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Een dag uit het leven van.... Pieter Thijssen

In de vorige editie van TTC De Vielosopé van  
december 2019 nr. 24 stond  vermeld dat ik ‘n 
dag uit het leven van ….. mocht schrijven.
Evenals mijn voorgangster geen dagelijkse 
activiteit om te doen.

Zal ik mij even voorstellen:
Ik ben Pieter Thijssen, geboren 17 maart 1951 
in Bergen op Zoom, de 4e en middelste telg uit 
een gezin van 7 kinderen. Na de lagere school de 
MULO gevolgd en daarna met succes afgerond de 
opleiding Ziekenverpleging A in ziekenhuis 
‘Lievensberg.’ Nadien moest ik in militaire dienst 
bij de ‘hospikken’ in Amersfoort en Den Haag en 
heb vanaf 1974 de opleiding Ziekenverpleging-B 
gevolgd in psychiatrisch Ziekenhuis ‘Vrederust.’

Nadien in Breda nog de staf-opleiding gevolgd 
voor het Middenkader van de gezondheidszorg 
en diverse ‘indoor-opleidingen’ binnen 
‘Vrederust’. Ik heb al die jaren als verpleeg-
kundige op ‘Vrederust’ en in het huidige GGZWNB 
gewerkt, in totaal 42 jaar tot mijn pensioen in 
september 2016

In tussentijd heb ik veel gevoetbald  bij FC 
Bergen. Ik was achtereenvolgens selectiespeler 
(vanaf mijn 17e), later sportmasseur/verzorger 
en tevens keeperstrainer van de selectie. 
Ik schreef een jubileumboek bij het 50 jarig 
bestaan van FC Bergen in 1990 en schreef ik ook  
wekelijks in het clubblad van de vereniging en 
in de Markiezaatsbode. 

Als vrijgezel een druk bestaan!
Via FC Bergen leerde ik vanaf 1995 ook Adje 
kennen, die bij de trimgroep van FC Bergen zat. 
In 1998 verhuisde ik van Rooseveltlaan naar de 
Groenewoudseweg en op 16 maart 2001 
trouwden we. Een heel bijzondere bruiloft in 
Café de Kroon was dat, want om 24.00 uur werd 
ik Abraham, ‘kantelde’ het feest en kwamen de 
mosterdpotten tevoorschijn! Een onvergetelijk 
feest was dat!

In oktober 2001 werd ons eerste kleinkind 
geboren, in maart 2003 ons 2e kleinkind. 
Er zouden er nog 4 volgen; twee jongens, 
twee meisjes.
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Na seizoen 2002-2003 stopte ik met al mijn 
activiteiten bij FC Bergen, verhuisden we naar 
Halsteren en daar hebben we het na even 
wennen nog steeds goed naar ons zin.
Natuurlijk volgen we steeds het wel en wee van 
de kinderen en kleinkinderen. Daarnaast zijn we 
gaan wandelen op de dinsdagmiddag, breidden 
onze kennissenkring uit, schreven liedjes, zelfs 
voor TTC de Liefhebbers en mochten tenslotte, 
direct na mijn pensioen, zelfs ook lid worden van 
TTC de Liefhebbers in 2017. En zo gaan we nu ons 
4e seizoen in.

Ook ben ik na mijn pensioen lid geworden van 
de fietsersbond Afdeling Bergen op Zoom, die 
de belangen behartigt van de fietsers. Vooral 
veiligheid staat hoog in het vaandel. Helaas zijn 
de gemeentelijke financiën van dien aard dat 
wensen niet door kunnen gaan of vooruit worden 
geschoven.

Intussen ben ik wat ingeburgerd bij TTC 
de Liefhebbers en ben nu ook lid van de 
Toercommissie. Leuk vind ik het elke week om 
(mede) de route uit te zetten (dat doen we bij de 
zondag wandeling ook) Ik probeer altijd zoveel 
mogelijk fietsknooppunten te vinden om niet 

teveel over auto-drukke wegen te hoeven rijden, 
hoewel je die niet altijd kunt vermijden als je 
koffie-adressen wilt bereiken.
Ik zit dan thuis graag op kaarten te turen en 
kilometers bij elkaar op te tellen om tot de juiste 
aantallen kilometers te komen, die zijn 
aangegeven. Koffieadressen vinden is ook een 
moeilijk punt, zeker als je uiterlijk om 10.30 
uur wilt pauzeren om het niet te laat te laten 
worden. Alle toercommissieleden bewaken dit 
nauwgezet. De contacten verlopen goed.

TTC de Liefhebbers is een gezellige club mensen, 
die veel onderneemt om het iedereen naar zijn 
zin te maken en daarin ook slaagt vanwege de 
vele enthousiaste mensen, die elkaar waar dan 
ook begeleiden en ondersteunen.

‘een dag uit het leven van’……. is geworden….
….. zeg maar….. een stuk geschiedenis uit het 
leven van…
       
Pieter Thijssen.

De volgende ‘Dag uit het Leven van’ mag 
geschreven worden door Jan Suijkerbuijk.
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Helmdracht en helmplicht: de waarheid over de fietshelm

Gaan fietsers zich roekelozer gedragen door het dragen van een fietshelm? 
En zal een helmplicht leiden tot een afname van het aantal fietsers? 
Noorse wetenschappers onderzochten de effecten van de fietshelm op ongevallen 
en fietsgedrag. 

De afgelopen jaren laaide de discussie rond invoering van een helmplicht in Nederland al regelmatig op. 
Ook het streven van het kabinet om het aantal verkeersdoden de komende jaren terug te brengen naar nul, 
bracht de fietshelm weer onder de aandacht, maar dit keer werd aangekondigd dat het gebruik van de helm 
alleen maar gestimuleerd wordt; er zal geen helmplicht komen. Maar of dat goed is, bekijken we later. 
Eerst zetten we de argumenten van voor- en tegenstanders van de fietshelm op een rij.
Het zal geen verrassing zijn dat voorstanders van de fietshelm de bescherming bij een ongeval aandragen 
als argument voor het gebruik of de verplichte invoering ervan.

Tegenstanders werpen dit juist tegen door te zeggen dat helmen bij de meeste ongevallen niet genoeg 
bescherming bieden en ook nog eens schadelijk zijn voor de nek. Ook zouden fietsers zich roekelozer gaan 
gedragen met een helm en zou een helmplicht veel mensen ontmoedigen en demotiveren om nog op 
de fiets te stappen.

De feiten
Het Noorse Institute of Transport Economics voerde twee meta-analyses uit naar de effecten van helmdracht 
en helmplicht. Hierbij baseerden de wetenschappers zich op 76 internationale onderzoeken naar de effecten 
van een fietshelm bij ongevallen en de effecten van een helmplicht op het gedrag van de fietsers.
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Fietshelmen en ongevallen
In de eerste plaats moeten de wetenschappers de voorstanders van een fietshelm gelijk geven: 
een fietshelm verkleint de kans op ernstig hoofdletsel met maar liefst 60 procent. Bovendien blijkt na 
onderzoek van dodelijke ongevallen dat meer dan een derde (37 procent) van de overleden fietsers het 
ongeval hadden kunnen overleven bij het dragen van een helm.
Verder is er geen wetenschappelijk bewijs dat het dragen van een fietshelm zou leiden tot nekklachten. 
Er is in ieder geval geen duidelijke toename van nekletsel onder fietsers in landen waar de fietshelm 
verplicht is of veel wordt gebruikt.

Overigens hebben de tegenstanders op één punt wel gelijk: de fietshelm helpt inderdaad niet bij alle 
soorten ongevallen. Bij aanrijdingen van achteren is een helm minder effectief dan bij zijdelingse of frontale 
aanrijdingen. Ook bij zogenaamde hoogenergetische ongevallen – aanrijdingen met zeer hoge snelheid of 
door een heel zwaar voertuig – heb je weinig baat bij een fietshelm. 
Bij eenzijdige ongevallen – 60 tot 95 procent van de wereldwijde ziekenhuisopnames komt door een 
eenzijdig fietsongeval – is een helm daarentegen weer heel effectief.

Helmdracht en helmplicht
De onderzoekers van het Noorse Institute of Transport Economics vonden na onderzoek van verschillende 
vormen van roekeloos fietsgedrag geen enkel bewijs dat het dragen van een helm leidt tot onveiliger 
rijgedrag.

Onderzoek uit andere landen toont aan dat invoering van een helmplicht leidt tot meer helmdracht, met als 
gevolg in die landen: een daling van het aantal ernstige hoofdwonden met 55 procent en een daling van 
het totaalaantal hoofdwonden met 20 procent.

Er wordt nog weleens beweerd dat invoering van een helmplicht in Nederland zal leiden tot een daling 
van het aantal fietsers. Hier spreken de onderzoeken uit andere landen elkaar tegen. In sommige landen 
leidde invoering van een helmplicht inderdaad tot een daling in het fietsgebruik. In andere landen 
was er daarentegen geen effect te zien of nam het fietsgebruik zelfs toe. Ook is een helmplicht voor de 
meeste fietsers niet leidend bij de keuze om wel of geen fiets te pakken: zaken als een veilige 
 fietsinfrastructuur spelen een veel grotere rol.
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Het is de bedoeling dat wij deze 
pagina de volgende Vielosopé’s gaan 
aanvullen met meer ‘gekke smoelen’ 
van onze vereniging. Om elkaar een 
beetje ‘beter’ te leren kennen met 
naam en gezicht. Stuur dus een leuk 
gezicht in van jezelf naar de redactie. 
Mag van alles zijn. 
Leuk om te bewaren.
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Hopelijk komt het goed. 

Als het mee zit.. Dan gaan we weer op de fiets. 
Lekker kilometertjes wegtrappen, door weer en 
wind. Ik wens jullie een gezellig seizoen… 
Dat we mogen genieten! De basis… Een heerlijke 
Vereniging is er klaar voor!

Met vriendelijke groet,
Jeroen


