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Voorwoord
Januari 2016 heb ik mijn eigen bedrijf Chauffeursdienst Zwolle
opgericht. Na diverse workshops bij onder andere de Kamer van
Koophandel en de Belastingdienst heb ik mij ingeschreven bij
diezelfde Kamer van Koophandel. Vervolgens heb ik Peter Rijsenbrij
benaderd voor het maken van een website, een logo ontworpen met
mijn dochter Maaike, standaard facturen gemaakt, de administratie
opgezet en dergelijke. Mijn dochters Sanne en Aniek adviseerden mij
om gebruik te maken van social media (Facebook, Instagram en
LinkedIn) en hebben mij hiermee geholpen. Anja Grolleman raadde
mij aan om te gaan bloggen ..... bloggen, bloggen? Ooohh ... verhalen
schrijven .... ! En dan plaatsen op mijn social media, ok! Na een aantal
verhalen ('Keek op de week' genaamd) te hebben geplaatst,
adviseerde Taco Nieuwenhuisen mij om alles te bundelen in een boek.
Nu, honderdvijfentwintig 'Keken' verder, is het zover. Frans van
Dokkumburg heeft mij van informatie voorzien en mij over de streep
getrokken. Mark van Veenhuizen, Aniek en Sanne hielpen mij ten
slotte met de opmaak.
De coverfoto is beschikbaar gesteld door Pon's Automobielhandel B.V.
Allen dank hiervoor!
Mijn klanten mag ik natuurlijk ook niet vergeten! Immers: geen klant,
geen verhaal! Bedankt voor het gestelde vertrouwen.

Veel leesplezier!
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Herinneringen
De rit voert ons vandaag naar Zandvoort. De klant heeft om 09.00 uur
een afspraak en dat betekent dus vroeg uit de veren. Toch weer even
wennen in het nieuwe jaar na al die feestdagen. Gelukkig vallen de
files rond Amsterdam mee en komen we op tijd in Zandvoort aan.
Onderweg denk ik even terug aan mijn jeugd, dat gebeurt
tegenwoordig wel vaker! Is het de leeftijd? In de zomerperiode gingen
wij als gezin vaak naar Zandvoort, een oude voetbalvriend van mijn
vader woonde achter de boulevard en dus hadden wij altijd een
parkeerplek. Vanaf Haarlem lijkt de route niets veranderd: langs het
ziekenhuis in Haarlem, restaurant Dreefzicht (daar zaten destijds
alleen maar welgestelden .. ), voetbalclub de Koninklijke HFC,
Aerdenhout, waar een oom van mijn moeder in een grote villa
woonde, en dan het laatste stukje naar Zandvoort. Altijd in de file
staan, zowel op de heen- als terugreis. Van een afstand zie je al Hotel
Bouwes en even verder staat de watertoren en loop je zo de gezellige
dorpskern in. Om 09.05 uur geniet ik eerst van een ontbijtje bij de
HEMA voor € 2,25! Het is er druk, wat zeg ik, heel erg druk ….. en de
gemiddelde leeftijd ligt hoog! Daarna maak ik een wandeling over de
boulevard, waar de eerste strandtenten al weer worden opgebouwd.
Op de terugreis werkt de klant gelijk zijn verslag van de bespreking uit
en voert hij veel telefoontjes. Bij terugkomst in Zwolle kijken wij
beiden tevreden op de dag terug! De kop is er af!
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Brussel
"Brussel was toen nog een bruisende stad, Brussel was toen oh la la en
olijk." Liesbeth List zong dit nummer van Jacques Brel al in 1969. Ik
was toen elf jaar en dit liedje kwam gelijk in mij op toen ik hoorde, dat
ik een ritje naar Brussel had. Een ritje heen en terug van ruim
vijfhonderd kilometer, kijk en dat zijn leuke afstanden voor een
chauffeur. De klant heeft een vergadering om 16.00 uur en daarna nog
een receptie. We vertrekken om 13.00 uur en gezien dit tijdstip zullen
we weinig met files te maken krijgen. Tot de ring van Brussel verloopt
de reis zonder problemen, daarna begint de ellende. We moeten
vlakbij het Koninklijk Paleis zijn, dus bijna midden in de stad en op
loopafstand van de Grote Markt. Ik heb nooit geweten dat Brussel zo
veel verkeerslichten heeft ..... Niet te geloven ..... En allemaal op rood,
dus stoppen, stoppen, stoppen. Nu weet ik ook waarom sommige
mensen het hebben over stoplichten i.p.v. verkeerslichten! Om 15.59
uur, een close finish, sta ik voor de deur! Klant blij, ik blij. Daarna
parkeer ik de auto in een nabijgelegen parkeergarage en loop ik op
mijn gemak naar het oude centrum. Voor al mijn dames koop ik
vervolgens een doosje chocolade. Wat een keuze daar ..... wat een
mooie chocoladewinkels en wat een prijzen! Ik kies uiteindelijk voor
vier minder luxe doosjes, sorry dames ........ Ik ben pas begonnen als
ondernemer ..... hahaha. Manneke Pis sla ik daarna om bekende
redenen maar over! Je moet immers overal rekening mee houden. Om
19.45 uur krijg ik een telefoontje, dat ik de auto weer kan voorrijden.
De klant begint na het instappen gelijk op zijn laptop het verslag uit te
werken en ruim voordat we weer op de plaats van bestemming zijn,
heeft hij het al verstuurd. Gelijk komen de complimenten binnen,
snelle actie! Iedereen tevreden: "Kijk en daarom huur ik jou nu in."
Zegt hij tegen mij! Tevreden stappen we allebei om 22.30 uur uit bij
zijn huis. Zijn vrouw heeft de wijn al voor hem klaar staan ........
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Voetbaltalenten
Ik ben zojuist terug van een ritje van driehonderdveertig kilometer. Ik
had zes klanten in mijn voertuig, deze zes personen zijn tezamen net
zo oud als ik! Wat is het geval? Tijdens mijn afscheidsreceptie bij het
Ministerie van Defensie toonden mijn dochters een filmpje van Ron
Jans, de toenmalige trainer van PEC Zwolle. Zij hadden dit met hem
opgenomen tijdens een training. Ron nodigde mij uit om
vrijwilligerstaken bij de club uit te komen voeren. Een week later zat
ik bij de manager van de PEC Zwolle Voetbalacademie aan tafel en
weer een week later was ik elftalbegeleider bij de C1 (dertien- en
veertienjarigen) en was ik chauffeur van voetbaltalentjes van negen
en tien jaar, die drie keer per week voor de training uit Lelystad en
Almere worden opgehaald en daarna weer worden teruggebracht.
De afgelopen maanden heb ik directeuren, managers, geblesseerde
werknemers en dus ook voetballertjes vervoerd. Deze laatste
categorie is echter het vermoeiendst. Wat een mannetjes! De één praat
nog sneller en luider dan de ander! Luisteren naar elkaar is er niet bij
en geen van allen hebben ze al de baard in de keel ….. Gillende
keukenmeiden zijn er niets bij, maar wel leuk om te doen en om een
kijkje in de keuken te nemen bij een Betaald Voetbal Organisatie.
Meiden, bedankt!
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Autosleutels!
"Je bent vroeg, ik ben zo terug, even iets ophalen." Met deze woorden
word ik bij de klant verwelkomd. Als militair heb ik echter geleerd om
altijd minimaal vijf minuten voor aanvang aanwezig te zijn. Een aantal
minuten later staan de klant en zijn auto weer voor de deur en vlak
daarna vertrekken we naar het westen van ons land. De klant gaat een
beleefdheidsbezoek afleggen. Als we op de plaats van bestemming
aankomen, vraag ik toestemming om even koffie bij mijn zus en
zwager te gaan drinken. Zij wonen hier een paar kilometer vandaan en
zo vaak zien we elkaar niet. "Geen probleem, als je over een uur maar
weer terug bent!" Ik bel mijn zus op om haar te verrassen. De koffie
wordt gezet! Na een paar kilometer verschijnt er in de display van het
dashboard de volgende tekst: "Geen sleutelherkenning!" Dit is de
eerste keer, dat ik dit meemaak en kijk meteen in het vakje waar ik
normaal de autosleutel neerleg. Niets te zien ....... De klant heeft door
het doen van de boodschap de sleutel niet aan mij gegeven ..... en heeft
deze nog bij zich. Ik besluit door te rijden naar mijn zus, maar dit
wordt dus niet uitgebreid koffieleuten! Een consequentie van het niet
aanwezig zijn van de autosleutel is, dat de motor in dit geval niet
uitgezet mag worden. Immers voor het starten van de auto is de
aanwezigheid van een sleutel noodzakelijk. Na aankomst stel ik mijn
zus op de hoogte van mijn probleem en bijna in de auto drink ik een
kop koffie met haar en mijn zwager! Daarna rijd ik snel terug naar de
klant, die bij het instappen opmerkt, dat ik wel heel kort ben
weggeweest. Als ik hem naar de sleutel vraag, wordt ook hem alles
duidelijk ......!
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