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Ben je BOB,
zeg het hardop!

Volgende actie
MONO, aandacht op de weg:
vanaf begin maart

Bob: kom veilig thuis
In verband met COVID-19 vooralsnog dit
jaar geen Bob-carnavalscampagne, maar
sluiten we in Limburg aan bij de landelijke
Bob-wintercampagne. Middelen die
worden ingezet zijn Coronaproof zodat
geen situaties worden gebruikt die niet in
overeenstemming zouden kunnen zijn met
de getroffen maatregelen (dus geen grote
groepen, mensen op voldoende afstand,
etc.)
De Bob-campagne richt zich op het
voorkomen van rijden onder invloed van
alcohol. Het fenomeen Bob is volledig
ingeburgerd en het maken van de Bobafspraak is voor een ruime meerderheid
van de automobilisten inmiddels een
gewoonte. Automobilisten en hun
passagiers worden gestimuleerd samen de
Bob-afspraak te maken en die consequent
na te leven. Bob is daarbij degene die
geen alcohol drinkt en zichzelf en de
anderen veilig thuisbrengt.

Maandag 13 december start de Bob-wintercampagne in
Limburg. Boodschap van de campagne is spreek van tevoren af
wie de Bob is als je samen met de auto ergens naar toe gaat en
zeg hardop dat je de Bob bent, ook als je alleen rijdt en ergens
komt waar geschonken wordt. Door het gebruik van alcohol
kan immers de verkeersveiligheid in gevaar komen.

De focus in de campagne is gericht op
automobilisten, alleen rijders en samen
rijders, die met de auto naar locaties
gaan waar alcohol wordt geschonken
tijdens de etentjes, visites of andere
evenementen. Juist in die situaties
kunnen automobilisten door de gezellige
sfeer en het groepsproces in de verleiding
komen om alcohol te drinken, ook al
hebben ze zich (al dan niet op basis van
een afspraak met anderen) voorgenomen
om als Bob nuchter te blijven. En het
werkt; het aandeel verkeersovertreders
afkomstig uit horecagelegenheden daalt
de laatste jaren. De slogan ‘Ben je Bob,
zeg het hardop!’ laat op positieve wijze
zien dat het heel normaal is dat je tijdens
visites en etentjes net als bij het uitgaan
al vooraf een Bob-afspraak maakt en deze
afspraak ook kenbaar maakt.
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Stel, je drinkt een wijntje bij het eten en
je moet daarna nog iemand thuisbrengen
of ophalen. Of je baas haalt een fles wijn
tevoorschijn die je écht moet proeven. Of
je hebt een wedstrijd gewonnen en dat
moet worden gevierd. Of… het is gewoon
heel gezellig.
Om je te wapenen tegen dit soort
verleidingen komt de Bob-campagne met
een handige oplossing: Zeg aan het begin
van de avond tegen de mensen met wie
je bent dat je Bob bent. Dan geef je een
duidelijk signaal dat je geen alcohol wil
drinken. Zo wordt het makkelijker om Bob
te blijven. Daar kom je veilig mee thuis, of
je nu samen terugrijdt of alleen.

Campagnemateriaal
Zoals steeds het geval is, ontvangen
alle campagnekalenderdeelnemers het
campagnemateriaal in de gebruikelijke
hoeveelheden. Wilt u meer materiaal?
Stuur dan een mail naar info@rovl.nl.
Bijbestellen kan zolang de voorraad strekt.

Limburgse Campagnekalender
2022
De Limburgse campagnekalender van
2022 ziet er als volgt uit:
•

Aandacht op de weg		
begin maart

Poster Bob-wintercampagne 50x76 cm,
poster Bob-wintercampagne 84x118 cm,
per stuk gratis.
Voor alle materialen geldt: op=op!

•

Snelheidscampagne 			
begin mei

Wist je dat?

•

•

•

•
•

1 op de 5 verkeersslachtoffers het
directe gevolg is van alcohol in het
verkeer? In 2015 ging het om 75 tot
140 verkeersdoden en ruim 4.000
ernstig gewonden.
De Nederlandse politie bij
alcoholcontroles jaarlijks 1 miljoen
blaastesten afneemt?
Bijna alle Nederlanders vinden dat
alcohol en verkeer niet samengaan?
Alcohol al na ongeveer 10 minuten
je hersenen bereikt?

•

•

Bedankt voor uw hulp
Onder het motto ‘elk slachtoffer is
er één te veel’ heeft het ROVL zich in
2021 samen met diverse partners, zoals
gemeenten, onderwijs, politie en Veilig
Verkeer Nederland, zich wederom ingezet
voor een verkeersveilig Limburg.

Uw inzet is onmisbaar. Daarom willen wij
iedereen bedanken die zich in 2020 heeft
ingezet voor verkeersveiligheid. Ook bij
ZomerBob				het realiseren van onze toekomstplannen
begin juli
en ambitie kunnen wij uw hulp goed
gebruiken. Wij hopen dan ook dat u,
Aandacht op de weg			
net als ons, dit jaar van de nul een punt
begin september
blijft maken Een goed voornemen voor
een veiliger 2022. Heeft u ideeën of
Fietsverlichting Laat je zien		 suggesties! Mail naar info@rovl.nl.
eind oktober
Tenslotte wensen wij u het allerbeste voor
het nieuwe jaar.

