
 

     
 

 

 

De Zeeuwse BobSport-campagne
Rijden onder invloed van alcohol is levensgevaarlijk en volstrekt onacceptabel, daar is iedereen het wel over 

eens. Toch zijn er nog steeds automobilisten die met alcohol op gaan rijden. Ook na bezoek aan een 

sportkantine of sportaccommodatie met horecavoo

Het  ministerie van Infrastructuur en Milieu, provincies, gemeenten en de georganiseerde sport willen dit 

samen terugdringen. Daarvoor is  een speciale sportvariant van de bekende Bob

Onder het motto 'Scoor eerst een Bob', spoort de campagne  bezoekers van sportkantines aan om alcoholvrij 

te rijden en met elkaar af te spreken wie als de Bob zijn sportvrienden veilig naar huis brengt. Een echte Bob 

heeft  0% alcohol op!    

 

Binnen de sportwereld valt nog wat te winnen!

Uit onderzoek blijkt dat het grootste deel van de mensen dat  na een bezoek aan de sportkantine achter het 

stuur kruipt, geheel of bijna nuchter is. Toch blaast 1 op de 10 automobilisten me

toegestaan.  En 5% zelfs flink meer. Daar is dus nog winst te halen.  NOC*NSF, sportbonden, het Ministerie, 

provincies en gemeenten zijn er van overtuigd dat dit beter kan en moet. Want we willen allemaal dat 

sporters, supporters en andere weggebruikers veilig thuiskomen.

 

Wat gaat er gebeuren tijdens de campagneperiode? 

Tijdens de campagne  wordt in de sportkantines aandacht gevraagd voor het maken van Bob

middel van posters, Bob-trays, bierviltjes en andere materialen.

deelnemen aan een Instructie Verantwoord Alcohol schenken. Als extra stimulans

promoteam van VVN twintig grote sportevenementen

Zij controleert in de campagneperiode extra in de omgeving van sportkantines. Dit gebeurt door de inzet van 

vliegende brigades die vaak van locatie wisselen.

 

Wat kunt u als club doen?  

• Gebruik  het gratis campagnepakket en

• Besteed aandacht aan de BobSportcampagne  op u

       Meer informatie, beeldmateriaal en banners voor de website kunt u downloaden van : 

www.nederlandveilig.nl/bobsport/toolkit

• Meld uw club aan voor een bezoek van het Bobsport

• Ga binnen uw club het gesprek aan over 

horecawet  heeft ook gevolgen voor de sportkantine.  Een goed moment dus om nog eens te kijken of de 

afspraken die u binnen uw club heeft gemaakt nog voldoen.   

 

Op de achterzijde leest u meer over de verschillende activiteiten. 

 

 

 

 

 

        

campagne in 2013. Doet u ook mee? 
Rijden onder invloed van alcohol is levensgevaarlijk en volstrekt onacceptabel, daar is iedereen het wel over 

eens. Toch zijn er nog steeds automobilisten die met alcohol op gaan rijden. Ook na bezoek aan een 

sportkantine of sportaccommodatie met horecavoorziening, zoals een sporthal, bowlingcentrum of golfbaan. 

Het  ministerie van Infrastructuur en Milieu, provincies, gemeenten en de georganiseerde sport willen dit 

samen terugdringen. Daarvoor is  een speciale sportvariant van de bekende Bob-campagne geïn

Onder het motto 'Scoor eerst een Bob', spoort de campagne  bezoekers van sportkantines aan om alcoholvrij 

te rijden en met elkaar af te spreken wie als de Bob zijn sportvrienden veilig naar huis brengt. Een echte Bob 

Binnen de sportwereld valt nog wat te winnen! Ook bij tafeltennis. 

Uit onderzoek blijkt dat het grootste deel van de mensen dat  na een bezoek aan de sportkantine achter het 

stuur kruipt, geheel of bijna nuchter is. Toch blaast 1 op de 10 automobilisten meer dan wettelijk  is 

toegestaan.  En 5% zelfs flink meer. Daar is dus nog winst te halen.  NOC*NSF, sportbonden, het Ministerie, 

provincies en gemeenten zijn er van overtuigd dat dit beter kan en moet. Want we willen allemaal dat 

dere weggebruikers veilig thuiskomen. 

Wat gaat er gebeuren tijdens de campagneperiode?  

wordt in de sportkantines aandacht gevraagd voor het maken van Bob

trays, bierviltjes en andere materialen. Daarnaast kunnen barvrijwilligers 

deelnemen aan een Instructie Verantwoord Alcohol schenken. Als extra stimulans bezoekt 

grote sportevenementen . Ook de politie draagt een steentje bij.

periode extra in de omgeving van sportkantines. Dit gebeurt door de inzet van 

vliegende brigades die vaak van locatie wisselen. 

campagnepakket en de materialen   

Besteed aandacht aan de BobSportcampagne  op uw website, in uw clubblad  en/of op twitter. 

Meer informatie, beeldmateriaal en banners voor de website kunt u downloaden van : 

www.nederlandveilig.nl/bobsport/toolkit     Inlog:                  bobsport 

        Password:          regio 

Meld uw club aan voor een bezoek van het Bobsport-promoteam  of een IVA-avond

aan over  het beleid t.a.v. alcohol.  De invoering van de nieuwe drank

horecawet  heeft ook gevolgen voor de sportkantine.  Een goed moment dus om nog eens te kijken of de 

afspraken die u binnen uw club heeft gemaakt nog voldoen.    

Op de achterzijde leest u meer over de verschillende activiteiten.  

 

. Doet u ook mee?  
Rijden onder invloed van alcohol is levensgevaarlijk en volstrekt onacceptabel, daar is iedereen het wel over 

eens. Toch zijn er nog steeds automobilisten die met alcohol op gaan rijden. Ook na bezoek aan een 

rziening, zoals een sporthal, bowlingcentrum of golfbaan.  

Het  ministerie van Infrastructuur en Milieu, provincies, gemeenten en de georganiseerde sport willen dit 

campagne geïntroduceerd.  

Onder het motto 'Scoor eerst een Bob', spoort de campagne  bezoekers van sportkantines aan om alcoholvrij 

te rijden en met elkaar af te spreken wie als de Bob zijn sportvrienden veilig naar huis brengt. Een echte Bob 

Uit onderzoek blijkt dat het grootste deel van de mensen dat  na een bezoek aan de sportkantine achter het 

er dan wettelijk  is 

toegestaan.  En 5% zelfs flink meer. Daar is dus nog winst te halen.  NOC*NSF, sportbonden, het Ministerie, 

provincies en gemeenten zijn er van overtuigd dat dit beter kan en moet. Want we willen allemaal dat 

wordt in de sportkantines aandacht gevraagd voor het maken van Bob-afspraken door 

Daarnaast kunnen barvrijwilligers 

bezoekt het BobSport-

olitie draagt een steentje bij. 

periode extra in de omgeving van sportkantines. Dit gebeurt door de inzet van 

w website, in uw clubblad  en/of op twitter.  

Meer informatie, beeldmateriaal en banners voor de website kunt u downloaden van :  

avond. 

De invoering van de nieuwe drank-en 

horecawet  heeft ook gevolgen voor de sportkantine.  Een goed moment dus om nog eens te kijken of de 



 

 

Pakketten met campagnemateriaal 

Voor sportclubs is een gratis pakket campagnematerialen beschikbaar. 

dripmatten, draagtrays en posters.  Wilt 

rovz@zeeland.nl o.v.v. BobSport materialen pakket, de naam van de club waar het voor bestemd is

van de contactpersoon en het bezorgadres. 

aan.  

 

Bob-events en BobSport-promoteam

Een promotieteam van VVN bezoekt 

de BOB-boodschap.  Sporters en supporters k

aan een kennisquiz. Ook neemt het  

Elke Bob wordt beloond met een sleutelhanger of bidon.

luchtbedden te winnen.  Wilt u het BobSport

naar rovz@zeeland.nl  o.v.v. BobSport

organiserende club  en de contactpersoon. 

 

IVA-avond 

Als sportvereniging met een eigen sportkantine moet u ervoor zorgen dat barvrijwilligers een Instructie 

Verantwoord Alcoholschenken volgen. 

van de BobSportcampagne worden  gratis  Sport

aanmelden?  Neem dan contact op met 

 

Wie zijn onze partners?  

SportZeeland,  Gemeenten, politie Zeeland, Veilig Verk

alcohol en Jeugd  'Laat ze niet (ver)zuipen', sportbonden  en  sportclubs.

 

Aanpak van rijden onder invloed blijft noodzakelijk 

Rijden onder invloed van alcohol is één van de belangrijkste oorzaken van verkeersongevallen. Jaarlijks is een 

vijfde van de  verkeersslachtoffers toe te schrijven aan een ongeval waarbij alcohol in het spel was. In 2011 

kwam dat neer op circa 130 doden en

Bob-campagne ingezet om het rijden onder invloed terug te dringen. 

 

Contact 

Heeft u vragen over de BobSport- campagne in Zeeland? Neem dan contact op met Christine Dingemanse 

van het ROVZ: cjd@zeeland.nl 

 

 

 

 

 

clubs is een gratis pakket campagnematerialen beschikbaar. In het pakket zitten 

dripmatten, draagtrays en posters.  Wilt u dit pakket materialen ontvangen? Stuur dan snel een mailtje naar 

port materialen pakket, de naam van de club waar het voor bestemd is

en het bezorgadres.   Een voorbeeld van de poster treft u als bijlage bij deze brief 

promoteam 

t  20  toernooien. Dit team vraagt op een ludieke manier aandacht voor 

Sporters en supporters kunnen een balletje trappen met een alcoholbril op en meedoen 

Ook neemt het  promotieteam blaastesten af bij de Bob en maken ze Bob

dt beloond met een sleutelhanger of bidon.  Bij ieder event  zijn er  ook 

Wilt u het BobSport-promoteam uitnodigen op uw toernooi? Stuur dan 

port- promoteam ,  datum en plaats van het toernooi, de naam van de 

contactpersoon.   

Als sportvereniging met een eigen sportkantine moet u ervoor zorgen dat barvrijwilligers een Instructie 

lcoholschenken volgen. Voor de BobSportcampagne is  de IVA avond aangepast. 

portcampagne worden  gratis  Sport-IVA's georganiseerd.  Wilt u uw vereniging hiervoor 

Neem dan contact op met Joyce Kramer van Indigo Preventie: j.a.kramer@indigozeeland.nl

Zeeland, Veilig Verkeer Nederland, Indigo preventie,

alcohol en Jeugd  'Laat ze niet (ver)zuipen', sportbonden  en  sportclubs. 

Aanpak van rijden onder invloed blijft noodzakelijk  

Rijden onder invloed van alcohol is één van de belangrijkste oorzaken van verkeersongevallen. Jaarlijks is een 

vijfde van de  verkeersslachtoffers toe te schrijven aan een ongeval waarbij alcohol in het spel was. In 2011 

kwam dat neer op circa 130 doden en  4.000 ernstig gewonden in Nederland. Sinds 2001 wordt daarom de 

campagne ingezet om het rijden onder invloed terug te dringen.  

campagne in Zeeland? Neem dan contact op met Christine Dingemanse 

 

In het pakket zitten bierviltjes , 

dit pakket materialen ontvangen? Stuur dan snel een mailtje naar 

port materialen pakket, de naam van de club waar het voor bestemd is, de naam  

Een voorbeeld van de poster treft u als bijlage bij deze brief 

op een ludieke manier aandacht voor 

een balletje trappen met een alcoholbril op en meedoen 

bij de Bob en maken ze Bob-afspraken.   

ook een aantal Bob-

promoteam uitnodigen op uw toernooi? Stuur dan een mailtje 

promoteam ,  datum en plaats van het toernooi, de naam van de 

Als sportvereniging met een eigen sportkantine moet u ervoor zorgen dat barvrijwilligers een Instructie 

oor de BobSportcampagne is  de IVA avond aangepast. In het kader 

Wilt u uw vereniging hiervoor 

j.a.kramer@indigozeeland.nl 

eer Nederland, Indigo preventie, het Zeeuwse project 

Rijden onder invloed van alcohol is één van de belangrijkste oorzaken van verkeersongevallen. Jaarlijks is een 

vijfde van de  verkeersslachtoffers toe te schrijven aan een ongeval waarbij alcohol in het spel was. In 2011 

4.000 ernstig gewonden in Nederland. Sinds 2001 wordt daarom de 

campagne in Zeeland? Neem dan contact op met Christine Dingemanse 

 


