
De meeste horecagelegenheden hebben op 

maandag 1 juni 2020 hun deuren weer geopend. 

Reden voor het VVN Bob-team om te kijken hoe we 

een blaastest op 1,5 meter afstand kunnen uitvoeren. 

Voor deze alcoholcontroles hebben we richtlijnen 

opgesteld. 

Voor het afnemen van alcoholcontroles richten we zogeheten 

‘blaasstraten’ in. In een blaasstraat is het mogelijk om op gepaste 

afstand (1,5 meter) bij meerdere automobilisten een blaastest te 

doen. Dit gebeurt met een ‘blaasstok’. 

Politieagenten die blaastesten afnemen houden dankzij de 

blaasstok voldoende afstand van de automobilist. Hoe dat werkt? 

De agent maakt het blaaspijpje vast aan het blaasapparaat en 

trekt het plastic eraf. Hierna plaatst de agent het blaasapparaat op 

de blaasstok en schuift deze naar het zijraam. Na de test haalt de 

automobilist zelf het blaaspijpje van het apparaat 

en ruimt deze verantwoord op. Vervolgens checkt 

de agent het geblazen alcoholpromillage van de 

automobilist. 

Indien blijkt dat een automobilist geen alcohol heeft gedronken, 

dan begeleiden een agent en een VVN Bob-team medewerker hem 

of haar naar de stopplaats. Hier ontvangt of pakt de automobilist, 

op gepaste afstand van aanwezigen, een Bob-sleutelhanger. Tijdens 

alle alcoholcontroles zijn er genoeg desinfecterende middelen op 

voorraad en hier wordt ook op geattendeerd. 

Samenwerking
Het VVN Bob-team overlegt met de politie. Samen bepalen we 

welke locaties geschikt zijn voor het inrichten van de blaasstraat. 

Het streven is om per controle zes blaasstraten in te richten, 

allemaal op 1,5 meter afstand. In de praktijk betekent dit: zes 

agenten voor de blaasstraten, zes VVN Bob-team medewerkers en 

twee agenten om het verkeer van de hoofdweg te begeleiden naar 

de locatie waar de controle plaatsvindt. Twee extra agenten dienen 

als back-up voor het geval extra ondersteuning nodig is. 

Automobilisten die een te hoog alcoholpromillage blazen worden 

naar een bus begeleid. Daar vindt een nader gesprek plaats 

en wordt bekeken in hoeverre verdere maatregelen nodig zijn. 

Ook in de bus gelden de richtlijnen vanuit de overheid en zijn 

desinfecterende middelen aanwezig. 

Informatie
Aanmeldingen, vragen naar aanleiding van deze richtlijnen?

Neem voor vragen over bovenstaande richtlijnen en aanmeldingen 

contact op met Coördinator Bob-activiteiten, Martijn Oosterveld. 

Per e-mail te bereiken via bobenik@vvn.nl en telefonisch via  

06-470 737 85.
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Los van bovenstaande maatregelen 
gelden natuurlijk ook de richtlijnen vanuit 

het RIVM, namelijk:

Blijf thuis bij klachten

Hoest en nies in de  
binnenkant van je elleboog

Was vaak je handen

Schud geen handen
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protocol!
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