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«AH» 
  
 
Zoals u wellicht al hebt gehoord, hoeft uw zoon of dochter vanaf 1 november niet meer te 
wachten tot hij of zij 18 jaar is om te mogen autorijden. Onder de noemer ‘2toDrive’ 
kunnen jongeren zodra ze 16 zijn al theorie-examen doen, exact zes maanden later 
mogen ze beginnen met rijlessen en op hun 17e kunnen ze dan al het praktijkexamen 
afleggen. Ze krijgen dan gewoon een ècht rijbewijs, waarmee ze tot hun 18e verjaardag 
onder begeleiding van een eigen coach (bijvoorbeeld een vader, moeder, oom, tante of 
een van de buren) achter het stuur kunnen plaatsnemen. Zodra ze 18 worden, mogen ze 
zelfstandig de weg op. Onder andere in Duitsland is dit principe al jaren gemeengoed en 
daar heeft het tot 30% minder ongevallen onder jonge automobilisten geleid, simpelweg 
omdat ze met meer ervaring zelfstandig aan het verkeer gaan deelnemen. 
 
BOVAG vertegenwoordigt meer dan duizend rijscholen in het hele land en al die 
rijscholen hebben stuk voor stuk kwaliteit hoog in het vaandel staan. Ze hebben 
deskundige instructeurs in dienst, rijden met nieuwe lesauto’s en ze bereiden leerlingen 
optimaal voor op het rijexamen. Bovendien zorgt het speciale BOVAG Garantiefonds 
Rijscholen (BGF) ook voor optimale financiële zekerheid. Om u een eindje op weg te 
helpen, hebben we bij deze brief de contactgegevens van alle bij BOVAG aangesloten 
rijscholen bijgevoegd, per provincie ingedeeld. Zo ziet u in een oogopslag welke rijschool 
het dichtst bij u in de buurt zit. Vaak mag uw zoon of dochter eerst een proefles nemen, 
zodat de instructeur kan inschatten hoeveel lessen hij of zij nodig gaat hebben. Ook voor 
een theoriecursus kunt u bij de rijscholen terecht, dus wacht niet te lang en maak alvast 
een afspraak! En wellicht kunt u zelf ook wel een opfris- of coachingcursus gebruiken 
alvorens als begeleider naast uw zoon of dochter plaats te nemen. 
 
Uiteraard zijn er aan 2toDrive allerlei regels verbonden, zowel voor de 16-/17-jarige als 
voor de coaches. BOVAG geeft op Facebook antwoord op alle vragen. Daarnaast 
verschijnen er allerlei video’s die de verschillende aspecten van de rijopleiding laten zien. 
Uw zoon of dochter kan er bovendien vrijwel dagelijks kans maken op mooie prijzen, van  
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gratis karten bij Bleekemolens Race Planet tot gratis rijlessen, een rijvaardigheidstraining 
op het circuit en zelfs een complete rijopleiding. Dus wie weet haalt uw zoon of dochter 
straks wel helemaal kosteloos het rijbewijs! 
 
De QR-code onderaan deze brief leidt rechtstreeks naar de Facebook-pagina van 
BOVAG. Heeft u geen smartphone met QR-scanner of zit u achter de PC? Dan kunt u 
natuurlijk ook gewoon naar www.facebook.com/BOVAG gaan. Heeft u verder nog 
vragen over deze brief en actie, neem dan contact op met BOVAG of mail naar 
rijscholen@bovag.nl. 
 
BOVAG wenst uw zoon of dochter en u als begeleider heel veel rijplezier toe! 
 
 

                                                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 

Met vriendelijke groet, 
 
BOVAG   
 

 
Koos Burgman 
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