere documenten die gestolen zijn?
Mocht er blijvend letsel zijn, of zelfs sprake van overlijden, wie zorgt dan voor u en uw 
nabestaanden?

Wilt u meer weten? Bel dan 020-662 72 83 of kom vrijblijvend 
langs bij ons kantoor in de Rijnstraat 230 te Amsterdam.

• inkomensderving
• eigen risico op de zorgverzekering
• kosten van hulpmiddelen
• revalidatie- en ziektekosten
• aanpassing van de woning, auto, 

werkplek, e.d.extra reiskosten
• gezinsopvang/ huishoudelijke hulp
• vergoeding van schade aan zaken 

(kleding, horloges, e.d.)
• vergoeding van juridische kosten 

voor het verhalen van de schade op 
de dader(s).

• bieden van directe opvang voor 
traumahulp (24 uur per dag) en bij-
stand bij het verwerkings proces van 
het opgelopen psychische leed.

 overzicht van dekking:

MEN'S CLUB

Breng je een klant 

Meld je bij de portier
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hij besluit zijn taxipapieren te gaan 
halen. Hij leert tijdens een vakan-
tie in Duitsland alle straten uit zijn 
hoofd en rijdt later samen met 
Michel alle routes in de stad. Hij 
slaagt voor het examen en begint (in 
1986) bij Kattenbochel in de Gilles 
van Ledenbergstraat. 
 
Zijn eerste rit? ‘Ik was zo zenuwach-
tig dat ik mijn werkmap en andere 
papieren thuis had laten liggen. Dus 
ik moest eerst met de taxi naar huis 
om ze op te halen. Toen ik eindelijk 
aan het werk kon, was het inmiddels 
al 8 uur in de ochtend. Bij het Nas-
sauplein stapte een straalbezopen 
kerel in die ik naar het Leidseplein 
moest brengen. Dat ging prima. 
Maar ik had geen flauw idee hoe 
je aan moest sluiten in de rij van 
standplaats Leidseplein. Mijn maatje 
Michel stond altijd op de Wester-
markt dus reed ik daar maar naar 
toe. En vanaf dat moment werd de 
Westermarkt mijn vaste standplaats.’ 

‘Mijn verste rit was met een dame 
die naar Limburg moest. In de buurt 
van Utrecht vertelde ze dat ze geen 
geld bij zich had en dat ik betaald 
zou worden op het eindadres. Ik 
vertrouwde het niet erg. Toen ze 
avances ging maken en voorstelde 
om het op een andere manier te 
regelen, zag ik pas dat ze een ver-
slaafde prostitué was. Ik heb haar 
uit mijn taxi gezet. De verste rit die 

wel betaald werd, ging naar Wijchen 
bij Nijmegen. Met drie mannen vanaf 
de Westermarkt.’

De rit die Gert ook goed is bijgeble-
ven, is die naar Schiphol. ‘Ongeveer 
tien jaar geleden stormde het enorm 
in Nederland. Ik zag een man op de 
Buiksloterweg door de lucht vliegen. 
Rijden was bijna onmogelijk, maar ik 
had net een klant opgepikt die naar 
Schiphol wilde. Ik moest op de mid-
delste baan van de snelweg rijden 
want de auto werd door de storm 
alle kanten op geblazen. Bij de lucht-
haven stonden honderden mensen 
op een taxi te wachten. Een klant 
vroeg me naar Duitsland te rijden, 
maar dat heb ik geweigerd. Het was 
te gevaarlijk!’ 

Gert heeft in 1995 de 353 gekocht. 
Samen met Michel en een derde 
kompaan. Gert: ’Nadat ik twee jaar 
als zelfstandig ondernemer had 
gewerkt, ging ik failliet. Mijn taxi-
carrière zat er op, ik kwam in de 
schuldsanering terecht en liet me 
omscholen.’ Hij haalde in 2001 een 
diploma bij het Instituut voor Audio 
en Belichtingstechniek (IAB). Hij is 
inmiddels coördinator techniek bij 
Podiumpartners Amsterdam. Gert: 
‘Op de taxi ontmoet je veel mensen 
en beleef je spannende avonturen. 
Maar ik heb toch meer met techniek 
en geniet dus dagelijks van mijn 
werk in het theater.’

Gert Scheper is in Apeldoorn gebo-
ren. Na de lagere school volgt hij 
de MAVO/MEAO aan de Van Kins-
bergenschool in die stad. De tiener 
vindt stappen en feesten echter veel 
leuker. Hij wordt van school gestuurd 
en gaat naar de LEAO waar hij zijn 
typediploma haalt. Hij heeft een 
bijbaantje op de groenteafdeling van 
een supermarkt en haalt daar zijn 
AGF-diploma voor groente en fruit. 
Na zijn achttiende verjaardag wordt 
hij opgeroepen voor de dienstplicht. 
Dat is geen succes. Maar, hij zit zijn 
tijd uit. Na de militaire dienst vindt 
Gert een baan als teletypist bij We-
gener’s Couranten Concern. Hij moet 
ook het nieuws van de persbureaus 
verzamelen en wordt al snel nieuws-
verspreider voor een aantal kranten. 

Een vriendin van Gert gaat in Am-
sterdam studeren en hij besluit met 
haar mee te gaan. Hij vindt bij de 
IBM werk als administratief mede-
werker. Na een jaar wisselt hij deze 
baan om voor die van administratief 
medewerker bij de Westland Utrecht 
Hypotheekbank. Tegelijkertijd is 
hij ook werkzaam als technicus in 
Paradiso. Dat werk bevalt hem prima 
maar is tot zijn grote spijt niet te 
combineren met het werk bij de 
bank. 
Hij woont in die tijd in studenten-
flat De Zilverberg in Noord. Daar 
ontmoet hij Michel, een jongen die 
taxichauffeur is. Dat wil Gert ook en 

TaxiNummer 32



www.vangoghmuseum.nl

1 mei: Van Gogh Museum 
weer open op het 
Museumplein met de 
tentoonstelling Van Gogh 
aan het werk
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Taxinummer  1386

Iedere maand vragen we een taxichauffeur naar zijn of haar geschiedenis 
en het favoriete taximoment. Deze maand is Chris Nieuwenhuijzen van taxi 
1386 aan de beurt om zijn verhaal met u te delen. 
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Chris is in de Tweede Oosterpark-
straat geboren. Vier jaar later 
verhuist de familie naar de Rei-
nier Claessenstraat. Na de lagere 
school gaat hij naar bakkersschool 
De Berkhof. Hij zegt: ‘ik ben gedi-
plomeerd koekenbakker.’ 
Chris wil, net als zijn vader, vracht-
wagenchauffeur worden. Na de 
bakkersschool wordt hij bijrijder 
op de vrachtwagen van een aard-
appelgroothandel op de Centrale 
Markthallen. Op zijn achttiende 
haalt hij zijn rijbewijs. Na een 
korte carrière als ijsbereider wordt 
Chris vrachtwagenchauffeur bij het 
IJspaleis. 

Zijn vader heeft inmiddels een ha-
ringhandel aan huis. Taxichauffeur 
Rikus is een van zijn klanten. Rikus 
vertelt dat een collega op zoek is 
naar een chauffeur. De collega heet 
Dirk en rijdt op de 692. Het lijkt 
Chris wel wat en hij haalt binnen 
no time zijn taxipapieren. Zo komt 
hij in loondienst bij Dirk die op de 
eerste werkdag tegen hem zegt: 
‘Hier heb je de sleutels van de 
Mercedes. Ga maar lekker door de 
stad rijden om aan de auto te wen-
nen.’ Chris: ‘Het was prachtig weer 
en ik voelde me de koning te rijk. 
Ik had nog nooit in zo’n luxe auto 
gereden!’ 

Zijn eerste rit? ‘Die vergeet ik 
nooit. Ik stond voor een stoplicht 
en een paar jongens zwaaiden 
naar me. Toen ik vroeg wat er was, 
vroegen ze of ik vrij was en ik zei 
‘Nee, ik ben aan het werk. Maar 
ineens realiseerde ik me dat ze een 
taxi nodig hadden en ik de taxi-
chauffeur was. De rit ging naar de 
Aalsmeerweg.’

Na een kleine maand bedenkt Dirk 
dat een loonbedrijf toch niks voor 
hem is. Chris: ‘Er was werk zat, 
dus solliciteerde ik bij Garage van 
Breda in de Falckstraat. Daar werd 
ik aangenomen. Maar de wagen 
was zo oud dat ik meer stilstond 
dan reed. Ik stapte over naar 
taxibedrijf Vermaak. Daar heb ik 
de 119 gepacht, voor 200 gulden 

per dag. Na twee jaar kocht ik voor 
een ton een half nummer op taxi 
430. 

Zijn verste rit? ‘Ik sta op Sinter-
klaasavond op Schiphol. Er stapt 
een Belg in die zegt dat we naar 
Sint Niklaas gaan. Ik lachen na-
tuurlijk omdat ik dacht dat hij me 
in de maling nam. Maar we gingen 
inderdaad naar Sint Niklaas. Dat 
was een mooi Sinterklaascadeau.’

Chris is een paar keer overvallen. 
‘De eerste keer dat ik overvallen 

werd, stapten drie klanten in. Ze 
wilden naar de Nachtwachtlaan. 
Het waren geen gezellige klanten 
en ik vertrouwde het niet hele-
maal. Toen we op de bestemming 
waren, stapte een van die klanten 
uit en maakte vreemde gebaren 
naar zijn maten. Voor ik er erg in 
had, kreeg ik een geweer met een 
afgezaagde loop in mijn zij ge-
duwd. 
Ik sprong uit mijn taxi. Maar be-
dacht me ineens dat ik de sleutels 
in het contact had gelaten. Je moet 
weten dat ik net een spiksplin-
ternieuwe Toyota had gekocht. 

Zonder er bij na te denken, ben 
ik naar mijn taxi gerend om mijn 
sleutels uit het contact te halen. 
De overvallers dachten dat ik een 
pistool had gepakt en vluchtten uit 
mijn wagen. Ze waren nog banger 
dan ik! Daarna ben ik, trillend van 
de zenuwen, aangifte gaan doen. 
Het was een rottige ervaring maar 
ik heb er verder niet van wakker 
gelegen. Ik leefde nog en er was 
niks gestolen.’

Na de deregulering in 2000 wordt 
het steeds slechter op de Amster-

damse taxi. Chris: ‘In 2001 ben ik 
er mee gestopt. Ik werd vracht-
wagenchauffeur op internationaal 
transport. Dat wilde ik al mijn hele 
leven, dus mijn droom kwam uit! 
Maar in 2007 had ik het wel gehad 
met het vrachtwagenbedrijf en ben 
ik toch weer op de taxi gegaan. 
Ik begon op de 404, van Fred in 
Almere. 
Een paar maanden later heb ik de 
1386 gekocht, waar ik nog steeds 
op rijd. 
Daarnaast ben ik actief in het 
Straatoverleg, de belangenorgani-
satie voor de TCA-chauffeurs.’ 

Dat was een mooi Sinterklaascadeau

TaxiNummer 32



Taxi in the city

Barcelona heeft ongeveer 1,6 miljoen 
inwoners. De regio Barcelona telt 
meer dan vijf miljoen mensen.
De Catalaanse hoofdstad Barcelona is 
een bruisende stad en een populaire 
bestemming voor een stedentrip. De 
stad werd vorig jaar door 7,4 miljoen 
toeristen bezocht. 
Kortom, genoeg klanten voor de taxi. 
Het aantal taxivergunningen dat is 
afgegeven bedraagt 10.500. Volgens 
de officiële cijfers zijn er ruim 16.000 
taxichauffeurs geregistreerd waarvan 
er 11.000 het hele jaar door rijden. 
De wagens zijn goed herkenbaar, 
door hun zwart met gele kleur. Op 
het dak is een klein taxibordje beves-
tigd met de welbekende kleuren rood 
voor bezet en groen voor vrij. 

Volgens het onderzoek van de Duitse 
broer van de ANWB, de ADAC, rijden 
de beste taxi’s van Europa in Bar-
celona. U weet wel het onderzoek 
waarin Amsterdam op de 19e (van 
de 22) plaats is geëindigd. 

In Barcelona is de taxi niet geregu-
leerd. De prijs van een half nummer 
is zo’n € 125.000. Er is een  instituut 
in Barcelona, het IMT (Institut Me-
tropolità del Taxi) dat alles wat met 
taxizaken samenhangt, regelt.
Volgens het IMT is de totale om-
zet van alle taxi’s per jaar een half 
miljard euro en worden er in Barce-
lona ruim 64 miljoen ritten per jaar 
gereden. De gemiddelde omzet per 
jaar van een taxichauffeur bedraagt 
iets meer dan € 45.000. 55% van 
de kilometers die een taxichauffeur 
rijdt, zijn bezet. 

Het instaptarief is € 2,05, de ki-
lometerprijs is overdag € 0,93 en             
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’s nachts € 1,18. Het wachttarief is 
€ 20 per uur. Daarnaast is er nog een 
apart tarief voor als de klant buiten 
Barcelona moet zijn. 
Ze noemen deze tarieven respectie-
velijk T1, T2 en T3. De prijzen zijn te 
vinden op tal van toeristische web-
sites en op die van de gemeente. 
Daar staat ook dat de chauffeurs 
verplicht zijn honden van blinden of 
mensen met een rolstoel of kinder-
wagen mee te nemen.

De chauffeurs verdienen naar eigen 
zeggen redelijk. Volgens Ramin, een 
chauffeur die we spraken, wordt er in 
de zomer zo’n € 250 per dag ver-
diend. In de winter is het bedrag een 
stuk lager met € 150. 
De chauffeurs werken 12 uur per 
dag, gedurende vijf dagen. Het roos-
ter hangt samen met het kenteken. 
Aan de hand van de eindcijfers (even 
of oneven) kun je zien op welke 
dagen niet gereden mag worden. 
Dit wordt niet alleen door de politie 
gecontroleerd. Ook de taxichauffeurs 
houden elkaar goed in de gaten. De 
sociale controle zorgt er voor dat 
niemand “na- of voorstuurt”.

De rechten van de taxigebruikers zijn 
op een gemeentelijke taxiwebsite 
terug te vinden. Zo heb je recht op 
een schone auto; een schone, goed 
verzorgde chauffeur; op hulp bij het 

tillen van je bagage in de achterbak.
Er zijn zo’n 100 coöperatieven of 
taxicentrales actief in Barcelona. De 
contributie bedraagt ongeveer € 220 
per maand. Het merendeel van de 
chauffeur is eigen rijder en aangeslo-
ten bij een van die centrales.

De eisen zijn streng: zo moet een 
chauffeur een zware cursus doen. 
Tijdens het examen worden onder 
meer stratenkennis en kennis van alle 
belangrijke gebouwen en toeristische 
attracties in de stad getoetst.
Volgens Ramin zijn de meeste men-
sen wel een jaar bezig om hun 
diploma te halen. Hij zegt: ‘ik heb er 
veel korter over gedaan, maar ik ben 
al eerder, in een andere stad, taxi-
chauffeur geweest.’

Er zijn verschillende manieren om 
een taxi te bestellen. De klant kan 
op straat een taxi aanhouden door 
zijn hand op te steken, naar een 
taxistandplaats te lopen of door een 
centrale te bellen. Er zijn 250 taxi-
standplaatsen in de stad. 

De cijfers van het IMT zijn vijf jaar 
oud en kloppen vast niet meer. Be-
halve dan het aantal vergunningen 
want dat is al jaren constant. En een 
ding is duidelijk: de regulering van de 
taxibranche in Barcelona is goed voor 
de stad, de klanten en de chauffeurs. 
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Paulus Potterstraat 2-6 | 1071 CZ Amsterdam | T 020 3055 555 | info@costerdiamonds.com | www.costerdiamonds.com

The leading Diamond Polishing Factory

Daily free guided tours in all major languages

Kom langs voor 
introductiekaarten en 
een welkomstcadeau

Bel 020 3055 547 
voor meer info

Voor alle TCA chauffeurs is er een wekelijks 
spreekuur op woensdag van 10.00 tot 17.00 uur.

We zijn altijd telefonische te bereiken op 
0647-008470 en per mail op info@straatoverleg.nl
Heeft u vragen over taxizaken neem contact met 

ons op, we helpen u graag.
De chauffeurs die het Straatoverleg 

vertegenwoordigen zijn allen herkenbaar 
aan dit logo.



15 t/m 20 mei        KunstRAI

17 mei         EmmaRAIrun2013

22 t/m 24 mei        Sustainability and Reporting 2013

28 en 29 mei*        PLMA

29 en 30 mei        Smart City Event

30 mei         BCF Career Event 2013

31 mei t/m 2 juni        Tattoo Convention 2013

2 t/m 5 juni        ISBT 2013

3 en 4 juni        EATRIS 2013

4 t/m 6 juni*        SSA

4 t/m 6 juni*        Provada

6 t/m 8 juni        Dutch PHP

11 t/m 13 juni        SAP 2013

11 t/m 13 juni        iGaming Super Show

12 en 13 juni        MARCOM 2013

16 t/m 18 juni        ReMaTec 2013

16 t/m 20 juni        HPLC 2013

TAXICENTRALE AMSTERDAM

020 7777777 (7x7)

HERKENBAAR, BETROUWB

Data RAI

Datum:    Aankomst:    Naam Cruiseschip:

18 mei    08.00     National Geographic Exloporer

20 mei    05.00     Constellation

20 mei    09.00	 	 	 	 	 MSC	Magnifica
24 mei    09.00     Costa neoRomantcia

31 mei    09.00	 	 	 	 	 MSC	Magnifica
1 juni    05.00     Constellation

5 juni    08.00     Costa neoRomantica

11 juni    09.00	 	 	 	 	 MSC	Magnifica
13 juni    05.00     Constellation

17 juni    08.00     Costa neoRomantcia

Data PTA

*Kwaliteitsbeheer aanwezig



TAXICENTRALE AMSTERDAM

020 7777777 (7x7)

TCA in bezit van TTO-vergunning

TTO?

Het woord TTO zegt uiteraard 

niet iedereen wat. TTO staat 

voor Toegelaten Taxi Organisa-

tie. En aan een Toegelaten Taxi 

Organisatie heeft de Gemeente 

Amsterdam bepaalde eisen en 

voorwaarden gesteld. Pas als je 

als taxiorganisatie aan al die eisen 

en voorwaarden voldoet krijg je 

de TTO-vergunning toegekend. 

De TTO-vergunning geldt voor de 

Amsterdamse opstapmarkt. Wat 

inhoudt dat taxichauffeurs met een 

Amsterdamse Taxxxivergunning 

hun klanten mogen oppikken van 

standplaatsen of op straat.

Waar moet een TTO-taxi aan 

voldoen?

Een TTO-taxi moet onder meer een 

AAR, BETROUWBAAR & VEILIG

Sinds 9 april j.l. heeft TCA 

officieel	de	TTO-vergunning	
gekregen van de Gemeente 

Amsterdam. De vergun-

ning die van groot belang is 

voor de nieuwe taxiregels 

die voor de opstapmarkt in 

Amsterdam gaan gelden 

vanaf 1 juni 2013. Naast de 

TTO-vergunning voor de TCA 

B.V., krijgen TCA-chauffeurs 

een Amsterdamse Taxxxiver-

gunning. Hiermee wordt het 

voor iedere taxiklant duide-

lijk dat ze in een toegelaten 

Amsterdamse taxi stappen 

die voldoet aan alle eisen die 

de Gemeente Amsterdam aan 

een TTO heeft gesteld.

herkenbaar daklicht voeren met 

daarop duidelijk de naam van de 

organisatie en een uniek nummer. 

Dat nummer moet leesbaar zijn 

op 20 meter afstand en duidelijk 

zichtbaar op de tariefkaarten, met 

daarop het Amsterdams taxxxi-

logo. Daarnaast mag het daklicht 

niet teveel lijken op die van andere 

TTO-organisaties en moet een 

TTO-taxi door een TTO-organisatie 

altijd te traceren zijn. 

Andere belangrijke eisen waaraan 

een TTO-organisatie moet voldoen 

is het minimale aantal taxi’s en 

chauffeurs, wat is vastgesteld op 

50 taxi’s en 100 chauffeurs. Daar-

naast moet de TTO-organisatie een 

uitgebreid klachtenafhandelings-

systeem hebben en 24 uur per 

dag, 7 dagen per week bereikbaar 

zijn voor het bestellen van een taxi.

Wat verandert er voor de consu-

ment?

De nieuwe taxiverordening voor 

de Gemeente Amsterdam gaat 

officieel in op 1 juni 2013. Vanaf die 
datum staan alleen nog maar taxi’s 

met een Amsterdamse Taxxxiver-

gunning op de standplaatsen. Voor 
de consument wordt vanaf dan 

duidelijk waar ze instappen en wat 

ze kunnen verwachten. Dit nieuwe 

beleid biedt dus vooral voordelen 

als het gaat om service, kwaliteit 

en veiligheid. Voor de klant die nu 
al gebruik maakt van TCA-taxi’s 

verandert er weinig aangezien TCA 

aan alle eisen voldoet die de Ge-

meente Amsterdam aan een TTO 

heeft gesteld.
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Taxi Schiphol behoort tot 

de duurste ter wereld

Kamagurka ruilt atelier 

voor taxi

TAXI
Nieuws

Een rit per taxi van of naar Schiphol behoort, omge-
rekend naar de prijs per kilometer, tot de top vijf van 
duurste ‘luchthaventaxiritten’ ter wereld. Dit blijkt uit 
een onderzoek van de Britse valutahandelaar Money-
corp naar taxiprijzen op grote, internationale luchtha-
vens.
Kopenhagen heeft de twijfelachtige eer de allerduurste 
taxi’s te hebben. De afstand van Kastrup, de luchtha-
ven van de Deense hoofdstad, naar het stadscentrum 
meet slechts acht kilometer. Een taxi kost veertig euro, 
dus vijf euro per kilometer. In Tokio, op plaats drie, is 
de absolute ritprijs met 225 euro het hoogste door de 
grote afstand van 65 kilometer tussen Narita Airport en 
het stadscentrum. Omgerekend is dat bijna 3,50 euro 
per kilometer.
Boven Tokio zit nog Genève (€ 4,90 per km), dan volgt 
Brussel (€ 2,90) en daarna Amsterdam. De gemiddelde 
ritrpijs tussen Schiphol en het centrum van Amsterdam 
wordt door Moneycorp becijferd op 42 euro. Voor de 
afstand van achttien kilometer betekent dat 2,30 euro 
per kilometer.

Als goedkoopste luchthaven kwam New Dehi uit de bus. 
Een taxi van Delhi’s Indira Ghandi International naar de 
stad kost 3,17 euro, omgerekend naar afstand negen-
tien eurocent per kilometer.
Het onderzoek betrof buitenlandse luchthavens. Als ook 
de Britse waren meegenomen zou Heathrow op plaats 
vijf staan, met een prijs van 67 euro voor een rit van 25 
kilometer.

April 2013
Bron: luchtvaartnieuws.nl

In Amsterdam is er een wildgroei aan fietstaxi’s ont-
staan. Daarom gelden er vanaf 1 april 2013 strengere 
regels voor de vergunning voor Alternatief Personen 
Vervoer, zoals fietstaxi’s en paardenkoetsen. Op de 
Dam, Leidseplein en Rembrandtplein zijn vaste plek-
ken aangewezen. Daarbuiten mag op deze pleinen 
geen alternatief personen vervoer worden aangebo-
den. In de drukke uitgaansstraten rondom het Leidse-
plein, het Wallengebied en Warmoesstraat mogen nu 
geen fietstaxi’s of paardenkoetsen meer rijden.

April 2013
Bron: at5.nl

Vanaf 16 april 2013 zendt de Belgische zender VIER 
het programma Uitzonderlijk vervoer uit. In dit pro-
gramma is Kamagurka taxichauffeur voor een handvol 
comedians. 
De comedians veilig en op tijd afzetten voor de start 
van hun show is Kama’s opdracht. Kamagurka geeft 
onder andere Wim Helsen en Urbanus een lift naar 
hun eerstvolgende optreden. Tijdens de rit praat 
Kamagurka met zijn gasten over het vak. Hoe laden 
zij zich op voor een show? Hebben ze rituelen? Staat 
er iets speciaals op hun menu? Hoe ontdekten ze hun 
talent? En wie zijn voor hen de groten der aarde? 

April 2013
Bron: bunkertheaterzaken.nl

Wildgroei fietstaxi’s 

aangepakt

Utrecht weert Amsterdam-

se snorders
Utrecht wijst versneld vier plekken in het stadscen-
trum aan waar alleen taxichauffeurs met een keur-
merk mogen staan. De gemeente wil zo voorkomen 
dat Amsterdamse taxirijders die geen keurmerk heb-
ben, hun werkgebied verplaatsen naar Utrecht.
Amsterdam werkt net als de andere grote steden aan 
strengere regels om de kwaliteit van het taxivervoer 
in de stad te verbeteren, schrijft het stadsbestuur aan 
de raad. Maar dat kan gevolgen hebben voor Utrecht, 
als Amsterdamse snorders besluiten voortaan in en 
rond de Domstad te gaan rijden. In overleg met de 
politie is daarom besloten om de belangrijkste taxi-
standplaatsen in de stad vanaf 6 mei alleen toegan-
kelijk te maken voor keurmerktaxi’s. De politie en 
gemeentelijke toezichthouders zullen controleren.

April 2013
Bron: rtvutrecht.nl

TaxiNummer 32



15

TAXI
Nieuws

Vrees voor nieuwe 

taxioorlog

Startbaan verlicht door 

300 taxi’s
In Contamana, een afgelegen stad in het regenwoud 
van Peru, heeft de solidariteit van honderden taxi-
chauffeurs ervoor gezorgd dat drie zieke mensen 
‘s nachts met een privé-vliegtuig naar het zieken-
huis konden. Het toestel stond klaar, maar omdat de 
startbaan op het piepkleine vliegveld geen verlichting 
heeft, kon het niet vertrekken. De lokale radio lan-
ceerde daarom een oproep naar alle motortaxi’s in 
de buurt. Driehonderd van hen stonden binnen het 
halfuur zij aan zij aan de startbaan, om met hun kop-
lampen de weg te verlichten. Wat er uiteindelijk met 
de drie patiënten gebeurd is, is niet bekend.

April 2013
Bron: hln.be

‘Taxiritjes provincietop 

kosten tonnen’
Provinciebestuurders nemen ondanks de beschikbaar-
heid van luxe dienstauto’s veelvuldig de taxi. De extra 
vervoerskosten lopen op tot tonnen per jaar, blijkt uit 
gegevens van de provincies Noord-Holland en 
Utrecht.
Dat meldt De Telegraaf zaterdag. Volgens de krant 
hebben de gedeputeerden van de provincie Noord-
Holland sinds hun aantreden in 2011 bijna 400.000 
euro uitgegeven aan taxiritten. Hoewel er zeven 
dienstauto’s en acht chauffeurs klaarstaan, nemen de 
zes gedeputeerden gemiddeld 140 keer per jaar de 
taxi.Ook in Utrecht wordt vaak gebruikgemaakt van 
de taxi. In 2012 declareerden de provinciebestuurders 
18.000 euro aan taxiritten.
De chauffeurs kosten per jaar 560.000 euro. Daar 
komen 140.000 euro leasekosten en de 
brandstofkosten bovenop.

Mei 2013
Bron: volkskrant.nl

Taxiorganisaties vrezen voor een tweede taxioorlog in 
Amsterdam als niet alle chauffeurs voor 1 juni, wan-
neer de nieuwe taxiregels ingaan, een Taxxxipas in 
hun bezit hebben. 
Pas als een taxibedrijf een zogenoemde Toegestane 
Taxi Organisatie-vergunning (TTO) heeft, kan het 
Taxxxipassen voor zijn chauffeurs aanvragen. De 
chauffeurs die na 1 juni nog zonder pas rijden, krij-
gen forse boetes. Maar de vergunningen worden te 
laat verstrekt: van de 13 aanvragen zijn er nu pas vijf 
rond. 
‘Heeft de gemeente de capaciteit om in minder dan 
een maand tijd alle 4000 chauffeurs in de stad van 
een pas te voorzien? Ik denk het niet’, zegt Ahmed 
Mahmood, directeur bij TCM.  ‘En dan begint de ruzie 
en het getoeter weer. We zijn bang dat we teruggaan 
naar de tijd van de taxioorlog.’ 
TCM heeft vorige week een brandbrief geschreven 
naar burgemeester Van der Laan en wethouder Wie-
bes (Verkeer) waarin ze de trage afhandeling van de 
vergunningen door de Dienst Infrastructuur Verkeer 
en Vervoer (DIVV) aankaarten. De taxicentrale heeft 
op 19 december 2012 al een TTO-aanvraag ingediend 
en heeft nog steeds geen vergunning. 
Zonder pas hebben de chauffeurs geen werk. Daarom 
vraagt TCM tijdelijke ontheffingen voor de acht taxi-
bedrijven die nog in behandeling zijn bij de DIVV. 

Meriam Juthan, woordvoerdster van het taxiteam van 
de gemeente Amsterdam, vertelt dat ze heel druk 
bezig zijn met het verwerken van de vergunningen 
en dat alles gewoon op schema loopt. ‘Als de taxibe-
drijven hun aanvraag inleveren voor 15 mei kunnen 
de chauffeurs, mits ze niet verder gescreend hoeven 
te worden, gewoon op 1 juni hun vergunning krijgen.’ 
Dat betekent dat er nog acht bedrijven op een maand 
tijd gescreend moeten worden, terwijl de vergunning 
van TCM al sinds december ligt te wachten. ‘Ik ga niet 
in op losse aanvragen, maar wij keuren niet elke aan-
vraag goed. Het kan ook voorkomen dat het bedrijf 
extra gescreend moet worden. Dat kan zorgen ervoor 
zorgen dat het langer duurt.’ 
Daarbuiten willen de taxibedrijven helemaal geen 
tijdelijke ontheffing, vertelt Juthan. ‘We krijgen veel 
reacties van taxibedrijven dat ze juist zekerheid wil-
len. Wij gaan geen tijdelijke ontheffing geven.’

Mei 2013
Bron: parool.nl

TaxiNummer 32



Wist u dat?

Vergunningen
Inmiddels hebben vijf centrales een 
TTO-vergunning gekregen. 
Eind april lagen er nog acht aan-
vragen te wachten op afhandeling 
door de gemeente. En dan zijn er 
nog de nieuwe Taxxxipassen. Pas als 
een taxiorganisatie een TTO is, kan 
deze de passen voor zijn chauffeurs 
aanvragen. De gemeentelijke 
vervoersdienst DIVV heeft laten 
weten dat dit voor 15 mei moet, wil-
len de passen voor 1 juni klaar zijn. 
En dat de eerste 1000 passen op dit 
moment van schrijven zijn uitge-
reikt. Ben benieuwd wie de eerste 
1000 gelukkigen zijn. Ik heb nog 
niets gehoord.
Een medewerker van DIVV beweert 
in de krant dat de gemeente er alles 
aan zal doen maar dat de aanvragen 
zeker niet allemaal op 15 mei klaar 
zullen zijn. Hij zegt: ‘Er kan wel 
later ingestapt worden, maar 
dan kunnen ze geen gebruik-
maken van de standplaatsen. 
De screening van chauffeurs 
die straks volgt, zal soms ook 
nader onderzoek vergen.’
Bij de gemeente weten ze 
zeker nog niet dat het pro-
curatiehouderschap, oftewel 
de benodigde papieren en 
structuur om een taxibedrijf te 
mogen runnen, ook voor 1 juni 
geregeld zou moeten zijn. Ook 
uitgesteld??? 

Puinhoop?
Mag ik zeggen dat het een trage en 
ondoorzichtige puinhoop is? 
Op 1 juni a.s. kunnen houders van 
de nieuwe taxipassen op de stand-
plaats staan, anderen weer niet. Die 
laatste groep bestaat uit chauffeurs 
die om de een of andere reden geen 
pas krijgen en uit chauffeurs die nog 
moeten wachten op hun pas. 
En mogen wij ook weten welke 
chauffeurs van de standplaatsen 
geweerd worden door de gemeente? 
Dat lijkt me handig als we daar zelf 
op moeten handhaven hè?  
Oh ja nog zoiets. De burgemeester 
heeft alle Amsterdammers beloofd 
dat er na 1 juni geen enkele taxi 

Het ziet er naar uit dat Amsterdam het nu al niet meer aan kan 
met de TTO’s, oftewel Toegestane Taxi Organisaties. Gelukkig heeft 
de gemeente de mazzel gehad dat de invoerdatum van 1 mei kon 
worden afgelast in verband met de kroning en het kampioenschap 
van Ajax. Maar, op 1 juni is het dan echt zover, dan zal het TTO-
beleid in werking treden. Alhoewel, een deel van het beleid... De 
invoering van de regel dat de chauffeurs binnen één vervoerder 
zich moeten aansluiten bij één TTO is uitgesteld tot 1 januari 2014. 
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meer anoniem door de stad zal 
rijden. Dus, als je per 1 juni bij een 
TTO bent aangesloten, mag je alleen 
op de trambaan rijden als je een 
daklicht hebt. Maar, als je niet bij 
een TTO bent aangesloten mag je 
er zonder daklicht overheen rijden. 
Snapt u het nog? 

Boetes
Op de gemeentelijke website staat: 
‘De gemeente gaat vanaf 1 juni 
strikt handhaven onder chauffeurs 
die niet zijn aangesloten bij een 
TTO en zonder vergunning vervoer 
aanbieden op de Amsterdamse op-
stapmarkt. Zij krijgen bij een eerste 
overtreding een dwangsom opge-
legd van ca. € 5.600. Bij meerdere 
overtredingen loopt dit op tot een 

maximum van € 28.000. Het OM 
kan ook nog eens boetes opleggen 
tot € 19.500.’
En wie gaan er controleren? Er gaan 
geruchten dat tientallen BOA’s in de 
afgelopen maanden geschoold zijn 
op de controle van taxi’s. Dat gaat 
weer een hoop werk opleveren, ook 
voor ons! Nee geen omzetverhoging 
of beloning voor bewezen diensten 
voor ons, maar torenhoge boetes 
die dan ook nog door BOA’s uitge-
deeld mogen worden. Ik hou mijn 
hart vast.
Gelukkig zit ik bij een TTO. Alhoe-
wel ik nog niet zeker weet of ik als 
chauffeur ben goedgekeurd voor 
een taxipas. Zal toch wel?

Inspraak
We hebben bakken tijd besteed aan 
inspraakrondes en overleggen. Uit 
die overleggen kwam naar voren 
dat de standplaatsen aangepast en 
uitgebreid zouden worden. 
Maar er is niets gebeurd, behalve 
dan een paaltje en een nutteloze 
huisje op het Leidseplein…...  
Ook zou de gemeente ons (de 
TTO’s) belonen met ontheffingen 
van stopverboden en het medege-
bruik van laad- en losplaatsen. Maar 
daar horen we al helemaal niemand 
meer over….. 
Dus zullen we nog steeds bekeurd 
worden als we mensen oppikken 
of afzetten bij de pleinen en de 
Utrechtsestraat, Amstel, Vijzel-
straat. Rondom het CS is eveneens 
een stopverbod. We riskeren, ook 

als TTO, een boete als we de men-
sen die naar CS willen, daar uit 

laten stappen. Als het aan de 
gemeente ligt, kunnen we 
de klanten voor het CS het 
beste met hun bagage afzet-
ten (letterlijk en figuurlijk) in 
Amsterdam Noord. Dat is de 
dichtstbijzijnde toegestane 
stopplaats….kunnen ze de 
pont naar de ingang van het 
CS nemen.

Taxioorlog?
Wij moeten € 220 per persoon 

betalen aan Amsterdam. Alleen al 
door de TCA-chauffeurs wordt dus al 
zo’n €300.000 neergetikt. Voor dat 
geld hadden ze toch wel wat stand-
plaatsen kunnen aanpassen? 
De gemeente heeft haast. Dus ik 
ben bang dat dit geld op gaat aan 
de inhuur van adviseurs, uitvoer-
ders en handhavers. 

Is de vrees voor een nieuwe taxi 
oorlog terecht? Nee hoor, nog niet 
want de gemeente Amsterdam 
belooft plechtig dat ze het allemaal 
voor elkaar gaat krijgen voor 1 
juni…..

Rij veilig en blijf vrolijk. 
Taxijoke

VREES VOOR 
NIEUWE 
TAXIOORLOG 
TERECHT?
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in met het mooie weer. ‘s Winters 
hebben de mensen vaak geen zin 
om te shoppen.’ 

Het familiebedrijf Kelly Fashion 
bestaat al lang. De opa van Henk 
begon vlak na de Tweede Wereld-
oorlog een textielzaak. Eind jaren 
zeventig nam de vader van Henk het 
bedrijf over. Inmiddels is de derde 
generatie dus al aan de beurt. 

‘Of ik iets met taxi’s heb? Ja zeker! 
Vroeger was ik als kind vaak in de 
zaak aanwezig. Er kwamen veel 
taxichauffeurs. Met spannende ver-
halen. Er werd veel gelachen en ik 
wist zeker dat ik ook taxichauffeur 
wilde worden. 
De chauffeurs kochten hun hele 
outfit bij ons in de zaak. Dat kwam  
omdat de Barbarella en de Febo op 
loopafstand van onze winkel wa-
ren. Als ze dan toch pauze hadden, 
kwamen ze gelijk even kijken of we 
nog iets nieuws in de kledingzaak 
hadden hangen.’

Henk heeft heel veel met de taxi ge-
reisd. Hij vertelt: ‘Ik ging vaak met 
mijn vrienden stappen en dan nam 
ik altijd een taxi. 
Op een nacht kwamen we uit de 
Mazzo op de Rozengracht en een 
vriend wist nog wel een leuk feest. 
Wij er met de taxi naar toe. Bleek 
het in Zaandam te zijn! Maar daar 
kwam ik pas achter toen ik naar 

Henk Kelders is geboren in Amster-
dam. Hij groeit op in de Rivieren-
buurt en gaat naar de Vondelschool 
in de Jekerstraat. Daarna doorloopt 
hij zo’n beetje alle scholen in de 
omgeving. Geen enkele school 
bevalt hem, totdat hij op de Panta 
Rhei in Amstelveen de LBO-opleiding 
Textiel gaat volgen. De school en de 
opleiding liggen hem een stuk beter 
en als enige jongen in de klas heeft 
hij het goed naar zijn zin tussen de 
meiden. Henk leert de theorie en 
praktijk tot in de puntjes kennen. 
Dat komt ook omdat hij regelmatig 
meewerkt in de kledingwinkel van 
zijn vader. Hij haalt op z’n 16de zijn 
diploma textiel en gaat daarna bij 
zijn vader in vaste dienst werken. In 
de kledingszaak in de Van 
Woustraat. 

Een paar jaar later doet hij de De-
tex-opleiding en leert hij alles over 
stoffenherkenning. Ook volgt hij alle 
andere praktijkgerichte vakken. Hij 
werkt op dat moment nog steeds in 
het familiebedrijf. 

In 2011 gaat zijn vader met 
pensioen. Henk en zijn zus nemen 
samen het bedrijf over dat uit twee 
winkels in de Van Wou bestaat. 
Henk doet de in- en verkoop. Maar 
hij verricht ook kleine reparaties 
want ‘van stoffen weet ik genoeg.’ 
Het is een mooi vak, maar zegt 
Henk  ‘de loop komt er meestal pas 

huis wilde en 100 gulden moest 
betalen.’

Een ander verhaal: ‘Op een nacht 
kwam ik redelijk beschonken thuis. 
Nadat ik de taxi had betaald, zocht 
ik naar mijn sleutels. Maar ik kon ze 
niet vinden. Toen ik mij omdraaide, 
stond de taxichauffeur naast zijn 
taxi te lachen. Met mijn sleutelbos in 
zijn handen! 
Ja, ik was redelijk onbezonnen in 
die tijd. Toen ik naar de diploma 
uitreiking van Panta Rhei ging, werd 
ik vergezeld door mijn vrienden. 
We gingen er met de taxi naar toe. 
Na de diploma-uitreiking belden we 
weer een taxi om lekker in de stad 
te feesten. Ik ben mijn diploma die 
nacht kwijtgeraakt. Vermoedelijk 
ben ik hem al in de taxi verloren.’
Een vriend van Henk had onlangs 
meer geluk: ‘Die vriend vertelde me  
deze week dat hij zijn telefoon in 
een taxi had verloren.  En toen hij 
thuiskwam lag zijn telefoon keurig 
in de brevenbus. Dat is nog eens 
service he?’
 
Henk is tevreden over de Amster-
damse taxi’s. ‘Ik stap niet zo vaak 
meer, maar als ik op vakantie ga, 
bestel ik de dag ervoor al een taxi. 
Bij de Taxicentrale. De volgende dag 
staat de wagen dan keurig op tijd 
voor de deur en kan ik lekker met 
mijn gezin en zonder stress aan de 
vakantie beginnen.

Op  de achterbank
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Ik doe soms ritjes voor een ander. 
En dan krijg je wel eens een rit door, 
waarbij je niet weet of je ‘m nou wel 
of niet moet doen. 
Je bent namelijk afhankelijk van die 
ander: de rit gaat niet door als je 
collega het wel “haalt”. 

Zo ook deze keer. Ik was onderweg 
naar Schiphol en Johan gaf door dat 
hij ook onderweg was. 
Vanuit Hilversum. Maar dat hij 
niet wist of hij wel op tijd zou zijn 
voor zijn klant, die op Schiphol zou 
aankomen. En met een klant terug 
rijden naar Hilversum geeft natuur-
lijk een beter rendement.

Ik vertelde hem dat ik al toevallig al 
onderweg was naar “the airport” dus 
het zou mij ook goed uitkomen. Hij 
gaf hij me alvast de gegevens van de 
klant door. Maar, voordat ik zijn klant 
zou opppikken, moest ik me eerst bij 

De column
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Johan melden. Om te horen waar hij 
op dat moment was.

Op Schiphol aangekomen kreeg ik 
na twee minuten een sms dat hij het 
wel zou halen. Dus dat ik weer kon 
vertrekken.
Ik stuurde hem na vijf minuten een 
sms: [ Heb klant gevonden. Onder-
weg naar Bussum ].
Inkomende sms: [ LUL je zou eerst 
bellen ].
Na drie minuten, uitgaande sms: 
[ Leeg weggereden. Klant staat nog 
te wachten ].
Inkomende sms: [ Je neemt me in 
de maling? ].
[ JA! ] , antwoordde ik, achteraf ge-
zien ‘iets’ te laat verzonden.

Telefoon gaat. Of ik helemaal van de 
pot gerukt was. ‘Ik rij verdomme al 
in de Schipholtunnel terug naar het 
Gooi omdat ik dacht dat jij die klant 

al had opgepikt @*&%$@#!!.’
Ik zei ‘Dan moet je effe draaien bij 
Badhoevedorp, want anders staat 
er een klant voor niks op vervoer 
te wachten. Is niet zo goed voor de 
klantenbinding.’
‘Potverd…..., jij bent bijdehand 
bezig…!!’ 
Met een hoop gevloek verbrak hij de 
verbinding.

Ik geloof niet dat mijn actie op dat 
moment in dank werd afgenomen. 
Gelukkig was hij nog op tijd om zijn 
klant op te halen.
Later bekende hij dat ie bij het eer-
ste sms-je al iets dergelijks had kun-
nen vermoeden. Maar dat ie in zijn 
haast niet alle opties had afgewogen.
Hoezo?   Doe ik dat vaker?   Gekke 
dingen???    Zou mijn reputatie zo 
slecht zijn?
 
Grobbe.
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Lea Klein Nagelvoort is de gelukkige winnaar. 
U kunt uw prijs ophalen bij Daskas, 
Haarlemmerstraat 27.
Van harte gefeliciteerd!

Waar is  dit?

Het juiste antwoord van de vorige keer: 
Magna Plaza Nieuwezijds Voorburgwal 182
Het voormalige Amsterdamse Hoofdpostkantoor Het 
gebouw is opgetrokken in een mengvorm van neo-
stijlen. Het behoort tot de Top 100 der Nederlandse 
UNESCO-monumenten.
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Waar is deze foto genomen? 
Stuur je antwoord, met je naam 
en adres, voor 5 juni 2013 naar 
puzzel@taxinummer.nl 
Onder de goede inzenders wordt 
een Caroto (wortel slijper) verloot. 
Deze prijs is door DASKAS ter 
beschikking gesteld.



 

 

Een dom blondje komt juichend het café binnen. Ze 
bestelt een Bacardi Cola en begint na elke slok te glun-
deren terwijl ze tegen zichzelf zegt: ‘Wauw, 30 dagen, 
niet te geloven!’ De barman kijkt haar vreemd aan en 
vraagt: ‘Wat 30 dagen?’‘Nou’, zegt het blondje, ‘ik heb een legpuzzel binnen 30 
dagen in elkaar gezet. Terwijl er op de doos stond 3 tot 
5 jaar.’

Een man gaat op een dag naar een collega van het kan-
toor, gaat heel dicht bij haar staan, haalt diep adem en 
zegt: ‘Wat ruikt je haar lekker!...’ De volgende dag gebeurt hetzelfde, de man gaat op-
nieuw heel dicht bij haar staan en zegt: ‘Mmmm! Wat 
ruikt je haar toch lekker!’Dit herhaalt zich een aantal dagen.Na een week ontploft de vrouw. Ze gaat zeer ontstemd 

naar het kantoor van haar baas en zegt: ‘Dit houd ik niet 
langer uit, dit is ontoelaatbaar!...Ik wil een klacht indie-
nen tegen mijn collega, vanwege seksuele intimidatie!’ 
Haar baas luistert naar haar verhaal en zegt uiterst 
verbaasd:...’Maar waarom vind je het erg dat die collega 
tegen je zegt dat je haar zo lekker ruikt?’Waarop de vrouw kwaad tegen hem zegt: ‘Omdat die 
eikel een lilliputter is!’
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Een man heeft een goede daad gedaan en daarom 

komt er een kabouter naar hem toe die zegt: 

‘Meneer, u mag een wens doen!’ Waarop de man 

antwoordt: ‘Ik zou graag naar Hawaï willen, maar 

ik wil niet varen en ik durf niet met het vliegtuig.’

‘Tja’ zegt de kabouter, ‘daar heb ik geen oplossing 

voor.’ Waarop de man vraagt ‘Kun jij dan geen 

brug voor mij bouwen?’ Zegt de kabouter: ‘Weet 

je wel wat dat kost? Dat is veel te duur! Heb je 

geen andere wens?’ ‘Nou’ zegt de man, ‘dan wil ik 

graag een vrouw die niet zeurt.’

Zegt de kabouter: ‘Wil je verlichting op de brug of 

gaat het in het donker ook wel?’

Meester: ‘De meeste woorden die met -on- begin-

nen zijn woorden die niet goed zijn, bijvoorbeeld: 

ongehoorzaam, onaangenaam, enzovoorts. Kan 

iemand mij nog zo’n woord geven?’

Jantje: ‘ik weet er een meester: onderwijzer’

 

Wat is het verschil tussen een papegaai en een 

zwaluw? Een zwaluw zoekt de weg en een papegaai 

vraagt de weg.

 

Jantje en zijn oma gaan naar het bos, vraagt oma 

aan Jantje: ‘Zie je het bos al?’

Jantje zegt: ‘Nee, alle bomen staan ervoor!’

Moppen
en Grappen
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Kijk verder op youtube.com/taxinummer
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CarComfort Amstelveen 
Exclusief importeur van Hale producten voor Nederland.

CarComfort Amstelveen voert zowel de keuring na inbouw of  

reparatie (Tweede Fase Keuring) als ook de jaarlijkse herkeuring  

(Periodieke Controle Taximeter) uit.  

Wij verkopen, monteren en repareren diverse merken taximeters en hebben  

verschillende merken daklichten en mobilofoons in ons assortiment.

Hale Spiegelmeter Hale MCT-06

Herkeuring van uw taximeter 

€ 75 incl. BTW

ServiCe pArTnerexCluSief impOrTeur


