
Wist u dat; 
In 

 1961 de oprichting van Rijschool Noordam plaatsvond  

1 

Met wat financiële 

input van broer Leen 

werd de eerste 

“lesauto” 
aangeschaft. Op de 

foto hiernaast ziet u 

Cor Noordam trots 

naast deze auto! 



2 

Zij vervolgens in september 1961 elkaar het jawoord gaven!  

Als echte hedendaagse starters was de knip behoorlijk leeg 

dus trokken zij bij Opa Noordam op de bovenwoning in.  
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Hier op  de Dennenhorst te Driebergen werden ook de 

theorielessen gegeven en breidde de rijschool uit.  

   

Hierboven staat Wijnie Noordam op de foto met de Opel 

Record uit 1958, ook zij gaf in die dagen net als haar man 

menig uurtje les. 



4 

Ook het gezin stond niet stil en na de geboorte van 

Peter hun tweede spruit werd naarstig naar een andere 

locatie gezocht.  Een 

bezorgde 

moeder 

kijkt  

toe hoe 

Oom 

Leen z‟n 
nichtje 

Lia laat 

poseren 

op de 

auto.  



5 

In het jaar 1964 vond de verhuizing plaats naar de nieuwe 

locatie. Het werd de Willem van Abcoudelaan 13.Meer 

ruimte voor de auto's én Theorie in de garage. 



Ook vond hier nog enige gezinsuitbreiding plaats, want koter 

nummer drie genaamd Gerda voltooide het voorlopige drietal. 

Ook nu weer aan het poseren op een lesauto.  

Al heel snel werd het ons duidelijk dat de rijschool niet zomaar 

werk was maar een deel van ons leven. 
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Gelukkig was er ook ruimte voor ons met een flinke 

achtertuin.   Maar pas op de auto‟s!!  
   De preekwoordelijke heilige koe. 



Tussen de bedrijvigheid door op groeien zorgt ervoor dat je 

binnen de kortste keren aan een klant staat te vragen of die 

je broek even voor je zou willen ophijsen. 
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De instructeurs uit die tijd de lesauto‟s elke avond naar de 
rijschool terug brachten, dan leverde dat rond half elf „s 
avonds heel wat gezelligheid op. Dan zeggen ze dat vrouwen 

van roddelen houden, als je daar eens had kunnen mee 

luisteren… 



Ook de vrachtwagens in die dagen waren nog wat 

handzamer, gelukkig maar want dat scheelde ons heel wat 

speelruimte. 
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Wat de lesprijs betreft willen we niet meer terug hoor. 

Deze advertenties dateren ongeveer 10 jaar na de 

oprichting van de rijschool. Dus al behoorlijk gestegen, in 

aanvang was de lesprijs  

7 gulden per uur! 
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Omgang met passagiers. 
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Senior President Ontwikkeling Scania 

13 

Een examen aanvraag in 

die dagen was  een hele  

papierwinkel.  

Theorie en praktijk nog 

op één dag.  

Het kon rustig gebeuren 

dat je de theorie wel 

haalde, maar de praktijk 

nog niet. Nu  kreeg je 

een herkansing voor 

alleen praktijk, maar 

lukte dat niet dan 

gewoon weer de hele 

bups. 



14 

Natuurlijk wilde men 

ook in die tijd al 

weten of de kandidaat 

wel geschikt was 

voor het rijden op de 

openbare weg. 

De eigen verklaring 

was ook toen al een 

onderdeel van de 

aanvraag. 

Maar de kosten 

hiervoor waren 

aanzienlijk lager. 



Hierna volgde de oproep, in die tijd vonden de 

examens plaats vanaf het Oude Tolhuis in Utrecht en 

mochten Driebergernaren echt niet kiezen voor de 

zogenaamde 

makkelijke 

locatie als  

Leusden 
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Op de uitslag van 

hiernaast kunt u zien 

dat voor het behalen 

van een 

vrachtwagenrijbewijs 

(CE en DE kreeg je 

erbij) er een theorie 

test werd afgelegd. 

Deze kandidaat kreeg 

een ingreep in de 

Opel Bliz en mocht 

derhalve nogmaals op 

voor de praktijk 

 16 



17 

Les materiaal was wel wat primitief en soms ook niet voor handen 

maar dan maakte je het toch gewoon zelf? Eindeloos veel vragen 

met dia‟s en eigen opnamen op de weg werden er gefabriceerd. 
 



De rijschool wordt almaar groter, toch maar verder kijken naar 

een plekje waar we de garage niet elke keer hoeven om te 

bouwen tot theorielokaal 
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19 

Gevonden een 

prachtig plekje, 

maar wat een 

zorgen geeft 

het want, het 

oude huis is er 

ook nog… 

Nog maar 

wat meer 

uurtjes in 

die auto 

dan, het 

moet toch 

verdiend 

worden 



Het theorie lokaal werd een feit, prachtig en professioneel. 

en voldoende ruimte voor de twee keer per week dat de lessen  

hier plaatsvonden. 

Wel zachtjes boven doen hoor, want anders kunnen de leerlingen  

papa niet verstaan! 
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Genoeg ruimte in de 

garage voor de 

lesauto‟s. Met een 
beetje passen en 

meten stonden ze 

alle 8 droog. 
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22 

Het was trouwens een hele klus 

want dit huis stond al geruime tijd 

leeg en was een echte bouwval. 



KORTER ? 

Dit werd de ingang voor de cursisten en tevens het kantoor. 
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En zo zag het eruit vanaf de straat. 

 



En natuurlijk 

ook de krant 

erbij want… 
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..je moet wel 

proberen altijd 

reclame te maken. 
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De Auto Tutor! 

Een nieuw verschijnsel binnen 

de rijschool wereld. De eerste 

in midden Nederland. En hij 

stond bij ons! 

Het was prachtig speelgoed, 

maar niets kan zich meten met 

de realiteit. Ook in deze dagen 

met de modernste versies van 

deze “dino”, kunnen we naar 
eer en geweten bekennen dat 

het effect hiervan minimaal is. 

 



26 

Ook in die dagen waren er al 

leerlingen die bijzonder lang 

mee gingen. Het was de politiek 

van onze nestor , Cor Noordam, 

dat we nooit iemand de deur 

mochten wijzen. 

 

Advies is prima maar verder is 

het de beslissing van de leerling. 

Uiteindelijk is de stempelkaart 

vol en moet er een nieuwe kaart 

worden ingevuld, maar opgeven 

doen we nooit!  
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Toch mochten zulke 

resultaten de pret niet 

drukken want ook in de 

begintijd stond de rijschool 

al in de top twee met hun 

jaarresultaat! 

 

Alle jaren is dit ons streven, 

maar niet ten koste van alles. 

Kwaliteit en veiligheid moet 

gewaarborgd zijn. 
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Geleidelijk aan deed de elektronica zijn intrede zo ook bij ons 

verscheen de Excom 2000. 
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Werd de theorie er beter van? 

Dat weten we niet het werd in ieder geval wel prijziger want dit soort 

apparatuur kost niet niks en gaat dan ook nog niet bijster lang mee! 

 



30 

Een blauwe maandag is er 

ook nog een poging 

gedaan wat meer in het 

centrum van ons dorpje 

aan de weg te timmeren zo 

hadden we een reclame 

punt op de Traay.  

Dit bleek een misvatting 

ondertussen was er al een 

hechte klantenbinding en 

wist iedereen ons prima te 

vinden op de Akkerweg. 

 



31 

Ons team breidde uit zoals u op onderstaande foto terug kunt zien. 
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1984 Altijd vernieuwingen je kunt er op mopperen, maar uiteindelijk moet je 

mee. Niemand krijgt het E rijbewijs meer cadeau dus je moet er voor gaan 

lessen. 

Deze combi zag er super uit maar ermee achteruit rijden was een ware crime. 

Zelfs een examinator die het wel even zou laten zien na een leerling verkeerd 

gestuurd te hebben, moest het opgeven en eerst loskoppelen alvorens te kunnen 

keren! 
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In die dagen bleef de grote liefde, de motor ook nog altijd 

trekken. Heel gevaarlijk zei hij altijd maar ondertussen! 
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Hij vond dat hij deze taak 

toch maar moest gaan 

overlaten aan de jongere 

garde.  

Vandaar deze twee motor 

agenten aan het werk op het 

uitgezette parcours in de wei. 
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Er werd in deze tijd wel gezegd dat Noordam de 

broedplaats voor nieuwe examinatoren was. Zowel Ronald 

Cordes, hieronder in beeld als Paul Brands zijn overgestapt 

naar het CBR  of zullen we maar zeggen overgelopen! 

 



Voor VVN 

aan het werk 

om de 

senioren op 

de weg te 

houden was 

leuk werk. 

Niet te 

geloven 

welke 

discussies er 

losbarsten in 

zo‟n groep 
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Het bromfiets rijbewijs kwam in beeld en natuurlijk ook nu 

moeten we vooral niet achter lopen. 

 

Dat de opleiding die gevolgd werd door Cor Noordam en Cees van 

Bemmel, om deze lessen te mogen geven al achterhaald zou zijn bij 

de daadwerkelijke intrede, zegt dus niets over ons. 
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We maken als Rijschool reclame met de leus een opleiding op 

maat voor iedereen. Dit is ook zoiets waar onderstaande foto van 

getuigd. 
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Deze interesse van Cor Noordam ging hem bijzonder aan het hart, 

wat hem ook zeer gelieft maakte bij de deelnemers van huize 

Salvia, zo getuigd ook de prachtige bedankbrief van Liselot 
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En als je zo een manusje 

van alles wordt kom je 

regelmatig in het nieuws. 
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En wordt je overal 

voor gevraagd. 

 

Wat ook menig vrij 

uurtje kost. 
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Voor VVN de markt op met de kantelwagen. 
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Voor Freek, die inmiddels ook zijn 70e verjaardag bij de rijschool 

beleefde, werd er een feestje gegeven om zijn jubileum te vieren. 

Niet alleen een instructeur die klaar staat voor de leerling, maar ook een 

met nog altijd een bijzonder hoog slagingspercentage en dat mag gezegd 

met de automaat! 
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Was het een foutje of  kende hij hem echt. 
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En dan 

vernieuwing. 

Graag een stapje 

terug voor de een 

en aarzelend een 

stapje vooruit voor 

de ander. 

 



46 
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De scepter wordt overgedragen. 
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Nu op nummer 13 een doorstart. 
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Een onderkenning van zijn inzet! 
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Genieten blijft bij de auto‟s, het jubileum in stijl. 
 

Maar ook bij minder transport… 
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De voorliefde van de nieuwe eigenaar, Cees van Bemmel, blijkt. 

Wat nieuwe gezichten, maar hier de oude garde ook nog paraat. 
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De rijschool is zich aan het profileren tot opleider grote voertuigen. 

Vooral de hobbyist met een voorliefde van groot en veel geluid, kan 

z‟n hart bij ons ophalen. 
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Maar ook al begin je kleiner, dan staan we voor je klaar. 
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De dode hoek bij VVN. 

Met de vrachtwagen op pad 

naar de middelbare scholen  

om uitleg te geven aan de  

gevaren van het grote transport 
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En wat doen we nog meer? 

Natuurlijk zijn daar nog de BE 

lessen in onze Toyota 

Landcruiser 
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•Tevens geven we lessen voor de taxiopleiding en trainingen 

   voor de nieuwe taxichauffeur.  

• Bij Bartimeus testen we de rijvaardigheid van hun vrijwillige 

   chauffeurs op de busjes 
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Sinds enige tijd natuurlijk ook de toetsen besloten terrein en 

de praktische toets als verplichte aanvulling op het vroegere 

chauffeursdiploma. 
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En dan natuurlijk ook de nascholing voor die beroepschauffeurs 

Zowel de praktijk al de theoretische dagen. Op maat voor elk bedrijf 
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De vrachtwagen neemt dus een prominente plaats in binnen onze rijschool. 

Met name de reclame die de voertuigen opleveren zijn enorm. 

Dit danken we vooral aan de vele poetsuurtjes die aan deze twee worden 

besteed. 
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Inmiddels heeft zich ook een dochter gemeld, om toe te treden 

binnen de rijschool. 

Anderhalf jaar is zij inmiddels werkzaam bij het team naar alle 

tevredenheid. 

Natuurlijk wilde 

ze, met haar 

husband to be, 

wel even een 

plaatje schieten 

bij de Scania 
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Inmiddels dus 50 jaar wat kan er veel gebeuren in die tijd! 


