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Van Appia & Van der Lee
ADVOCATENKANTOOR, SPECIALISTEN IN STRAF- EN BESTUURSRECHT

ADVOCATEN

Myrddin Bouwman Lubna Baroud Onno van der Lee

Bel snel 020 - 53 12 999

VOG  voor 
taxichaffeurs

Wat doen we voor 
taxichauffeurs?

Onze advocaten helpen u als 

u een probleem heeft bij de 

aanvraag van een VOG. 

Mr. M.W. Bouwman heeft een 

omvangrijke clientèle in de 

Taxiwereld en daarnaast kunt 

u ook terecht bij onze advoca-

ten mrs. L. Baroud en 

O. van der Lee. Wij hebben 

voor onze cliënten vaak met 

succes geprocedeerd tegen 

de weigering van een VOG. 

Advies en procederen bij:

• Bekeuringen voor stopverboden    

 en laden/lossen van klanten

• Problemen met TTO-sancties

• IL en T-bekeuringen voor 

  werkmap/rittenkaart i.v.m.   

 rij- en rusttijden (economische    

  delicten) 

• Verklaring Omtrent het Gedrag    

  (VOG) -aanvragen

CONTACTGEGEVENS

Overtoom 323

1054 JL Amsterdam 

www.vanappiavanderlee.nl 

Telefoon:  020 - 53 12 999

Fax:   020 - 53 12 990

E-mail:  info@vanappiavanderlee.nl



Inhoud

Kent u die uitdrukking “Leven als god in Frankrijk”? 

Ik ben in Frankrijk, maar het valt zwaar tegen!

Ten eerste is het hier zo warm dat ik volledig dicht 

geplamuurd ben met factor 50. Ten tweede is het 

hier ’s avonds zo koud dat ik de halve dag aan het 

houthakken ben om de open haard brandende te 

houden. Het is hier tevens een oorverdovende kle-

reherrie van zoemende insecten en alle soorten vo-

gels. Er is hier zelfs een koekoeksklok op hol gesla-

gen die blijkbaar niet uitgezet kan worden. Volgens 

de laatste berichten is het een echte vogel maar 

daar heb ik zo mijn twijfels over. Afzien mensen, 

afzien.  Maar we klagen niet want ik word uitstekend 

verzorgd door de liefste mensen van de wereld en 

het is met dit aangename gezelschap erg veel la-

chen en lekker relaxed.  

Tijdens dit schrijven ben ik in de buurt van Nantes 

om gelijk de taxi’s maar even te onderzoeken. Mijn 

schoonvader vertelt dat hij regelmatig met een am-

bulance van zijn zakelijke afspraak in Chateaubri-

and naar het vliegveld van Nantes werd gebracht. 

Dat wilde ik wel even checken en… zijn verhaal klopt 

volgens de chauffeurs, want als er te weinig gewone 

taxi’s zijn dan komt de ziekenwagen voorrijden. Het 

is namelijk hetzelfde bedrijf.  Over hetzelfde bedrijf 

gesproken: Annemarie is sinds kort met pensioen, 

maar heeft met haar mooie warme stem altijd voor 

de chauffeurs klaargestaan. Taxichauffeur Melle is 

ook een tijdje centralist bij de TCA geweest. Hij 

heeft een zwak voor bijzondere klanten. De rijtij-

densoap gaat gewoon door, in dit nummer deel 2. 

Willemijn schrijft over het Amsterdamse Bos waar 

het heerlijk toeven is. En om toch nog even terug te 

komen op vreemde vogels…. die hebben we geluk-

kig ook  in de stad! Lees het interview met de Bro-

thers Grimm die met hun verschijning vol glimmers 

en veren extra kleur geven aan Amsterdam. 

Rij veilig en blijf vrolijk, Taxijoke

Hoofdredactie
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Eindredactie 
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KapaCity

Advertenties 
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Thom Rijpstra

Advies
Marjolijn Lanen 
Delzenne

Correspondentie
Weesperzijde 69
1091 EH Amsterdam
contact@taxinummer.nl
020 8852 852

Fotografie
Taxijoke 
KapaCity

www.taxinummer.nl

3

Het is mogelijk om een abonnement op Taxinummer te nemen.

Maak dan 35 euro over op IBAN: NL51 INGB 0006 0626 69 
tnv KapaCity, Amsterdam. 
Zodra het geld op onze rekening staat, gaat uw abonnement in.

In totaal krijgt u voor die 35 euro 11 Taxinummers!
*Vergeet niet uw naam, adres en telefoonnummer duidelijk te vermelden*

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.
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7 Leven na de taxi

Het mooie is dat sommige dingen nooit veranderen

Gratis ritje en een kus van een 93-jarige dame

Taxibranche informeert klanten over snorders

‘Rij en rust’ motie gewonnen en niks mee gedaan

75.000 pailletten en 75.000 kralen

Helaas zijn er ook andere klanten….

Maak de blits op de camping

‘U bent de verkeerde bank aan het overvallen.’

NUMMER 44

Colofon

Camper gejat maar het jochie lag nog te slapen

In Nantes is de taxi prima geregeld

TaxiNummer 44

Dit prachtblad op de mat?



In  Amsterdam

Het thema van dit zomernummer is ‘Verkoeling’. In eerdere edities van Taxi-
nummer heb ik geschreven over koele plekken als de Amsterdamse fonteinen 
en het Vondelpark. Deze column gaat over de groene long van Amsterdam, 
het Amsterdamse Bos.  

4 TaxiNummer 44

Mijn grootouders woonden in Am-
stelveen en ik logeerde elke zomer 
bij hen. Ik herinner mij het bos 
dan ook al van jongs af aan. Zoals 
de geitenboerderij waar wij een 
geitenmelk ijsje aten en de pas-
geboren geitjes en andere dieren 
gingen aaien; de rode eekhoorns die 
je, natuurlijk onder strikte voor-
waarden, mocht voeren; het pan-
nenkoekenhuis Boerderij Meerzicht 
waar we elke zomer eenmaal gingen 
eten. Het was vaste prik -omdat ik 
van  theater hield en zelf op toneel 

zat- om een voorstelling van het 
BosTheater in het Openluchttheater 
bij te wonen. Tot slot gingen we elke 
zomer met het historische tram-
metje, vanaf het Haarlemmermeer 
Station, dwars door het bos. 
Deze tradities zetten wij voort toen 
ik voor mijn studie in Amstelveen 
en later in Amsterdam ging wonen. 
En het mooie is dat sommige dingen 
nooit veranderen, terwijl de rest van 
de wereld dat wel doet. Het Amster-
damse Bos heeft de tand des tijds 
doorstaan en veel attracties zijn 

geconserveerd gebleven. 
Zo bestaat Boerderij Meerzicht nog 
steeds en is de Geitenboerderij 
Ridammerhoeve inmiddels 25 jaar 
oud. Ze proberen alles zo duurzaam 
en biologisch mogelijk te doen. Je 
kunt er ook een kaasmaakworkshop 
krijgen. 
De Stichting Electrische Museum-
tram heeft een dienstregeling om 
voor een prikkie van het Haarlem-
mermeerstation naar Bovenkerk te 
gaan. En het BosTheater bestaat 
nog steeds al is het vaak met ophef-
fen bedreigd omdat het draait op 
giften. 
In het bos kunt u kano’s huren, naar 
de Speelweide of de Miniport (een 
haven voor kinderen) gaan, een 
rondvaart of excursie doen met een 
boswachter of de Boswinkel bezoe-
ken. De Boswinkel is niet alleen een 
winkel, het is ook een bezoekers-
centrum om mensen voor te lichten 
over het bos. 

Het Bos heeft wandel-, fiets- en rui-
terpaden, dus is op allerlei manieren 
te bezoeken.
De veenpolder waar het Amster-
damse Bos in ligt, was voordat het 
bos werd, afgegraven voor turf. 
Daardoor ontstond er een dieper ge-
legen deel met laagjes klei en zand. 
Dit deel werd eerst drooggemalen 
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kunst- en architectuurhistorica 
Willemijn van Breda.  Wilt u een rond-
leiding in Amsterdam? Bijvoorbeeld in 
Amsterdam-Zuid? Kijk op 
www.willemijnvanbreda.nl of boek via: 
info@willemijnvanbreda.nl.

Deze column draag ik op aan mijn 
grootouders Dien (†2013) en Gerrit de 
Jong (†2008) I.M. 

Deze column is geschreven door: 

TaxiNummer 44

en gebruikt voor landbouw. Later 
is hier het Bos aangelegd. Het deel 
waar nu de Grote Vijver ligt was 
vanwege zure grond ongeschikt en 
daarom heeft men op deze plek 
de waterpartij aangelegd. Onder 
het Bos ligt een groot stelsel van 
drainagebuizen om de waterloop te 
reguleren.

Het Amsterdamse Bos is eigenlijk 
een combinatie van een bos en een 
park en is aangelegd in Engelse 
landschapsstijl. Het idee achter de 
Engelse landschapsstijl is dat de na-
tuur zo min mogelijk gecultiveerd en 
gemaakt lijkt. Dat wil zeggen dat de 
waterpartijen, paden en bruggetjes 
zo speels mogelijk tussen de ‘ruige’ 
natuur verstopt zijn. Dit in tegen-
stelling tot de Franse stijl waarbij de 
menselijke hand goed zichtbaar is 
met symmetrische assen en beel-
den. De waterpartijen in dit bos 
zijn bijvoorbeeld de Kleine en Grote 
Speelvijver en de Kleine en Grote 
Vijver. Open plekken zijn ook aange-
legd in de vorm van de Speelweide, 
De Zonneweide, Bizonweide en de 
Grote Speelweide. Het seinhuisje en 
de bruggen in het Bos zijn van Piet 
Kramer, de beroemde Amsterdamse 
School architect.

Het idee is om de natuur zijn gang 
te laten gaan. Dus als een boom 
omvalt, laat men hem liggen als 
leefruimte voor de diertjes. Om het 
spanningseffect te vergroten zijn 
hoogteverschillen in het bos aange-

bracht. Bezoe-
kers beleven 
deze glooiing 
als een natuur-
lijk hoogtever-
schil. 
Ook de dieren 
kunnen hun ei-
gen gang gaan. 
Op bepaalde 
plekken zijn 
Schotse Hoog-
landers, een 
soort runderen, 
uitgezet. We 
vinden in het 
Amsterdamse 
Bos soms zelfs 
een nachtegaal 
en de in onze 
stad bekende 
parkieten.

Het idee van 
een ‘groene 
long’ bestond 
eigenlijk al eer-
der. Rond 1900 

van start.
Dit gebeurde in het kader van de werkver-
schaffing. Voor het zogenoemde ‘Boschplan’ 
werden arbeiders en kantoormedewerkers 
die in die crisisjaren werkloos werden, te 
werk gesteld voor het behoud of verkrijgen 
van een uitkering. 
In de Tweede Wereldoorlog moesten gevan-
gen genomen Joodse mensen er werken. 
Velen van hen zijn later gedeporteerd naar 
concentratiekampen. Uiteindelijk werd het 
‘Bosch’ pas in 1970 voltooid. Het motto van 
de gemeente luidde: ”Vijf jaar werk voor 
duizend man”. De aanleg duurde echter veel 
langer. Alleen al tussen 1934 en de uitbraak 
van de Tweede Wereldoorlog in 1940 werk-
ten er 20.000 mensen aan de aanleg van 
het Amsterdamse Bos. Het eerste deel van 
de Bosbaan dateert ook uit die tijd, namelijk 
1937. De Bosbaan is trouwens met de hand 
aangelegd door zo’n 600 arbeiders, met krui-
wagens en spades.

Het Amsterdamse Bos kan in het hoogsei-
zoen worden bereikt via een veerdienst over 
de Nieuwe Meer en de eerder genoemde 
historische trams. Naast deze unieke vormen 
van vervoer is het ook mogelijk om met het 
openbaar vervoer naar het bos te gaan.

Feiten 
&

cijfers

• Het Bos bevat 137 km voetpaden, 51 km fietspaden,  
 16 km ruiterpaden en 14 km autoweg plus 100  
 bruggen.
• Veel bruggen zijn een ontwerp van architect Piet  
 Kramer.
• Er zijn 150 boomsoorten, 200 vogelsoorten en 700  
 keversoorten in het Bos
• Het Amsterdamse Bos ligt op het grondgebied van  
 de gemeente Amsterdam, Amstelveen en Aalsmeer  
 (alleen de recente uitbreiding in de Schinkelpolder).
• Het Bos is ongeveer 935 hectare groot. Hiervan  
 bestaat 420 hectare uit bos, 215 hectare uit gras 
 land, 165 hectare uit water, 70 hectare uit oever 
 landen en de overige 65 hectare zijn onder meer  
 wegen en sportvelden.

werd bedacht dat er te 
weinig recreatieruimte voor 
de stedelingen zou zijn. 
Daar maakte Jac P. Thijsse 
zich druk om. Vanaf 1927 
kregen de plannen onder 
leiding van stedenbouw-
kundigen en architecten 
Cornelis van Eesteren en 
Jakoba Mulder meer vaste 
vorm. De daadwerkelijke 
aanleg ging in 1934 

(bron WIKIpedia)

• In 1942 veranderde de naam 
 Boschplan in Amsterdamse Bos.
• Het Amsterdamse Bos trekt 
 jaarlijks zo’n 4,5 miljoen 
 bezoekers.



MEN'S CLUB

Breng je een klant  

Meld je bij de portier

Heb je vragen, opmerkingen of ideeën? 
Kom eens langs, stuur een e-mail naar 

info@straatoverleg.nl of bel 06 47008470. 

Elke woensdag tussen 10 en 17 uur is er op 
het kantoor van de TCA een spreekuur voor 

TCA-chauffeurs.
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Tweede Tuindwarsstraat in de Jor-
daan. De winkel loopt zo goed dat ze 
op een gegeven moment drie winkel-
panden naast elkaar hebben, plus 
een kledingzaak op de Nieuwendijk. 
In 1980 is de relatie voorbij. An-
nemarie blijft nog een tijdje werken 
in de winkel aan de Nieuwendijk, in 
afwachting van ander werk. 
Boven de winkel woont een vrouw 
die op de meest vreemde tijden 
thuiskomt. Annemarie vraagt de 
vrouw wat ze voor de kost doet en 
deze vertelt dat ze centraliste bij 
de Taxicentrale aan de Prins Hen-
driklaan is. De buurvrouw vertelt 
mooie verhalen en Annemarie raakt 
enthousiast. Ze solliciteert en wordt 
aangenomen. Haar werkzaamhe-
den bestaan uit het aannemen van 
ritten. Ze vertelt: ‘In die tijd waren 
er nog geen computers. Ik schreef 
de aangenomen rit op een papier-
tje, dat naar de volgende centraliste 
ging, die de rit uitgaf via een taxi-
paal of de mobilofoon. De dichtst-
bijzijnde chauffeur kreeg dan de rit 
toebedeeld. In die tijd hadden we 
zes kanalen; 1 was voor Centrum, 
2 voor Oost, 3 voor Zuid, 4 voor 
West, 5 voor Noord en 6 was het 
algemene open informatie kanaal. 
De eerste dag maakte ik een fout 
door te snel op een knop te drukken. 
Dat was de 6. Ik vloekte hardop en 
riep dat ik stom was. Alle chauffeur 
hadden dit via het open kanaal ge-
hoord. Nou, dat heb ik geweten! Het 

commentaar was niet van de lucht! 
Maar van je fouten leer je en het is 
me dus nooit meer gebeurd.’

Annemarie vertelt: ‘Op een gegeven 
moment belde de politie naar de 
Centrale omdat er een driejarig jon-
getje vermist werd. In die tijd had je 
bij de Houthaven een vrijplaats voor 
kampeerders. Een jong stel stond 
daar met een camper. Toen ze even 
verderop hun tanden gingen poet-
sen werd de camper inclusief het 
kind gestolen. De paniek was groot. 
De politie vroeg ons om hulp en we 
zetten alle kanalen op de mobilofoon 
open om de chauffeurs op te roepen 
naar de camper uit te kijken. Na een 
tijd werd de wagen op het industrie-
gebied van Sloterdijk gevonden. De 
kleine was aan boord en lag rustig 
te slapen. Alle centralisten maar ook 
een groot aantal chauffeurs huilden 
van blijdschap!’

Annemarie is in mei 2014 met 
pensioen gegaan en geniet van 
haar gezin in een lekker huis in 
Vinkeveen. Ze kan zich nu storten 
op haar grote hobby koken en gaat 
binnenkort vrijwilligerswerk in het 
dorp doen. Annemarie is ook te zien 
geweest in de achtdelige docusoap 
“De Centrale” die in 2010 door AT5 
is uitgezonden. Annemarie zegt: ‘Ik 
heb een heerlijke tijd gehad bij de 
Centrale en kon het goed vinden met 
de collega’s en chauffeurs.’

Annemarie Hoebink is geboren op 
Surabaya in Indonesië. Haar vader 
was daar piloot bij de marine. Op 
haar vierde jaar verhuist de familie 
naar Nederland. Ze komen terecht 
in Soesterberg waar Annemarie 
naar de lagere school gaat. Na deze 
school gaat Annemarie naar een 
katholieke MMS, waar door nonnen 
wordt lesgegeven. Het bevalt An-
nemarie helemaal niet. Ze gaat van 
school en begint een opleiding voor 
receptioniste aan het Schoevers 
Instituut. Na het behalen van haar 
diploma vindt ze werk bij de Fiatdea-
ler in Den Haag. Ze trouwt met een 
leuke man en woont in Voorschoten 
waar ze een heerlijk huis heeft met 
uitzicht op de vrije natuur. 
In 1969 verhuist het stel vanwege 
het werk van haar man naar Am-
sterdam. Annemarie wordt zwanger 
en komt terecht op de Jacob van 
Lennepkade. Ze is niet gelukkig in 
het donkere huis zonder uitzicht. 
Bovendien heeft ze grote moeite met 
de mentaliteit van de grote stad. 
Na een jaar verhuist ze naar Heili-
genblut in Oostenrijk. Haar schoon-
ouders hebben daar een hotel en 
kunnen wel wat hulp gebruiken. 
Twee jaar later gaat Annemarie 
scheiden van haar man en verhuist 
weer terug naar Amsterdam.

Na een paar jaar ontmoet ze haar 
tweede man. Samen met hem begint 
ze een kleding- en antiekzaak in de 

TaxiNummer 44
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Cijferbedrijf

Administratiekantoor

Alleen op vertoon van uw chauffeurspas!

Adres:

van woustraat 58

1073 LN Amsterdam

Tel. nr.: 020 - 400 45 95 

Openingstijden:

zondag t/m donderdag: 

12:00 - 01:00

vrijdag & zaterdag: 

12:00 - 02:00

Bepaal uw gerecht in 3 simpele stappen

SONCHI TAXI DEAL
(100% halal vlees)

Koffi e van het huis

1073 LN Amsterdam1073 LN Amsterdam1073 LN Amsterdam1073 LN Amsterdam1073 LN Amsterdam

€10,00



9

Taxinummer   609

Iedere maand vragen we een taxichauffeur naar zijn of haar geschiedenis 
en het favoriete taximoment. Deze maand is Melle van Arkens van taxi 1609 
aan de beurt om zijn verhaal met u te delen. 
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Melle van Arkens is geboren in de 
Rapenburgerstraat. Op zijn vierde 
jaar verhuist hij naar de President 
Brandtstraat. De kleine jongen 
gaat naar de Christiaan de Wet-
school in Amsterdam Oost. 
Hij is niet vies van werken. De jon-
gen is nog maar tien jaar oud als 
hij Frans, de Joodse zuurventer, 
helpt. Hij vertelt: ‘Frans hield wel 
van een slok en liep van café naar 
café. Ik reed dan met de kar door 
Oost om zijn waar te verkopen. En 
dat ging me goed af!’

Na de lagere school gaat Melle 
naar de LEAO in de Van Ostade-
straat. Hij haalt zijn diploma en 
vindt werk op een kantoor. Het 
kantoorwerk bevalt hem abso-
luut niet en hij wordt vrijmaker 
bij Staring Tex. Melle: ‘Ik moest 
documenten laten afstempelen en 
van de ene naar de andere dienst 
brengen.’ 

Een paar maanden later wordt hij 
pompbediende bij Esso aan de Bur-
gemeester Stramanweg in Ouder-
kerk aan de Amstel. Daar maakt 
hij veel avonturen mee. Zo betrapt 
hij zijn baas die gaatjes heeft ge-
maakt in de muren van de 
damestoiletten. De glurende be-
drijfsleider wil Melle ontslaan maar 
dat gaat niet door want intussen 
heeft Melle het aan zijn collega’s 
laten zien en deze verplichten de 
baas alle gaatjes dicht te smeren. 
Maar Melle heeft wel genoeg van 
deze baas en zoekt ander werk.
Hij vindt, na diverse kleine baan-
tjes, een vaste betrekking bij 
schaatsenfabrikant Viking. Maar 
als dit bedrijf van Amsterdam Oost 
naar Weesp verhuist, moet hij 
alweer op zoek naar wat anders. 
Hij zegt: ‘Ik zag een advertentie 
waarin taxichauffeurs voor Schip-
hol werden gevraagd. Ik deed bij 
de Taxicentrale op de Prins Hen-
driklaan de cursus, haalde mijn 
papieren en ging bij Boekhof op 
Schiphol aan de slag. Dat was in 
1978.’

Zijn eerste rit? ‘Ik reed in een 
hele grote Mercedes en mijn klant 
moest naar Hotel Krasnapolsky op 

de Dam. Ik vond het heel stoer en 
opwindend om in zo’n grote bak te 
rijden. Nadat ik de klant bij 
Krasnapolsky had afgeleverd, stap-
te er meteen weer iemand in die ik 
naar Schiphol moest brengen. Ik 
weet nog dat ik in korte tijd veel 
geld verdiende.’ 

Melle voelt zich als een vis in het 
water op de taxi. Zijn verste rit 
gaat naar Frankfurt: ‘Ik had een 
voorkeur voor korte ritjes. Meestal 
verkocht ik de buitenritten aan de 
eigen rijders. De rit naar Frank-
furt heb ik wel gereden. Er was 

niet veel aan. Mijn klant was een 
zakenman waar ik weinig 
contact mee had.’

Na zes jaar Schiphol stapt Melle 
over naar een taxibedrijf dat in de 
stad werkt. Het  bevalt hem prima: 
‘Je vervoert veel Amsterdammers. 
Zo moest ik op een dag bij Ron-
deel in Buitenveldert voorkomen. 
Ik belde aan en er kwam een oude 
dame naar buiten. Ik hielp haar 
met instappen. Ze vertelde me dat 
ze 93 jaar was en op visite ging bij 
haar zuster van 96 die in de 
Jordaan woonde. Ik zette een 
nummer van Manke Nelis op en we 

samen zongen uit volle borst de 
tekst mee. Toen we in de Jordaan 
waren, gaf ik haar het ritje kado. 
De dame was zo blij dat ze me 
omhelsde en een kus gaf.’ 
Een andere bijzondere rit gaat van 
een bejaardentehuis in de Bijlmer 
naar het AMC; ‘Met een oudere 
dame die gevallen was en haar 
elleboog had gebroken. De vrouw 
stierf van de pijn en viel tijdens de 
rit meerdere keren weg. Ik reed 
heel langzaam omdat elk kuiltje in 
de weg hevige pijnen veroorzaak-
te. Toen ze bewusteloos raakte, 
scheurde ik zo hard mogelijk naar 

het ziekenhuis. Ondertussen belde 
ik het AMC om te vertellen dat ik 
met de vrouw in aantocht was. 
Toen we aankwamen stond er al 
een ploeg te wachten om haar 
zo snel mogelijk naar binnen te 
brengen. Ik heb geen idee hoe het 
afgelopen is. Dat hoor je als taxi-
chauffeur bijna nooit!’

Melle is korte tijd pachter geweest 
en koopt in 1995 voor 150.000 
gulden een half nummer op taxi 
333, samen met zijn maat Dirk. 
Een kleine tien jaar later koopt hij 
-‘voor weinig’- nummer 1609. En 
daar rijdt hij nog steeds op! 

we zongen uit volle borst mee

TaxiNummer 44



Taxi in the city

Nantes is een stad in het westen 
van Frankrijk. Het aantal inwoners 
bedraagt iets meer dan 270.000. In 
de metropool van Nantes wonen ruim 
600.000 mensen.

De taxibranche in deze Franse stad 
is niet gedereguleerd en lijkt sterk 
op die van Amsterdam, maar dan in 
de tijd dat er in die stad nog maar 
1500 vergunningen waren afgege-
ven. Dus eind vorige eeuw, voordat 
de (volgens de Nederlandse overheid 
verplichte) deregulering plaatsvond!
De gemeente Nantes verleent de ver-
gunningen en bepaalt hoeveel er uit 
gegeven worden. Volgens de website 
van de gemeente zijn er 135 vergun-
ningen verstrekt, maar de chauffeurs 
op straat zeggen dat er zo’n 250 ver-
gunningen afgegeven zijn. Een van 
de grootste coöperaties in Nantes en 
omgeving heet Allo Nantes. De vloot 
bestaat uit 180 wagens.

Er is een wachtlijst voor de vergun-
ningen. Alle transacties worden in 
een openbaar register bijgehouden. 
De gemeente bepaalt ook, na overleg 
met de belangenorganisaties van de 
taxi, de plaatsen en aantallen van de 
standplaatsen in de stad.  

Er zijn volgens de chauffeurs die we 
spraken ruim voldoende standplaat-
sen. Dat beeld klopt, want er zijn 25 
standplaatsen in de stad die samen 
goed zijn voor iets meer dan 140 
plaatsen. De chauffeurs mogen op 
alle standplaatsen staan.

Klanten kunnen op straat een taxi 
aanhouden of bij de standplaatsen 
instappen. Het is ook mogelijk om 
per telefoon of computer een taxi 
te bestellen. Via de websites van 
een aantal taxibedrijven wordt een 
indicatie van de prijs gegeven. Ook 
wordt de wachttijd en het aantal be-
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schikbare taxi’s aangegeven.
Een jong bedrijf uit Nantes heeft re-
cent een digitale toepassing ontwik-
keld zodat klanten met een smart-
phone, computer of tablet een taxi 
kunnen bestellen. Er zijn inmiddels 
dertig chauffeurs aangesloten bij dit 
nieuwe bedrijf. 
 
De ritprijs wordt per meter berekend. 
Het systeem is behoorlijk ingewik-
keld. Er zijn vier tarieven: A staat 
voor enkele reis overdag; B voor 
enkele reis ’s nachts; C voor een 
retourreis overdag en D tenslotte 
voor een retourreis in de nacht. Op 
de daklichtjes en in de wagen valt te 
zien welk tarief berekend wordt.
De tariefprijzen zijn respectievelijk 
€0,70 voor 143 meter (A); €1,05 
voor 95 meter (B); €1,40 voor 71 
meter (C) en €2,10 voor 47 meter 
(D). Voor de bagage mag drie kwart-
jes per koffer worden gerekend en 
voor een hond €0,98. Het wachttarief 
bedraagt iets meer dan €23.

De taxi’s hebben een klein wit dak-
lichtje, met rode en groene lampjes 
om aan te geven of de taxi bezet of 
vrij is. Sommige wagens hebben een 
blauw of een groen daklichtje. De 
kleur van het daklichtje hangt samen 
met het bedrijf waar de chauffeur 
voor rijdt. Op het rechtervoorportier 
staat het nummer van de taxi. 
De auto’s zijn divers, zowel qua kleur 

als qua merk. 
Het valt op dat er relatief weinig 
Franse auto’s rondrijden. De meest 
voorkomende merken zijn Mercedes, 
Audi, Toyota, Skoda en Volkswagen.
In de wagen is een taxameter en een 
printer. Sommige chauffeurs beschik-
ken ook over een GPS-systeem.

Chauffeurs bij het centraal station 
van Nantes vertellen ons dat ze zo’n 
€35 per uur verdienen. En dat iedere 
chauffeur vrij is om in de nacht of de 
dag te rijden. Ze werken gemiddeld 
zo’n negen uur per dienst.
Een vergunning is behoorlijk aan de 
prijs, daar moet zo’n €145.000 voor 
neergeteld worden.

Het is toegestaan om op de stand-
plaats van het vliegveld te staan. 
Eind vorig jaar hebben chauffeurs 
actie gevoerd omdat ze jaarlijks een 
bedrag van € 240 aan de luchthaven 
moeten betalen. Zij hebben toen 
enige tijd de toegangswegen bezet.

Om taxichauffeur te worden moet 
een vakbekwaamheidstest worden 
afgelegd. Dat is niet echt moeilijk 
volgens de chauffeurs: ze moeten 
een aantal straten, nationale routes 
en snelwegen kennen. Het diploma 
wordt door de gemeente afgegeven. 
Maar om daadwerkelijk taxichauffeur 
te worden moet er wel een 
plek vrij komen. 
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Ooit gehoord van Chiropractie?

Taxi chauffeurs zitten soms uren achter elkaar in een stoel die 

verre van ideaal is voor de (onder)rug en nek. Bij Chiroprac-

tie Overtoom zien we vaker taxi chauffeurs met klachten als 

hoofdpijn, nekpijn, lage rugpijn, ischias, en zelfs hernia. Daarom 

hebben we een speciale aanbieding alleen voor taxi chauffeurs en 

hun families!.

Chiropractie Overtoom biedt een volledig intake aan bestaand 

uit een SEMG scan, lichamelijk onderzoek en een uitleg van de 

bevindingen voor slechts 20,- 

Wanneer U n.a.v. de onderzoeken meteen 
start met de behandelingen bieden we U 
de eerste 6 behandelingen voor de prijs 
van 5! Dat is een besparing van 60,-!!
N.B. Chiropractie wordt meestal ook ge-
deeltelijk vergoed wanneer U aanvullend 
verzekerd bent.
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020 7777777 (7x7)

Talloze bestelmanieren en een snelle ser

Al ruim anderhalf jaar kan er in iedere TCA-taxi 

gepind worden. Helaas is nog niet iedereen daar 

van op de hoogte. Dus graag brengen we dat 

nogmaals onder de aandacht. Iedereen heeft 

namelijk steeds minder contant geld bij zich en 

maakt veelal het liefst gebruik van de pinpas. 

Ideaal dus dat je je tijdens de taxirit niet meer 

druk hoeft te maken of je wel voldoende geld bij 

je hebt.

Veiligheid chauffeurs

Uit het oogpunt van veiligheid is de pinmogelijk-

heid ook een enorme vooruitgang voor TCA en 

haar chauffeurs. Pinnen betekent dat er in iedere 

TCA-taxi minder cash geld aanwezig is. Hierdoor 

is een TCA-taxi een minder makkelijke prooi voor 

overvallers. 

Nieuwe ontwikkelingen

Naast de mogelijkheid tot pinnen werkt TCA hard 

aan nieuwe ontwikkelingen. Zo worden op dit 

moment al onze taxi’s ingebouwd met nieuwe ap-

paratuur, waaronder een nieuwe geavanceerde, 

touchscreen terminal en een boordcomputer. 

De boordcomputer is met ingang van 1 septem-

ber 2014 verplicht voor alle taxi’s in 

Nederland en registreert digitaal alle ritgegevens 

en arbeidstijden. 

TCA hoopt met al deze ontwikkelingen in 

Amsterdam het verschil te kunnen maken als het 

gaat om veilig taxivervoer. Iedereen moet met 

een goed gevoel in Amsterdam in een betrouw-

bare taxi kunnen stappen.

Pinnen in alle TCA-taxi’s
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e bestelmanieren en een snelle service

RAI-data
7th Dutch CCS Symposium      19 en 20 juni

Multifestijn         20 t/m 22 juni

LTE World Summit       23 t/m 25 juni

APEX          24 t/m 26 juni

IRE         24 t/m 26 juni

Electric and Hybrid Marine World Expo    24 t/m 26 juni

iGaming Super Show      24 t/m 27 juni

Dutch PHP         26 t/m 28 juni

Awake Amsterdam        26 juni

The National Achievers Congress     28 en 29 juni

ECSS Amsterdam 2014       2 t/m 5 juli

Met een klantenkaart van TCA ben je verlost van contante 

betalingen. Ideaal dus! We hebben de eenmalige klanten-

kaarten waar je een vast bedrag op kan zetten. Makkelijk 

voor een vaste rit, bijvoorbeeld naar een station of naar 

Schiphol. Zo weet je van tevoren wat je kwijt bent. Maar 

TCA heeft ook de blanco variant als je zelf wilt bepalen 

waar jij of je gasten naartoe gaan met de taxi. 

Naast de TCA-klantenkaart voor eenmalig gebruik heeft 

TCA ook de persoonlijke klantenkaart. Erg handig als je 

veel gebruik maakt van de taxi. Met deze kaart rijd je ge-

makkelijk op rekening en hoef je nooit meer contant of met 

een van je betaalpassen te betalen. Maak je veel gebruik 

van de taxi voor je werk dan zijn declaraties verleden tijd 

en kan de creditcard van de zaak in de la blijven liggen. 

Daarnaast bent u met de TCA-klantenkaart altijd verzekerd 

van een kwaliteitstaxi.

TCA-klantenkaarten

Meer informatie? Mail naar sales@tcataxi.nl 

of bel naar 020 - 650 6506.
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Taxibranche informeert 

klanten over snorders

Uber wil taxichauffeurs 

vervangen 

TAXI
Nieuws

Op zaterdag 10 mei 2014 verstrekken de TTO’s 
samen met de gemeente Amsterdam informatie 
over het gebruik van snorders. Tijdens deze actie 
worden er flyers uitgedeeld met de nadelen van 
snorders en voordelen van taxi’s. Sinds de invoer-
ing van de nieuwe taxiverordening op 1 juni 2013 
ziet de taxibranche een toename van snorders bij de 
uitgaanspleinen. Dit zorgt voor overlast en neemt 
klanten weg van de officiële taxi’s. Door burgers te 
informeren proberen de gemeente en taxibranche dit 
tegen te gaan.
Een snorder biedt illegaal taxivervoer aan tegen 
betaling zonder de vereiste Amsterdamse en lande-
lijke vergunningen. Daarnaast kan het zijn dat het 
voertuig waarmee wordt gereden niet APK-gekeurd 
of verzekerd is, wat tot onveilige situaties kan 
leiden. Rond uitgaansgebieden leveren snorders 
bovendien door hinderlijk en agressief ronselen van 
klanten vaak overlast op.
Vanaf 1 juni 2013 zijn Amsterdamse taxiregels van 
kracht die strenge eisen stellen aan het taxivervoer 
dat wordt aangeboden in de stad. Iedere taxichauf-
feur die opereert op de Amsterdamse opstapmarkt 
moet zich aansluiten bij een toegelaten taxiorgani-
satie, een TTO. De TTO houdt toezicht op de eigen 
chauffeurs, de gemeente controleert de TTO. Geen 
anonimiteit meer, wel veilige en betrouwbare taxirit-
ten voor de klant. Wanneer mensen in plaats van 
een geregistreerde taxi gebruik maken van een 
snorder, is er geen garantie op een veilige rit.

Bron: Amsterdam.nl
Mei 2014

Door het faillissement van BCT-leverancier Quipment 
komen honderden taxibedrijven in de problemen. Ze 
hebben forse bedragen aanbetaald om te voldoen aan 
de BCT-verplichting per 1 juli. Maar de taxibedrijven 
lopen nu het risico dat geld kwijt te zijn, want dat zit 
in de failliete boedel. 
Ook dreigen zij de subsidie mis te lopen, omdat de 
kans bestaat dat er niet voor 1 september is 
ingebouwd. Terwijl de liquiditeitspositie van diverse 
taxibedrijven al behoorlijk slecht is.

Bron: taxipro.nl
Juni 2014

De taxi-app Uber wil zijn taxichauffeurs uiteindelijk 
gaan vervangen door zelfrijdende auto’s.
Dat zegt Uber-ceo Travis Kalanick tijdens de Code 
Conference. Eerder vandaag onthulde Google het ee-
rste prototype van zijn zelfrijdende auto, een wagen 
zonder stuur of pedalen.
“De reden waarom Uber duur kan zijn is dat je niet 
alleen betaalt voor de auto, je betaalt ook voor de 
persoon die de auto bestuurt”, aldus Kalanick. “Als 
er geen bestuurder is, vermindert dit ook de kosten.” 
Volgens Kalanick is het “onvermijdelijk” dat taxichauf-
feurs op den duur worden vervangen door computers. 
“Het zal nog wel een lange tijd duren voordat dit ook 
daadwerkelijk gebeurt”, zegt de Uber-ceo. 

Bron: nu.nl
Mei 2014

Taxibedrijven gedupeerd 

door faillissement

Dungenaar sprong uit taxi 

taxichauffeur vrij
De 56-jarige taxichauffeur uit Den Bosch die was 
aangehouden in verband met het overlijden van een 
27-jarige passagier uit Den Dungen is maandag in 
vrijheid gesteld.

De chauffeur heeft verklaard dat de Dungenaar uit de 
rijdende taxi is gesprongen en het technisch onder-
zoekt ondersteunt die verklaring, aldus de politie. 

Bron: bd.nl
Mei 2014

TaxiNummer 44
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TAXI
Nieuws

TAXICUP 2014

Agenten trekken 

straatrover uit taxi
Twee agenten in burger hebben vrijdagnacht een 
straatrover aangehouden die even daarvoor een En-
gelse toerist met geweld had beroofd. De verdachte 
probeerde te ontkomen in een taxi.
De agenten stonden vrijdagnacht voor het politie-
bureau op de Beursstraat toen zij een man op zich 
af zagen rennen, met in zijn kielzog een Engelse 
toerist, die druk schreeuwde en gebaarde. Toen 
de agenten de achtervolging inzetten, sprong de 
verdachte op het Damrak in een taxi, die hij druk 
schreeuwend en gebarend opdracht gaf weg te 
rijden. De agenten waren echter net op tijd om 
de man uit de wagen te trekken. De verdachte is 
aangehouden.

Bron: parool.nl
Juni 2014

Broers 10 jaar cel in voor 

taximoord
De broers Dayniel en David F. moeten allebei 10 jaar 
de cel in voor het vermoorden van de 52-jarige ta-
xichauffeur Denz in 2004 in Rotterdam. Dat besliste 
de rechtbank in Rotterdam vandaag. Die vond be-
wezen dat de broers F. de roofmoord pleegden. De 
derde verdachte werd vrijgesproken. De zaak deed 
destijds veel stof opwaaien. Zeker 250 taxichauffeurs 
namen vlak na de moord deel aan een lange tocht 
door Rotterdam ter nagedachtenis van de chauffeur 
die op 29 februari 2004 op straat werd gevonden met 
een kogel door zijn hoofd. In eerste instantie kreeg 
de derde verdachte de schuld in de schoenen gescho-
ven, maar de rechter vond de getuigenverklaringen 
hiervoor te onbetrouwbaar. Dat de rechter tot een 
straf 10 jaar kwam, komt omdat de twee broers op 
vrijwel identieke wijze twee keer eerder een taxi-
overval pleegden. Daarbij werd ook geschoten.

Bron: ad.nl
Mei 2014
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Op 22 juni a.s. zal op sportpark de Eendracht aan 
de Bok de Korverweg in Amsterdam, op de velden 
van voetbalvereniging “Eendracht 82” voor de 
vierde keer in successie het voetbaltoernooi om de 
Taxicup georganiseerd worden. Elders in de wereld 
is er rond deze tijd nog een voetbaltoernooitje 
gaande, maar dit is toch de cup waar het écht al-
lemaal om draait.

Volgens Lodewijk Hulsman van het 
Taxiopleidingscentrum die het toernooi in samen-
werking met My Taxi Centrale organiseert, beloofd 
het net als in voorgaande jaren wederom een 
geweldige happening te worden, waarbij het, buiten 
de sportieve prestatie, vooral zal gaan om gezellig-
heid en verbroedering van iedereen die werkzaam 
is in de Amsterdamse “taxiwereld”.

De deelnemende teams van verschillende 
Amsterdamse vervoersbedrijven, zullen op het veld 
de strijd met elkaar aanbinden. Buiten het veld 
gaat het echter vooral om vriendschap en colle-
gialiteit en zal er alles aan gedaan worden om er 
opnieuw een succes van te maken, waarbij muziek, 
eten en drinken, ook weer volop aanwezig zullen 
zijn.

Afgaand op de positieve reacties die wij na afloop 
van de vorige toernooien mochten ontvangen, 
verwachten wij opnieuw deelnemende teams van 
alle bedrijven die de vorige jaren ook hebben 
deelgenomen. Aangevuld met nieuwe teams, van 
vervoersbedrijven die in de vorige edities nog niet 
aanwezig waren, verwachten wij een groot deelne-
mersveld en beloofd het wederom een gezellige 
boel te worden. En dat is ook precies waar het de 
organisatoren om gaat, het “dichter bij elkaar bren-
gen” van iedereen uit de Amsterdamse taxiwereld.

De eerste wedstrijden zullen op 22 juni om 11.00 
uur aanvangen. Ga vooral eens kijken en mocht u 
er zin in hebben, kunt u tegen een geringe ver-
goeding ook deelnemen aan de barbecue na afloop 
van het toernooi. Alleen de weergoden zouden nog 
roet in het eten kunnen gooien, maar anders lijkt 
niets een gezellige dag hier meer in de weg te kun-
nen staan…

Wellicht tot ziens op 22 juni!!! 



In 2011 heeft een lid van de Tweede Kamer, de heer de Mos van de PVV, op 
verzoek van de branche een motie ingediend over een versoepeling van de 
rij- en rusttijden voor taxichauffeurs.  De motie is aangenomen in de Tweede 
kamer, met 75 stemmen voor en 74 stemmen tegen. 

Versoepeling
Er worden persberichten 
opgestuurd en de kranten 
publiceerden in de da-
gen na het besluit van de 
Tweede Kamer dat de inge-
wikkelde rij- en rusttijden 
voor taxichauffeurs flink 
zouden worden versoepeld. 
Taxipro publiceert op de 
site: ‘Straks hoeft alleen 
nog de Europese regelge-
ving voor rij- en rusttijden 
gevolgd te worden. Die 
opdracht gaf de Tweede 
Kamer aan minister Schultz 
van Haegen.’

Iedereen blij
De chauffeurs vielen vol-
gens een woordvoerder 
van brancheorganisatie 
KNV Taxi tot nu toe on-
der de Europese regel-
geving voor truckers en 
buschauffeurs die lange 
wintersportreizen maken. 
Volgens KNV Taxi is Ne-

Wist u dat?
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derland het enige land in 
de EU waar dat het geval 
was. De constructie was 
volgens KNV nodeloos 
ingewikkeld en leverde 
veel verwarring op bij de 
chauffeurs. De opdracht 
van de Tweede Kamer was 
dus een verademing voor 
de Nederlandse chauffeurs 
en volgens de woordvoer-
der waren de Nederlandse 
taxichauffeurs erg blij met 
de versoepeling van de rij- 
en rusttijdenregeling.
Kamerlid de Mos vertelde 
aan de pers: ‘Ik ben ont-
zettend blij dat deze motie 
is aangenomen zodat taxi-
chauffeurs eindelijk een 
lastenverlichting tegemoet 
kunnen zien en er een 
einde komt aan de regel-
druk van de overheid. De 
taxibranche zal dus meer 
vrijheid krijgen om de rij- 
en rusttijdenregeling zelf in 
te richten.’ 

Boordcomputer
En toen werd het stil. Er 
gebeurde niets met de 
motie….. 
Wel werd er heel hard 
gewerkt aan de introduc-
tie van de boordcompu-
ter, het dure speeltje van 
de politiek. De Inspectie 
Leefomgeving en Trans-
port (ILT) zegt op de site: 
‘Op 1 juli 2014 wordt de 
boordcomputer voor de 
taxi (BCT) definitief in-
gevoerd: alle straattaxi’s 
moeten dan zijn uitgerust 
met een geactiveerde 
boordcomputer. Vanaf 1 
juli mogen chauffeurs hun 
arbeids-, rij- en rusttijden 
alleen nog maar digitaal 
registreren, en niet meer 
via de (papieren) werk-
map en dagrittenstaat.’ 
De ILT zegt te gaan hand-
haven op het gebruik van 
de Boordcomputer Taxi 
(BCT) volgens het prin-
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cipe ‘zacht waar het kan, 
hard waar het moet’. De 
invoering en wijze van 
handhaving zal gefaseerd 
gebeuren, er is een over-
gangsperiode en een cou-
lanceperiode. Tijdens de 
overgangsperiode krijgen 
taxiondernemingen de tijd 
om de BCT te gaan gebrui-
ken. Tijdens de coulance-
periode zal de ILT coulant 
(ik vertaal: flexibel) om-
gaan met fouten in het 
gebruik van de BCT. Na 
deze periodes kan de ILT 
optreden tegen alle over-
tredingen.

Boetes
Op de overheidssite “Of-
ficiële bekendmakingen” 
staan alle boetes opge-
somd die een taxichauf-
feur kan krijgen. Zo kun 
je ook de boetes zien die 
samenhangen met de rij- 
en rusttijdenwet. Om een 
voorbeeld te noemen: als 
de dagelijkse rijtijd van 9 
uur (en als verlenging tot 
10 uur niet is toegestaan) 
wordt overschreden dan 
bedraagt de boete € 550, 
plus nog eens € 100 per 
extra gewerkt uur. 
De wet is natuurlijk ge-
maakt voor werkgevers en 
personeel. Het vervelende 
is dat alle ZZP-ers ook on-
der die wet vallen. Tijdens 
mijn spreekuur bij de TCA 
komen regelmatig taxi-
chauffeurs langs die boetes 
hebben gekregen omdat 
ze de rij- en rusttijdenwet 
zouden hebben overtreden. 

Veiligheid
Politici en ambtenaren 
vertellen dat de wetgeving 
over rust- en rijtijden goed 
is voor onze veiligheid. 
Want, zo zeggen ze, als we 
te lang achter elkaar rij-

Rij veilig Blijf vrolijk Taxijoke

nog maar controleren op 
pauze, dage-lijkse rusttijd 
en wekelijkse rusttijd. Het 
begrip ‘rijtijd’ verdwijnt. 
Het Sociaal Fonds Taxi 
(SFT) controleert straks 
op naleving van de cao-
afspraken over arbeidstijd. 

Voortmodderen
Ik ben benieuwd of het de 
staatssecretaris zal luk-
ken om  snel de wet aan te 
passen.
Voorlopig blijven wij voort-
modderen met de huidige 
rij- en rusttijdenwet en de 
daarbij behorende toren-
hoge boetes. 
En met de boordcompu-
ter! Maar…. dat zal niet 
gemakkelijk worden. Het 
ding barst namelijk van de 
storingen. De chauffeurs 
moeten nadat de BCT is 
ingebouwd, telkens weer 
terug naar de inbouwsta-
tions om de software aan 
te laten passen. Een aantal 
chauffeurs helpt de over-
heid (zelfs belangeloos) 
om de ict updates aan te 
passen. Daar komt bij dat 
de handhavers van ILT niet 
weten hoe ze de BCT moe-
ten uitlezen om strafbare 
feiten te controleren. Wie 
gaat ons straks vertellen of 
we voldoen aan de rij- en 
rusttijden? 

den kunnen we ongelukken 
maken. Een belachelijke 
redenatie! Wij staan soms 
uren stil op de standplaat-
sen. En in die tijd rusten 
we uit. Was het maar waar 
dat we achter elkaar kon-
den rijden!!!! 

Stichting Taxibelangen 
Nederland zegt dat nooit 
bewezen is dat de ver-
keersveiligheid toeneemt 
door de rij- en rusttijden-
wet. En ook stelt de stich-
ting: ‘Tegelijkertijd zorgt 
het wel voor een oneven-
redig grote administratieve 
belasting bij taxibedrijven 
en -chauffeurs. Elders in 
de Europese Unie bestaan 
dergelijke regels niet voor 
taxichauffeurs. ZZP-ers 
moeten zelf hun tijden 
kunnen bepalen.’

Oplossing nabij?
Staatssecretaris Mansveld 
heeft aan de kamer laten 
weten dat de regels voor 
rij- en rusttijden van 
taxichauffeurs  aan het 
einde van dit jaar worden 
versoepeld. Taxichauffeur 
mogen straks, volgens 
haar, vrijwel onbeperkt 
nacht-diensten draaien, 
zolang ze maar voldoende 
dagelijkse en wekelijkse 
rust nemen. De inspectie 
Leefomge-ving en Trans-
port (ILT) zal dan alleen 
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municatie. Daarnaast is hij coördi-
nator internationalisering en geeft 
gastcollega’s in het buitenland over 
onder meer de Nederlandse eutha-
nasiewet. Hij leert Robert kennen en 
raakt verknocht aan diens glitter- en 
glamourwereld. In 1996 hebben ze 
hun eerste act in een identiek kos-
tuum met pandjesjas en hoge hoed. 
Thom: ‘Dat was zo’n succes dat 
het ons handelsmerk werd. Robert 
maakte steeds mooiere kostuums. 
De kostuums waar we nu in optre-
den bestaan uit zo’n 75.000 paillet-
ten en 75.000 kralen. Het duurt zes 
tot zeven maanden voordat een pak 
klaar is.’

In de loop van de tijd worden Robert 
en Thom steeds vaker benaderd met 
de vraag om als host op te treden. 
Vijftien jaar geleden besloten de he-
ren om met deze act door te gaan. 
Robert is een liefhebber van don-
kere sprookjes en bedacht de naam 
Grimm Brothers. 

De twee nemen vaak een taxi. Ze 
kunnen geen gebruik maken van 
een gewone sedan. Als ze de kos-
tuums aan hebben, bestellen ze bij 
de Taxicentrale een busje zodat ze 
de hoge hoeden op kunnen houden 
in de wagen. Soms gaan de kos-
tuums ingepakt als bagage mee. 
Dan hebben ze zo’n groot en zwaar 
pakket bij zich dat er een stationwa-
gen nodig is.

Brothers Grimm zijn bekend in de 
Amsterdamse taxiwereld. Robert: 

Robert Anthony en Thom Rijpstra 
zijn de Brothers Grimm.
Robert is in het Engelse Plymouth 
geboren en gaat na de lagere 
school naar de ballet opleiding aan 
de Rambert School of Ballet and 
Contemporary Dance. Hij danst bij 
Lindsay Kemp Company en toert de 
hele wereld over met de voorstel-
lingen Legends en Flowers. David 
Bowie ziet een productie in New 
York en is zo enthousiast dat hij een 
theater voor de groep afhuurt zodat 
ze negen maanden lang ongestoord 
kunnen oefenen en optreden. Robert 
maakt in het La Mamma Theatre 
kennis met theatergezelschap The 
Original Trockadero Gloxinia Ballet 
dat in prachtige kostuums optreedt. 
Hij houdt van hun glitter en glamour 
en leert kostuums te maken en te 
verfraaien met de overgebleven lo-
vertjes en glittertjes van het gezel-
schap. 
Hij gaat regelmatig stappen in Am-
sterdam en is, in zijn schitterende 
outfits, een graag geziene gast in 
nachtclubs als de iT en de Roxy. 
In 1994 treedt hij met de Lindsay 
Kemp groep op tijdens het Holland 
Festival en besluit in Amsterdam te 
blijven. Goede vriendin Hetty Blok 
helpt hem een huis te vinden.
 
Brother en partner Thom Rijpstra is 
geboren in Utrecht. Na zijn stu-
die sociologie vindt hij werk in de 
jeugdhulpverlening. In 1983 wordt 
hij docent bij de opleiding verpleeg-
kunde aan De Haagse Hogeschool. 
Hij geeft les in sociologie en com-

‘We liepen op een avond, na afloop 
van een optreden, in onze kostuums 
door de stad. Op weg naar huis. 
Het was een warme zomeravond, 
maar toen we bij de Munt aankwa-
men, begon het hard te regenen. En 
precies op dat moment kwam er een 
taxichauffeur naast ons rijden die 
riep: ‘Hé jongens, stap maar in want 
anders worden die mooie pakken 
van jullie kletsnat!’ En hij reed ons 
gratis naar huis.’
Het gaat niet altijd zo. Thom: ‘Op 
een avond kwamen we aan op het 
Centraal Station. We droegen onze 
pakken en wilden in een busje stap-
pen. Tot onze grote schrik werd de 
chauffeur die voor het busje stond 
agressief. Hij schreeuwde tegen ons 
dat we bij hem moesten instappen. 
De sfeer was niet prettig. Gelukkig 
greep de taxihost in en konden we 
alsnog met het busje mee.’

De mannen vertellen dat de taxi-
chauffeurs over het algemeen 
positief reageren op hun verschij-
ning, ook al verliezen ze af en toe 
wat pailletten of kraaltjes in de taxi. 
Thom: ‘We hebben geen slechte 
ervaringen. We bellen altijd de 
taxicentrale en als we op straat een 
taxi aanhouden, kijken we wel goed 
uit bij wie we instappen. Dat scheelt 
een hoop narigheid!’

Robert en Thom zijn gastheren op 
openingen, bruiloften en partijen 
maar doen tegenwoordig ook begra-
fenissen. Meer weten. Zie de face-
bookpagina van Brothers Grimm

Op  de achterbank

TaxiNummer 44
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De column

GROBBE

LUCAS

TaxiNummer 4420

geven, toen ze ineens naar een andere be-
stemming wilde dan het opgegeven adres. Een 
adres dat helemaal buiten de route ligt die ze 
hoort te rijden. 

Ik had het maar te doen vond ze. En ze was 
niet van plan om er voor te betalen. Op mijn 
mededeling dat ze de extra kilometers wel zelf 
moest afrekenen begon ze hevig te schelden. 
Dus daarmee waren de onderhandelingen defi-
nitief beëindigd. Ik bracht de vrouw uiteindelijk 
gewoon naar haar eigen huis.

Dit is de allerlaatste keer geweest dat ik haar 
heb vervoerd. 
Als ik in het Lucas ben om iemand op te pikken 
en ik zie haar zitten……..dan krijg ik de neiging 
haar naam te roepen. Om haar vervolgens te 
melden dat ze, in verband met de drukte op de 
taxi, nog twee uur moet wachten.
Maar zo gemeen ben ik niet……soms….
Maar ik had het bijna gedaan…..bijna……

L u c a s  A n d r e a s

    z i e k e n h u i s

Ik heb regelmatig klanten bij dit ziekenhuis 
opgehaald. Vaak ook dezelfde. Zoals die Soma-
lische dame van de dialyse. Ze zit altijd rustig 
te wachten, moe van de behandeling.
Ik spreek wat Arabisch dus we wisselen wel 
eens een paar woorden gedurende de rit naar 
Noord.
Ze is nooit in een rotbui en zegt altijd vriende-
lijk goedendag.

Helaas zijn er ook andere klanten…..
Dat iemand zich klote voelt na het spoelen, dat 
kan ik helemaal begrijpen.
Dat je soms je dag niet hebt, oké. 
Maar om IEDERE KEER uit je dak te gaan en 
altijd maar weer lomp te reageren…….dat is 
niet normaal!

Een collega heeft me verteld dat ze die patiënt 
een slaapmiddel geven gedurende de behande-
ling. Om van haar lompe gedrag af te zijn….…
En dat slaapmiddel had ik haar ook wel willen 

GROBBE
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Ramon van Efferen taxi 2501 is de gelukkige 
winnaar. U kunt uw prijs (graag binnen twee maanden) 
ophalen bij Daskas, Haarlemmerstraat 27.  
Van harte gefeliciteerd!

Waar is  dit?

Het juiste antwoord van de vorige keer:

De Droogbak genomen van af 

de Prins Hendrikkade

TaxiNummer 44

Waar is deze foto genomen? 
Stuur het antwoord, met je naam en adres, voor 5 juli 2014 
naar puzzel@taxinummer.nl Onder de goede inzenders wordt een 
heren toilettas verloot.

Het gebouw “de Droogbak” van architect 
C.B. Posthumus Meyjes werd gebouwd als 
hoofdkantoor van de Hollandse IJzeren 
Spoorwegmaatschappij in 1884. Het is nu, na 
vele bestemmingen als Raad van de Arbeid, 
Rijksadministratiegebouw en 
Hogeschool van Amsterdam, in gebruik als 
kantoor.

Deze prijs is door DASKAS 
ter beschikking gesteld. 



 

 

Er wordt een bank overvallen, zegt de overvaller tegen 
het personeel: “Openmaken die kluis..”.- “Maar meneer…” . Overvaller: “Niks te maren, open 
die kluis!”.
De kluis wordt geopend, staat er een bord pap in.
De overvaller slurpt het bord leeg en zegt: “Volgende 
kluis open.”
De volgende kluis wordt geopend. Weer een bord pap.
Hij slurpt het weer leeg en zegt: “Volgende kluis 
open..”.
Zegt de beheerder radeloos: “Maar meneer, luister toch 
even.
U bent de verkeerde bank aan het overvallen.
U bent hier bij de Sperma-bank!”

Een vrouw was het helemaal beu dat haar man telkens 
dronken thuis kwam. Ze besloot hem eens een lesje te 
leren en hem de stuipen op het lijf te jagen in de hoop 
dat hij tot inkeer zou komen. Op een avond trok ze 
een duivelspak aan en verstopte zich achter een boom. 
Toen haar man voorbij wankelde, sprong ze tevoor-
schijn en bleef met haar rode horens, drietand en lange 
staart dreigend voor hem staan. “W-wie ben jij?” vroeg 
de man stomdronken met dubbele tong. “Ik ben de 
duivel!” antwoordde de vrouw. “Nou, k-kom dan effe 
g-g-gezellig mee,” zei hij, “ik b-ben getrouwd met je 
zuster…”
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Een boer ging naar Amsterdam en wilde een 

kaartje voor de film kopen.

Bij de kassa vroeg de juffrouw: “Meneer, wat heeft 

U op uw schouder?”

De boer antwoordde: “Dat is mijn haan Kobus. 

Waar ik ga, gaat hij!”

“Het spijt me Meneer, maar er mogen geen dieren 

in de bioscoop, zelfs geen haan”.

De boer ging weg en op de hoek van de straat 

stopte hij de haan in zijn broek.

Vervolgens ging hij terug naar de kassa, kocht een 

kaartje en ging de bioscoop in.

Hij ging naast twee Amsterdamse verpleegsters, 

Annie en Joke, zitten.

De film begon en de haan begon een beetje te 

woelen. De boer ritste zijn gulp open, zodat Kobus 

zijn kop eruit kon steken en de film ook kon zien.

“Joke?” fluisterde Annie.

“Wat is er?” vroeg Joke.

“Ik denk dat die man naast me een viezerik is”.

“Waarom denk je dat?” vroeg Joke verbaasd.

“Hij ritste zijn gulp open en zijn ding steekt eruit” 

fluisterde Annie.

“Nou ik zou me er geen zorg over maken”, ant-

woordde Joke,

“Er is weinig dat wij Amsterdamse verpleegsters 

nog niet hebben gezien”

“Ja, dat mag dan wel waar zijn” zei Annie, “maar 

deze vreet mijn popcorn op!”

Moppen
en Grappen

22 TaxiNummer 44
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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.  
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