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Voorwoord 

Hartelijk welkom bij Buurtbusvereniging HTOV! 

HTOV is de afkorting van Hall, Tonden, Oeken, Voorstonden. Het is al meer dan dertig jaar 
geleden dat wij een buurtbuslijn (504) gestart zijn tussen Eerbeek en Zutphen, door het 
Brummense buitengebied. Eind 2009 kwam daar de lijn Eerbeek-Brummen (503) bij. 

U hebt als vrijwillig chauffeur op de buurtbus een verantwoordelijke maar ook een leuke 
taak op u genomen! 

Het is belangrijk dat u zich de spelregels binnen onze vereniging zo snel mogelijk eigen 
maakt. Hierbij kan dit handboek u van dienst zijn. De belangrijkste zaken staan hierin 
vermeld, zodat u dit rustig kunt nalezen. 

Mochten er toch vragen of onduidelijkheden zijn, dan zijn er altijd collega-chauffeurs en 
zeker bestuursleden die u willen assisteren. 

Wij hopen dat u zich snel thuis zult voelen als chauffeur, en we wensen u een prettige 
periode toe met veel veilige kilometers! 

Het Bestuur 
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Algemene Informatie 

Veel algemene informatie, zoals de samenstelling van het bestuur (en hun contactgegevens, 
zie de pagina “Over HTOV”), de dienstregelingen en de routes, is te vinden op onze website 
buurtbushtov.nl. 

Op de site vind je onder andere ook informatie voor passagiers (over omleidingen e.d.) en 
foto’s van uitjes van de vereniging. Op de pagina “Over HTOV” zijn ook documenten te 
vinden (in te zien en te downloaden) zoals onder andere dit Handboek, de statuten van de 
vereniging, de Privacyverklaring en het declaratieformulier. 

Dienstregeling 

Dienstregeling: https://buurtbushtov.nl/dienstregeling 

Het is belangrijk dat je zo goed mogelijk op tijd rijdt. Ook passagiers bij de tussenliggende 
haltes rekenen op een buurtbus die op tijd is, en zeker niet te vroeg! Ben je te vroeg, wacht 
dan bij een halte tot je weer op schema bent. 

De belangrijkste tijden staan als geheugensteuntje op een tabel in de bus. 

 

De bus rijdt niet op officiële feestdagen. Op goede vrijdag, sinterklaasavond, kerstavond en 
oudejaarsavond vervallen de laatste twee ritten. 
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Routes 

Routes: https://buurtbushtov.nl/route 

Wijk nooit van de route af en sla nooit haltes over! (vooruit: bij hoge uitzondering, en alleen 
als de tijd het toelaat, mag je afwijken, bijvoorbeeld om iemand die slecht ter been is bij 
Tolzicht af te zetten).  

Ons “wisselpunt”, waar telkens de nieuwe chauffeur van dienst de bus overneemt, is de 
halte Offenbachstraat (ook wel bekend als “bij de Jumbo”), ter hoogte van het Argos 
tankstation in Eerbeek. 

Lijn 503 wisselt tegenover het tankstation, lijn 504 wisselt aan dezelfde kant als het 
tankstation. 

Route Lijn 503 

Lijn 503 rijdt van Vakantiepark Landal Coldenhove, via Eerbeek Centrum, naar het 
Marktplein in Brummen en weer terug. 

De heen- en terugweg zijn nagenoeg gelijk, alleen rijdt de bus vanuit Landal een rondje 
door Oud-Eerbeek (richting Landal gaat de bus rechtdoor over de Veldkantweg). 

503 Station 

Bij station Brummen (als je weer richting Eerbeek rijdt) zo nodig even op de trein naar 
Zutphen wachten. Die hoort er om :47 te zijn, maar als hij een beetje vertraging heeft is het 
de bedoeling dat de bus daar op wacht (tot uiterlijk ca. :52). Vaak weten passagiers wel of er 
iets over vertraging is omgeroepen, anders kun je op het informatiebord kijken of daar iets 
over vertraging vermeld wordt. 

503 Eerste en laatste rit 

De eerste rit ‘s morgens start om kwart over zeven (:16 om precies te zijn) bij de halte 
Kloosterstraat. 
De laatste rit eindigt bij Landal. Echter: als er NA de halte Offenbachstraat geen passagiers 
in de bus zitten, heeft het weinig zin om nog naar Landal te rijden. Je kunt dan dus stoppen. 
Als je nog wel passagiers hebt, kun je eventueel afwijken van de route en ze langs de kortste 
weg naar hun bestemming brengen (en de kortste weg terug nemen). 

Route Lijn 504 

Lijn 504 rijdt vanuit Eerbeek via Hall, Tonden en/of Oeken, Voorstonden en De Hoven naar 
het station in Zutphen. En weer terug. 

De route kent drie varianten. 

● de volledige route, zowel door Tonden als Oeken, 
● alleen via Oeken, 
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● alleen via Tonden. 

Hier is destijds voor gekozen omdat het gros van de passagiers ‘s morgens richting Zutphen 
reist, en ‘s middags terug richting Eerbeek. Op de tijden met de meeste reizigers rijdt de bus 
de volledige route. 

Op de tabel in de bus (zie onder “dienstregeling”) is voor elke vertrektijd aangegeven welke 
route gereden moet worden. 

Roosters 

Iedere chauffeur heeft een vaste plek op het rooster.  

Indien je verhinderd bent of met vakantie gaat, geef dit dan zo tijdig mogelijk door aan de 
coördinator van je lijn. Als je ‘s één keertje verhinderd bent, kun je ook zelf ruilen met een 
collega - maar geef dat dan ook even door aan de coördinator. 

Rooster 503 

Het rooster voor de 503 wordt maandelijks per mail rondgestuurd, met vermelding van alle 
eventuele invallers. Ook vind je op het 503 rooster de telefoonnummers van je 
collega-chauffeurs. 

Rooster 504 

Voor lijn 504 wordt eens per halfjaar een rooster opgesteld. De roosters voor even en 
oneven weken zijn verschillend. Op het rooster staan ook de chauffeurs van de Reservebus 
vermeld - of de Reservebus ‘s middags wel of niet moet uitrukken wordt per dag door de 
coördinator bepaald. Zie hiervoor verder onder “Regels Reservebus”. 
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Rijden op de bus 

Zorg dat je tijdig aanwezig bent voor je busdienst! 

Rijdt rustig! Bekijk ook de rijstijltips aan het eind van dit handboek. Stelregel is: liever te laat 
dan jakkeren of risico’s nemen! 

Invullen instaplijst 

In de bus ligt een instaplijst. Noteer (turf) alle instappers op deze instaplijst. Het is aan te 
raden om meteen bij het instappen het aantal te noteren (ervaring leert dat je het anders 
makkelijk vergeet). 

Het is voor de vereniging belangrijk om precies te weten hoeveel instappers er zijn in een 
bepaalde periode. Het aantal instappers per maand wordt ook op de website vermeld. De 
instaplijsten blijven in de bus achter en worden later door een bestuurslid verzameld. 

Lijn 503 ook uitstappers 

Bij Landal moeten op de instaplijst van lijn 503 ook de uitstappers bij Landal genoteerd 
worden. En het aantal instappers van de afgelopen rit moeten getotaliseerd worden. 

Logboek 

In elke bus ligt (in het midden-console) een logboek, dat minimaal wekelijks door de 
Voertuigcoördinator gelezen wordt. Iedere chauffeur kan daar zaken in noteren die niet 
dringend zijn, zodat de voertuigcoördinator dat op kan pakken. 

Communicatie 

Communicatie tussen bestuur en chauffeurs gebeurt per e-mail. Het is daarom van belang 
dat je regelmatig je mail leest, er kan bijvoorbeeld informatie over omleidingen in zitten. Of 
een verzoek om in te vallen. 

Als er een omleidingsroute wordt opgegeven, houd je daar dan ook aan! Vaak worden 
omleidingen ook op de website vermeld, zodat passagiers weten hoe de bus zal rijden. 

Op verzoek 

De buurtbus stopt op verzoek - mits het verkeer dat toelaat. 

Er kunnen dus passagiers zomaar ergens op de stoep of in de berm staan en aangeven dat 
ze met de bus mee willen. En passagiers kunnen vragen of ze ergens uit mogen stappen 
waar geen halte is. 

Gedeelde haltes 

In Eerbeek delen we de haltes Offenbachstraat en Centrum met de lijnbussen. Stop bij deze 
haltes altijd zo ver mogelijk naar voren, zodat de lijnbus er nog achter past. 
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Geen staplaatsen 

Een buurtbus heeft géén staplaatsen. Er mogen acht passagiers meerijden en niet meer 
(ook je rijbewijs staat meestal niet toe dat je meer dan acht mensen vervoert). 

Binnenverlichting passagiers 

 

De knopjes voor binnenverlichting zitten links naast het contactslot. De linkerknop voor de 
voorste verlichting, de rechter voor de achterste. Het zijn tuimelschakelaars: naar beneden 
is dimlicht, naar boven is vol licht aan. 

Rijdt in de schemering en in het donker altijd met de binnenverlichting in het 
passagiersgedeelte aan. Een donkere bus ziet er - voor sommige meisjes/vrouwen - eng uit! 
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Extra handelingen eerste en laatste chauffeur van de dag 

Eerste chauffeur 

Vantevoren checken met welke bus gereden moet worden. Dit wisselt per week - voor de 
503 staat dit op het rooster, 504-chauffeurs ontvangen halfjaarlijks een lijst. Het 
roulatie-schema hangt ook achter de ruit naast de sleutelkluisjes. 

Sleutels uit de kluis halen. 

Controleren: is er getankt, is de instaplijst ingevuld, staat het stempel op de juiste dag, staat 
de lichtkrant goed. 

Pak het OV Chipapparaat, start het op en zet het in de houder (zie hoofdstuk OV 
Chipapparaat). 

Pak het pinapparaat en zet het in de houder (zie hoofdstuk Pinapparaat). 

Pak de kaartjesplank en zet ‘m in de houder. 

Zet indien nodig de standkachel uit. 

Als de standkachel in de winter om wat voor reden ook niet gewerkt heeft, en de ruiten zijn 
bevroren, zit er niets anders op: Krabben! Er is een spuitfles met ruitontdooier in de bus 
aanwezig. 

Open de klapbeugels met de sleutel die in de bus ligt. Na passeren de beugels weer 
omhoog klappen (hij klikt dan vanzelf in het slot). 

Vertrek op tijd! 

Laatste chauffeur 

De bus aftanken. Bij de instructierit is verteld waar de tankpas ligt, en wat de pincode is. 
Steek de tankpas in de betaalautomaat en volg de aanwijzingen op het scherm. Daarbij 
dient ook de kilometerstand ingevoerd te worden. Een bon is niet nodig. 
De afsluiting van de tankdop werkt via de centrale vergrendeling. 

Parkeer de bus achter de garage - open de klapbeugels voor de inrit met de sleutel die in de 
bus ligt. Klap als je erdoor bent de beugel weer omhoog (hij klikt vanzelf in het slot). 

De houder met de kaartjes in het vak boven de zonneklep leggen. 

OV-chipapparaat synchroniseren (zie hoofdstuk OV Chipapparaat). Daarna uitloggen en 
afsluiten en het apparaat in het vak boven de zonneklep leggen. 

Het pinapparaat afsluiten (zie hoofdstuk Pinapparaat) en in het vak boven de zonneklep 
leggen. 
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Instaplijst afsluiten en nieuwe instaplijst voor de volgende dag klaarmaken (busnummer 
invullen, stempel op de juiste datum zetten, datumstempel invullen). 

Lichtkrant op de juist bestemming zetten. 

Ramen sluiten, radio uitzetten, verlichting passagiersgedeelte uitzetten. 

Indien er kans is op (nacht)vorst: standkachel aanzetten (zie hoofdstuk Standkachel). 

Bus afsluiten. De lichtkrant en de bestuurders-binnenverlichting gaan vanzelf na enige tijd 
uit. 

De sleutels weer in het sleutelkluisje doen, de code veranderen en het kluisje dichtklappen. 
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Vervoersbewijzen 

Er zijn drie geldige vervoersbewijzen voor de buurtbus: 

● de OV Chipkaart, 
● het buskaartje en 
● het “primera”-kaartje. 

Daarnaast kunnen leden van HTOV op onze eigen bussen reizen met een ledenpas, en mag 
een passagier met een OV-Begeleidingskaart-Gehandicapte gratis mee (als hij een 
gehandicapte begeleidt). 

OV Chipkaart 

Het makkelijkst is reizen met een OV Chipkaart. De passagier dient in te checken als hij 
instapt en uit te checken als hij uitstapt. 

Kaartje (te koop op de bus) 

De kaartjes zijn in iedere bus aanwezig en worden door het bestuur zo nodig aangevuld. 

Er zijn enkeltjes en tienrittenkaarten. Beide zijn beschikbaar met en zonder korting; de 
kortingvariant is voor kinderen van 4 t/m 11 jaar en voor 65+. 
Betaling is uitsluitend mogelijk met een pinpas. 
Een kaartje of één stripje op de tienrittenkaart geeft recht op vervoer van de instapplaats 
tot de uitstapplaats, ongeacht de lengte van de reis. 

Tarieven kaartjes (2019) 

Enkeltje  € 2,30 

Enkeltje met korting  € 1,60 

Tienrittenkaart  €17,00 

Tienrittenkaart met korting  €10,00 

 

Prijsverschil kaartje/OV Chip 

Er is een prijsverschil tussen een reis met kaartje en een reis met OV Chipkaart. Iedere 
passagier zal zelf moeten onderzoeken wat voor hem/haar het voordeligst is. (Daar is geen 
richtlijn voor te geven, omdat wij al vier soorten kaartjes hebben, en er op een OV Chipkaart 
allerlei kortingsproducten mogelijk zijn). 
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Overstappen 

Kaartjes geven géén recht op overstappen, behalve binnen onze eigen vereniging en in 
collegiale samenwerking met Buurtbusvereniging Brummen Leuvenheim, die lijn 515 
exploiteert (van Leuvenheim via Brummen naar Zutphen). Passagiers mogen dus 
overstappen van lijn 503 naar lijn 504 en andersom, of van lijn 503/504 naar lijn 515 en 
andersom met hetzelfde vervoersbewijs. 

Voor passagiers met een OV-Chipkaart speelt dit niet, zij moeten altijd in- en uitchecken. 

Kaartje (te koop bij de Primera) 

Bij de Primera, zowel in Brummen als in Eerbeek, kan een passagier vooraf een kaartje 
kopen. Dit is vooral bedoeld voor passagiers die geen (Nederlandse) pinpas bezitten. Deze 
kaartjes kosten ook € 2,30 per strip (de Primera heeft geen korting-kaartjes) en zijn te koop 
met twee of drie stripjes. Ze zijn geldig in zowel buurtbussen als lijnbussen. 
Voor een reis per buurtbus dient één stripje afgestempeld te worden. 
Er is géén overstaprecht, ook niet binnen onze vereniging of naar een buurtbus van BBL. 

Ledenpas 

Chauffeurs kunnen op verzoek een ledenpas krijgen voor zichzelf en voor hun partner. 
Daarmee kan gratis gereisd worden op onze eigen busjes en op de busjes van BBL (Lijn 515 
van Buurtbusvereniging Brummen Leuvenheim). 

Begeleider gehandicapten 

Passagiers in het bezit van een OV-Begeleidingskaart Gehandicapten kunnen daarmee 
gratis reizen wanneer ze een gehandicapte begeleiden. 

Rolstoelen 

Onze busjes zijn niet geschikt voor rolstoelen. Een rollator kan eventueel wel meegenomen 
worden. 

Honden 

Honden mogen gratis mee, mits ze geen overlast veroorzaken. Ze mogen niet op de stoelen 
zitten! 
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Sleutels 

De sleutels van de busjes zitten in de sleutelkluisjes. Die zitten aan de voorkant van wat 
vroeger de (shop van de) garage was, ze zien er zo uit: 

 

Bediening sleutelkluisjes 

Kluis 5 voor busnummer 805, kluis 6 voor busnummer 806, kluis 7 voor busnummer 807. 
Het roulatieschema voor de busjes hangt links achter het glas. 

Klap het kluisje open (de bovenkant klapt naar beneden) en voer de code in op de cijfferrol 
bovenop het kluisje. Druk op de knop aan de zijkant en het kluisje gaat open. 

Haal de sleutel eruit of hang ‘m weer op, haal even je hand over de cijferrol zodat de 
ingevoerde code niet meer zichtbaar is, en sluit het kluisje weer. 
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Extra verwarming/koeling 

Koeling passagiersgedeelte 

 

De knoppen voor de airco voor passagiers zitten links naast de stuurkolom, het dichtst bij 
de deur. 

Helaas maakt de ventilator van deze koeling een hoop herrie, maar op warme dagen kan ‘t 
nodig zijn om hem aan te zetten. 

Deze ventilator kan ook van pas komen als alle ruiten van de bus beslagen zijn (wat kan 
gebeuren als er veel passagiers met natte regenjassen in de bus zitten…). 
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Standkachel 

 

De knop van de standkachel zit links naast de stuurkolom, het is de knop met de rode 
blokjes. 

De standkachel kan tijdens het rijden gebruikt worden als extra verwarming voor de 
passagiers (dit is in de praktijk zelden nodig). 

Daarnaast is de standkachel nodig om ‘s nachts in de winter de ramen van de bus vorstvrij 
te houden - daarvoor hoeft de bus niet de hele nacht op kamertemperatuur gehouden te 
worden, het is dan voldoende om de knop één of twee blokjes te draaien. 
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Bediening Lichtkrant 

 

Bij het begin- en eindpunt van elke rit (voor de 503: bij Landal en op het Marktplein; voor de 
504: bij de Boerhaavelaan en bij station Zutphen) moet de lichtkrant op de nieuwe 
bestemming gezet worden. 

De afbeelding spreekt voor zich. 

Let op dat je niet alleen de juiste bestemming kiest, maar ook het juiste busnummer.   
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Bediening OV Chipapparaat 

Het OV Chipapparaat heeft een zg “touch screen” - je kunt de grote knoppen onderaan het 
scherm met je vinger bedienen. Voor nauwkeurig gepriegel (zoals het invoeren van de 
pincode bij opstarten) is het handiger om het bijbehorende pennetje te gebruiken. 

Met de pijlen naar links/rechts ga je naar een volgend scherm, met de pijlen 
omhoog/omlaag maak je een keuze uit een lijst. 

Hieronder achtereenvolgens: het Startscherm, het Lijnscherm (selecteer een buslijn) en het 
Ritscherm (selecteer de juiste rit). 

 

 

Op de volgende pagina achtereenvolgens: het Haltescherm (selecteer de juiste halte) en 
tenslotte het Werkscherm. 

Het Werkscherm is het scherm dat in beeld moet zijn tijdens het rijden. Je kunt het 
herkennen aan het GPS symbool rechts onderin. 

Dit Werkscherm heeft + en - knoppen, waarmee je kunt “doorplussen” naar een andere 
halte (zie de uitleg bij “onderweg”). 

Ook heeft dit scherm rechtsonder een OV knop, waarmee je in één keer terug naar het 
Startscherm kunt gaan. 
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Opstarten 

Houdt rode knop links bovenaan het apparaat ingedrukt tot hij start. 

Bij de instructierit is verteld wat de pincode van het apparaat is. Voer de pincode in en klik 
op “Log In”. 

Als het goed is, kom je nu in het Startscherm. Klik op “Check In/Uit” om naar het Lijnscherm 
te gaan. 

Gebruik de omhoog/omlaag toetsen om de juiste lijn te kiezen. Ga met de pijl-rechts naar 
het volgende scherm, het Ritscherm. 

Gebruik de omhoog/omlaag toetsen om de juiste rit te kiezen. Ga met de pijl-rechts naar 
het volgende scherm, het Haltescherm. 

Gebruik zo nodig de omhoog/omlaag toetsen om de juiste halte te kiezen. Ga met de 
pijl-rechts naar het volgende scherm en je bent in het Werkscherm. 

Onderweg 

Check of het Werkscherm in beeld is. 

De haltes “lopen mee” tijdens het rijden, dus normaal gesproken hoef je hier niets aan te 
doen (behalve bij omleidingen, zie hieronder). 
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In/uit checken 

Passagiers moet inchecken bij het instappen en weer uitchecken bij het uitstappen. 
Ons “handheld” ov-chipapparaat is niet zo robuust als bijvoorbeeld de grote chiplezers bij 
het station, in- en uitchecken moet heel rustig gebeuren. Dat gaat het beste als de chipkaart 
van bovenaf gewoon op het apparaat gelegd wordt en even heel stil wordt gehouden. 

 

Als het in/uitchecken correct verloopt, klinkt er een piepje en toont het scherm een vinkje in 
een groen vierkantje. Als er iets misgaat, klinkt er een ander piepje, verschijnt een rood 
rondje op het scherm en een foutmelding. 
Kijk dus altijd op het scherm tijdens het in/uitchecken (totdat je de piepjes herkent). Als het 
niet goed gaat, komt dat negen van de tien keer omdat de chipkaart te snel bewogen wordt. 
Wacht tot de foutmelding is verdwenen, en check opnieuw in/uit, maar nu héél rustig. 

Doorplussen bij omleidingen 

Als er een omleiding is, of om een andere reden van de route wordt afgeweken en een halte 
wordt overgeslagen, blijft het apparaat op de laatst gepasseerde halte staan. Gebruik dan 
de + en - toetsen om “door te plussen” naar de eerstvolgende halte waar je wel weer langs 
komt. 
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Volgende rit instellen 

Bij het begin- en eindpunt van elke rit (voor de 503: bij Landal en op het Marktplein; voor de 
504: bij de Boerhaavelaan en bij station Zutphen) moet het apparaat op de nieuwe rit gezet 
worden: 

Ga met de pijl-links naar het Haltescherm en nog een keer met pijl-links naar het Ritscherm. 
Kies met de omlaag toets de volgende rit. Dan met de pijl-rechts weer naar het Haltescherm 
en nog een keer pijl-rechts om weer in het Werkscherm te komen. 

Overigens is het voor de 504 handiger om dit bij de Jumbo-halte te doen, daar is meer 
ruimte om rustig stil te staan. Het kan ook al bij het wisselpunt. 

Afsluiten 

Aan het eind van de dag moet het apparaat gesynchroniseerd worden: de gegevens van het 
chip-apparaat worden dan doorgestuurd naar de centrale computer van Keolis/Syntus. 

Druk op het OV symbool om in het Startscherm te komen en kies dan de knop “Sync”. Kijk 
op het scherm, het apparaat vraagt je om nu op “Start” te drukken. 

Tijdens de synchronisatie lopen diverse mededelingen over het scherm, en het proces 
eindigt met de mededeling “OK”. 

Log uit, sluit het apparaat af, haal het uit de houder en berg het op. 
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Bediening Pinapparaat 

In de bus bevindt zich een mobiel pinapparaat. 

Opstarten 

Doe het apparaat in de houder, na ca. anderhalve minuut is hij bedrijfsklaar. Je ziet bij het 
starten de volgende schermen voorbij komen. Zodra er KEOLIS Start op het scherm staat, is 
het apparaat gebruiksklaar. 
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Onderweg 

Wanneer je op “Start” drukt (het onderste groene pijltje in de rechterkolom) verschijnt het 
scherm “Bedrag invoeren”. 
Je voert met de cijfertoetsen het bedrag in, in centen (dus voor een kaartje van € 2,30 voer 
je in: 2 3 0 zonder komma). Als je je vergist, kun je met het gele pijltje de cijfers één voor 
één verwijderen. 

 

 

Als het bedrag juist is, toets je opnieuw op het groene pijltje, en verschijnt het scherm 
“Kaart presenteren”, zie afbeelding op de volgende pagina. 

Als je de transactie wilt annuleren kun je op de X toets drukken. Als je even wacht, of als je 
opnieuw de X indrukt, verschijnt het startscherm weer. 

De passagier kan nu betalen met pinpas, hetzij contactloos (door de pinpas even voor het 
scherm te houden), hetzij door de pinpas onderin het apparaat te steken. Contactloos 
betalen is ook met veel smartphones mogelijk. 

Het apparaat print automatisch een bonnetje van de transactie. Dit bonnetje kun je aan de 
passagier geven (voor de vereniging hoeft het niet bewaard te worden). 
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Papierrol verwisselen 

Zie de afbeeldingen op de volgende pagina. 

Haal het apparaat uit de houder om de rol te verwisselen, anders kan het klepje niet open! 
Je opent het klepje waar de papierrol achterzit door het bruine deel iets naar boven te 
bewegen. Je moet daarvoor wel je nagel onder de uitsparing in het klepje doen. Vervolgens 
beweeg je de hele klep en kun je bij de papierrol. 

De nieuwe rol plaats je zoals op de foto is aangegeven. Sluit het klepje met een stukje 
papier naar buiten doe (als er geen stukje papier uitsteekt, loop je het risico dat de 
papierrol vastloopt). 

Er ligt een reserve papierrol in het vak boven de zonneklep. Als je de rol vervangt, zet dat 
dan in het logboek (zodat duidelijk is dat er een nieuwe rol in het vak gelegd moet worden). 

Pinapparaat uitzetten/opruimen 

Na afloop van de dienst moet het apparaat worden uitgezet en opgeborgen in het vak 
boven de zonneklep. 

Verwijder eerst het apparaat uit de houder en houdt de X toets minimaal 5 seconden 
ingedrukt - je hoort dan een pieptoon. 

(Wanneer je de X toets ingedrukt houdt terwijl het apparaat nog in de houder zit, zal het 
apparaat een “reset” uitvoeren, maar niet afsluiten). 

Zodra de tekst “Shutting down” op het scherm verschijnt, kun je de toets loslaten. 
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Afbeeldingen papierrol wisselen 
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Telefoon en mobilofoon 

Telefoon 

 

De boordtelefoon is geïntegreerd in de radio.  

Inkomend gesprek 

Als de telefoon overgaat, klinkt hij als een oude Nokia. En behoorlijk hard. Opnemen door 
op de toets met het hoorntje (dat groen oplicht) te drukken. Gesprek beëindigen met het 
“neergelegde hoorntje” (dat rood oplicht). 

Uitgaand gesprek 

1. Druk op de TEL toets (of de toets met het hoorntje). 
2. Ga met pijltjestoets Rechts naar NAAM en druk op OK. 
3. Ga met pijltjestoets Naar Beneden naar de gewenste naam 
4. Druk op OK, dan wordt de verbinding gemaakt. 

Ophangen met de toets met het “neergelegde” hoorntje. 
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Overzicht voorgeprogrammeerde telefoonnummers 
 

Gereserveerd voor voicemail  

SVL (Verkeersleiding Syntus) 088 - 033 1451 

Politie 0900 - 8844 

Voorzitter HTOV (Teun Karman) 0653 - 265 048 

Technische Zaken (Dick Tabor) 0618 - 530 061 

Coördinator 503 (Joyce van Heerden) 0642 - 608 438 

Coördinator 504 (Joop Rabelink) 0681 - 820 735  

Garage ‘t Centrum 0313 - 654 005 

Bus 805 0643 - 390 778 

Bus 806 0643 - 390 702 

Bus 807 0643 - 390 803 

Bus 808 (BBL lijn 515) 0643 - 390 683 

Bus 809 (BBL lijn 515) 0643 - 390 596 

 

Ongetwijfeld ten overvloede: gebruik van de eigen telefoon in de rijdende bus is verboden!! 
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Mobilofoon 

 

Met de mobilofoon kan rechtstreeks verbinding gemaakt worden met alle bussen van 
Keolis/Syntus - dus ook tussen onze lijnen onderling, en met lijn 515 van BBL. 
De verbinding lukt alleen als de bussen enigszins bij elkaar in de buurt zijn. Het bereik van 
de mobilofoon is niet zo gek groot, misschien een kilometer. 

Dat kan wel ‘s handig zijn, bijvoorbeeld als een passagier in de 504 stapt terwijl hij de 503 
moet hebben (althans als de 503 nog in de buurt is). Of voor overleg met lijn 515 bij station 
Zutphen. 

De werking is simpel: als de knop is ingedrukt kun je praten, als je de knop loslaat kun je 
luisteren. 

Alles wat je door de mobilofoon zegt, is te horen in alle bussen (ook de lijnbussen) die 
binnen bereik zijn. 
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Regels Reservebus Lijn 504 

Lijn 504 vervoert veel scholieren die vanuit Eerbeek en Hall naar hun scholen in Zutphen 
reizen, en ‘s middags weer terug. Daarom worden er tijdens de schooltijden extra bussen 
ingezet. 

Lijn 604 ‘s morgens 

Voor het scholierenvervoer ‘s morgens zet Keolis/Syntus een extra busje  in, lijn 604. Deze 
lijn begint bij de halte Boerhaavelaan om 7:25 uur, stopt ook bij de haltes Offenbachstraat 
en Centrum, en rijdt daarna de kortste weg naar station Zutphen. 

Onze reguliere bus rijdt tot in Hall achter lijn 604 aan. Bij de halte Centrum even aan de 
chauffeur van de 604 vragen hoeveel passagiers hij heeft (dat kan met de mobilofoon), en 
dat invullen op de bovenste regel van de instaplijst  

Reservebus ‘s middags 

Van oktober t/m mei, exclusief de schoolvakanties, zetten wij twee keer ‘s middags een 
extra bus in voor het vervoer van scholieren van station Zutphen terug naar Hall en 
Eerbeek. Deze reservebus neemt de kortste route naar Eerbeek. 

De reservebus moet steeds om 14:55 en 15:55 uur bij het station aanwezig zijn en kan 
vertrekken zodra hij vol zit. 
Het zo nodig “verdelen” van passagiers tussen de reguliere bus en de reservebus kan het 
beste in overleg tussen de chauffeurs gebeuren. Het principe is dat iedereen die 
rechtstreeks naar Eerbeek moet in de reservebus stapt, en alle andere passagiers in de 
reguliere bus. Als de reguliere bus te vol zou raken, kunnen ook uitstappers in Hall met de 
reservebus mee. 
Maar het kan ook voorkomen, dat er in elk van beide bussen maar één passagier zit. 

Het streven is om ‘s middags de reservebus alleen te laten rijden als het echt nodig is, maar 
het blijkt vrijwel onmogelijk te zijn om aan de hand van het aantal heen-reizigers te 
voorspellen hoeveel scholieren ‘s middags terug zullen reizen. 
Het blijft dus een beetje een gok of de reservebus daadwerkelijk nodig is en het kan 
voorkomen dat je “voor niets” met de reservebus bij het station staat. 

Om dat enigszins te compenseren kun je in de stad een kopje koffie gaan drinken, en de 
kosten daarvan declareren. Als de tijd het toelaat, kun je natuurlijk ook thuis even koffie 
gaan drinken. 
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Storing, schade, ongeval 

Storingen 

Als een storing niet acuut is, meldt deze dan telefonisch bij de Voertuigcoördinator (zijn 
telefoonnummer is in de telefoon ingeprogrammeerd en staat op het lijstje op de 
zonneklep als “Technische Zaken”) en/of vermeldt de storing in het logboek (het logboek ligt 
in het middenconsole van het dashboard). 

Kleinigheden, zoals het vervangen van een lampje, kan tussen de ritten door bij Garage 
Mulder (Autobedrijf Wim Mulder, Stuijvenburchstraat 26, telefoon 0313 – 651819; schuin 
tegenover de Plusmarkt) geregeld worden. Bel ze even (het nummer zit in de telefoon) om 
te waarschuwen dat je eraan komt. 

Als direct handelen noodzakelijk is, neem dan contact op met de Voertuigcoördinator en ga 
indien mogelijk rechtstreeks naar het wisselpunt. 

Blijf in elk geval bij de bus tot er een regeling getroffen is! 
Blijf bereikbaar via je eigen telefoon als je buiten de bus bent. 

Ongeval en/of schade 

Waarschuw indien nodig de politie via 112. Als dat niet lukt, laat iemand anders voor je 
bellen. Bel ook de de voertuigcoördinator en/of de voorzitter (telefoonnummers zitten in de 
telefoon). 

Noteer (of laat noteren) alle gegevens van de tegenpartij. 

Noteer (of laat noteren) namen en adressen van de passagiers die ten tijde van het ongeval 
in de bus zaten. 

Schadeclaims worden door de verzekering van de busmaatschappij (Keolis, voorheen 
Syntus) afgehandeld. Je kunt dus nooit enige toezegging doen omtrent honorering van een 
schadeclaim. 

Vul bij elke schade een schadeformulier in. Indien nodig kan de voertuigcoördinator je 
hierbij helpen. Als er sprake is van een tegenpartij, moeten er twee formulieren ingevuld 
worden. 
Het schadeformulier ligt in het dashboard kastje - voorin de dikke witte map met 
Mercedespapieren zit een kleiner mapje met schadeformulieren. 
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Rijstijltips 

Rijden met een buurtbus vraagt een net iets andere rijstijl dan je gewend bent met je eigen 
auto. 

Je dient zodanig te rijden, dat de passagiers achter je zich prettig en veilig voelen. Een 
zogenaamde “sportieve rijstijl” is op de bus dan ook uit den boze! 

Houd je onder andere aan de volgende regels: 

● Rijdt pas weg nadat de passagier heeft plaatsgenomen. 
● Rustig optrekken, beheerst remmen en tot stilstand komen, en bochten op een 

beheerste manier nemen. 
● Als je moet uitwijken (en dat komt in het buitengebied nog wel eens voor) zorg dan 

voor een zeer lage snelheid door de berm - er kunnen verraderlijke kuilen in de 
berm zitten. 

● Passeer verkeersdrempels stapvoets - achter het stuur lijkt een drempel wel mee te 
vallen, maar vanaf de achterbank stuiter je tegen het plafond. 

Het tijdschema is voldoende ruim, je kunt je aan alle snelheidsbeperkingen houden. 
Snelheidsovertredingen zijn voor eigen rekening! Te vroeg bij een halte arriveren is ook 
zinloos, je moet dan toch wachten tot je weer op schema zit. 

Bovendien is de buurtbus een in het oog lopend voertuig, dat makkelijk herkend wordt. 
Mensen letten erop! Onder andere uit Oud Eerbeek komen er onmiddellijk klachten als 
men de indruk heeft dat de bus te hard rijdt. 
En als één chauffeur de fout ingaat, worden we er allemaal op aangekeken... 
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