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 Sjezen is er niet meer bij 

 

 

“Nog iemand vrij? De 80 misschien of de 59? Ik heb een rode Escort, geflitst op 132, 15:48 uur. Wie?” 

Opperwachtmeester Leo Vlasveld van de Algemene Verkeersdienst van de Rijkspolitie, vier jaar ervaring als 

radarexpert, stuurt zijn boodschap via mobilofoonkanaal 821 de ether in. Hij doet dat vanuit de Volvo 340, de 

”beruchte” radarwagen. De antracietkleurige spieder staat verdekt opgesteld in de berm langs de westbaan van de 

autosnelweg, onder Susteren. 

Een kilometer verderop, onder aan een oprit naar de autosnelweg, meldt wachtmeester Ton van Til in zijn oranje 

witte Mercedes 190 dat hij wel achter de zondaar aan gaat. 

Kwestie van iets meer dan een minuut. Vlasvelds woorden zijn nauwelijks verstomd, als de Mercedes het gebruikte 

voertuig in het vizier krijgt. De 190 nestelt zich voor de overtreder: ”POLITIE ! VOLGEN !” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Heb ik het je niet gezegd?“ Dit verwijt van een jonge vrouw treft de bestuurder van de rode Escort.  

 

Deze heeft nauwelijks verweer. ”Ik wist niet dat ik zo hard reed,“ sputtert de man zwak tegen. Wachtmeester van 

Til doet zijn plicht. Voorkomend. Op vriendelijke toon maar onverbiddelijk. De bestuurder krijgt een bon met het 

verzoek binnen twee weken te betalen. Het bedrag: vijftig gulden. 

 

 Limburgs Dagblad 

 

Door Frits Schils 
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Vandaag, zaterdag de 7e mei, is Limburg weer aan de beurt. Negen man van de Algemene Verkeersdienst in zes 

pittige voertuigen, behoudens de Volvo 340 zijn dat Porsches en Mercedessen, zwermen uit, eerst over de A2 

(Weert-Maastricht) en later op de avond op de A76 tussen Heerlen en Geleen. 

Hun consignes zijn duidelijk: strenge controle op naleving van de nieuwe snelheidslimieten en een zelfde 

gestrengheid in het uitdelen van bonnen aan overtreders. Vermaningen zijn er niet bij. 

 

Voortaan heeft elke auto in Nederland dezelfde top: 120 voor personenauto’s, 80 voor bussen en vrachtwagens. 

 

In de aanloop op de nieuwe aanpak is het Nederlandse volk via radio, televisie, de pers en anderszins als het ware 

gehersenspoeld over hetgeen met ingang van mei allemaal stond te gebeuren. Toch loopt lang niet iedereen in de 

pas van Korthals Altes. 

 

 

Capriolen 
De overtreders op de A2 vallen als rijpe vruchten van de boom. 

 

Om 16: 02 uur signaleert de radar merkwaardige capriolen van een Saab met Belgisch kenteken. Kennelijk heeft 

de bestuurder de Volvo 340 in de gaten gekregen. Hij rent sterk af en wordt geflitst op 51 kilometer. 19 onder de 

wettelijke voorgeschreven minimum snelheidslimiet is. Auto’s in de buurt moeten sterk inhouden. De overtreder 

wordt geverbaliseerd wegens het in gevaar brengen van het verkeer. Boete: zeventig gulden. 

 

2 minuten later gaat een bus uit Kerkrade voor de bijl. Hij sjeest met 93 door 

de radarbundel. Op de afrit Born handelt alweer van Til met zijn 59 de zaak 

af. Hetzelfde lot is kort nadien de chauffeur van een touringcar uit Bad 

Neuenahr Beschoren. De inzittenden zijn leden van de Musikvereinigung 

aldaar, die in de partnerstad Brasschaat bij Antwerpen een benefiet concert 

hebben gegeven.  

Gepakt op 88. ”Ist denn das möglich?” Vraagt de bestuurder zich 

hardop af. Het kan er bij hem niet in dat een bus op een autobahn maar 

80 mag rijden. 

 

 

Na de oliecrisis van 1973 werd de 100 kilometer per uur op autosnelwegen als limiet ingevoerd. Mede doordat het 

motief van de energiebesparing snel op de achtergrond raakten en de natie in die dagen nauwelijks enig milieu 

besef had, verloor deze regeling snel haar geloofwaardigheid. Het gevolg was massale overschrijding. Deze 

ontwikkeling op zich was al reden om de kwestie van de snelheidslimieten te herzien. In het bijzonder drie aspecten 

liggen aan de koerswijziging ten grondslag: het bevorderen van de verkeersveiligheid, het terugdringen van de 

geluidshinder en de bestrijding van de lucht verontreiniging. Deskundigen hebben berekend dat bij een toename 

van gemiddeld 10 kilometer per uur de uitstoot van stikstofoxiden met 13% stijgt. 

 

 

Meting 

Binnen het uur zijn 928 automobilisten gecontroleerd. In de Volvo 340 gaat de controle van het voorbijrazende 

verkeer onderbroken door. De operatie is inmiddels verlegd naar de A76 onder Schinnen en omgeving. 

 

Vlasveld geeft summier college. De radar, zegt hij, ”meet de ruimte tussen een meter voor het voertuig en een 

meter daar achter. Daarbinnen mag slechts een voertuig zitten. Anders is de zaak ongeldig. De duur van de meting 

is afhankelijk van de snelheid van het voertuig dat er gecontroleerd wordt. Om maar een voorbeeld te noemen: bij 

een tempo van 148 kilometer per uur duurt de meting 0,03 seconden.” 

 

Berichten over foefjes om de radarstraal te ontwijken worden door de AVD met de grootst mogelijke scepsis 

beoordeeld. Sterker nog, als pure theorie afgedaan. Bel bevestigd men in Driebergen dat rekening gehouden wordt 
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met een technische foutmarge van de meetapparatuur van maximaal 3%. Op die marge is de apparatuur dan ook 

al gelijkt. 

Vlak voor de afrit naar Geleen-terwijl de radarwagen een nieuw stekkie zoekt en dus niet operationeel is-krijgt van 

Til een Belgische bus uit Gent in het vizier. Het gevaarte rijdt richting Antwerpen. Bij gelijkblijvende afstand volgt 

de Mercedes van de AVD de Belg, die maar door raast. Hoewel meer dan aannemelijk is dat de buschauffeur de 

achterop komende felkleurige surveillancewagen Opgemerkt heeft, mindert hij geen vaart. De teller in de 59 staat 

constant op 110. Van Til diept een tabel op en daar staat het: 110 op de teller is 104 effectief. Luttele ogenblikken 

later heeft de zuur kijken de Vlaming een forse bekeuring aan zijn broek. 24 km over de limiet. Dat kost 

honderdtwintig gulden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naar 106 
Wezenlijk deel van het gewijzigde beleid is dat de gemiddelde snelheid op de autowegen omlaag gaat. Op de 

snelweg was deze medio 1987 voor personenauto’s 111 km. De streefsnelheid nu is 106 kilometer. Bij 

vrachtwagens lag het gemiddelde voor 1 mei rond de 90. Dit moet terug naar 80. 

 

Opper Leo Vlasveld stuurt in de achteruitkijkspiegel en constateert dat er weinig geremd wordt. De mensen houden 

zich over het algemeen aan de snelheden, zegt hij. Even later stopt hij uit de radarwagen. In zijn tenue -wit 

overhemd en marineblauwe broek- is hij voor de omgeving onmiddellijk herkenbaar. Tientallen voertuigen in de 

buurt remmen af. Over preventie gesproken. 

 

 

Veiligheid 
In de pers zijn berichten verschenen dat dealers van dure automerken zich geen of weinig bezorgen zouden maken 

over de verkoop van snelle bolides in de toekomst, nu er nog maar 120 mag worden gereden. Want, menen die 

verkopers, de controle op naleving van de nieuwe maximumsnelheid zal net zo snel verwateren als die destijds op 

de 100 km. 

 

Wachtmeester van Til: ”Dan vergissen die mensen zich. De richtlijnen zijn duidelijk: er zal voortdurend streng en 

vaker gecontroleerd worden. ”Overigens weigert hij te geloven dat dure auto’s hoofdzakelijk om hun motorische 

kracht gekocht worden. Er zijn nog meer argumenten van doorslaggevende aard. Van Til: ”ook de status legt een 

behoorlijk gewicht in de schaal en vergeet vooral het veiligheidsaspect niet. Heel wat mensen hebben best wat 

geld over voor een veilige auto.” 

 

 

Het AVD-team 

en de reporter 

tijdens een 

korte stop, 

vlak voor een 

warme hap bij 

de Chinees in 

Beek. 
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Op de uitrit Nuth richting Heerlen wordt omstreeks zonsondergang een vrouw in een glimmende rode wagen, 

sportief model, staande gehouden. Zij is ”vastgeprikt” op 133. De betrapte ontpopt zich in de conversatie met 

wachtmeester van Til als een vat vol tegenspraak. 

 

“Ik vind het niet erg dat ik gepakt ben, want ik heb een zoon en zeg altijd tegen hem: jij krijgt nog eens een bon, als 

je zo hard blijft rijden!” 

 

Diezelfde vrouw seconden later: ”nou zeg, ik vind het toch wel jammer van het geld; ik heb nog nooit een bekeuring 

gehad. Eerlijk waar. Maar waar is mijn zoon nu toch? Hij rijdt de hele tijd achter me aan. Ja, ik heb haast, want ik 

moet om 20:00 uur op een feestje zijn. ”Het is inmiddels 20:45 uur. 

 

Verreweg de meeste bekeurde weggebruikers reageren gelaten, als zij door de politie staande worden gehouden. 

Sommigen van en zijn dermate van hun apropos, Dat zij de verbalisant voor de bon bedanken. 

 

 

Ervaringen 
Gevraagd naar de ervaringen van een week nieuwe (tempo) stijl, zegt van Til dat het verkeer speelt merkbaar 

rustiger is geworden, zodat de conclusie gewettigd is dat de indringende voorlichtingscampagne vruchten afwerpt. 

Het aantal bekeuringen tegen chauffeurs van vrachtwagens en bussen blijft niettemin opvallend groot. De limiet 

van 80 kilometer per uur wordt nog vaak overschreden. 

 

Ook heeft het ‘gilde’ van de AVD de indruk dat -hoewel tempo 100 niet langer het officiële richtsnoer is- hele 

legioenen weggebruikers die snelheid wel een prettige en ”zuinige“ vinden en haar dus aanhouden. 

 

Opperwachtmeester Vlasveld: ”Op de twee binnenste van de vier rijstroken van de A12 (Utrecht-Amsterdam) is de 

gemiddelde snelheid in korte tijd gedaald met 26 km.” 

 

Hoewel dus bij de Rijkspolitie de indruk bestaat dat Nederland in meerderheid achter de nieuwe snelheidslimieten 

staat, is de AVD ervan overtuigd dat steeds gecontroleerd zal moeten worden op naleving van de nieuwe 

voorschriften. Overal en altijd weer. Van Til: ”als we een half jaar controleren en dan stoppen, wordt er binnen drie 

maanden weer gesjeesd.“ 

 

 

“Groene Mercedes, 132 kilometer per uur. Wie?“  

Vlasveld wordt niet moe.  

Het moet nu zo ongeveer de 100e overtreder zijn. 

 

 

 

Ter hoogte van Simpelveld krijgt de 59 de gesignaleerde te pakken. 

“Ook dat nog ik,” mompelt de bestuurder, die en passant meedeelt gescheiden te zijn en alles behalve bemiddeld. 

Hij is helemaal uit den Bosch gekomen, Heeft daar zijn twee kinderen bezocht. Die leven bij zijn weggelopen vrouw. 

”Wat een rotdag!“ 

De man kan zich de klaagzang besparen. Binnen 14 dagen mag hij vijf tientjes overmaken. 

 

Slechts een gering percentage van de overtreders wordt langs de weg staande gehouden. Dat overkomt in het 

bijzonder de hardrijders onder de overtreders. In zulke gevallen blijkt nogal eens dat de bestuurder niet de eigenaar 

van het voertuig is. 

 

Vijf tientjes is de lichtste straf die uitgedeeld wordt. Wie ook maar één kilometer over de schreef gaat betaalt dit 

bedrag. De penitentiescala ziet er als volgt uit: 121-134 kilometer: 50 gulden; 135-140 kilometer: 80 gulden; 141-

145 kilometer: 120 gulden en 146-150 kilometer: 140 gulden. Bij de beoordeling van snelheid overschrijdingen van 

meer dan 30 kilometer per uur hanteert het openbaar ministerie een tarief van zes gulden per kilometer, berekend 

over de volle overschrijding. 
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Bewust hard 
“Wie voor een Belg met caravan, 21:25 uur, 91 km.” 

“Nee, nee, laat die maar gaan, ”Roept Vlasveld;” daar komt een rode BMW aan met 150 km. De 59 van van Til ziet 

wel iets in deze klus. Op de afrit Nuth, nabij het stadion aldaar, volgt de hardrijder gedwee de politie-Mercedes. 

 

Van Til tegen de bestuurder, een lange smalle jongen van een jaar of 28:”zo, u had wel haast, is het niet?“ De 

bestuurder doet geen poging zich te rechtvaardigen. Integendeel: ”Als ik hard rijd, doe ik dat bewust,“ zegt hij. De 

grap kost hem 140 gulden. 

 

Een onverbeterlijke klant waarschijnlijk. Die zijn er immers ook. Zij moeten wel rekening houden met een nieuwe 

recidive-regeling. Deze geldt voor snelheidsovertredingen van meer dan 30 kilometer per uur. Aan het einde 

daarvan staat een forse boete plus onvoorwaardelijke ontzegging van de rijbevoegdheid. Zover is het, als iemand 

binnen een daarvoor geldende termijn voor de vierde maal over de snelheidsschreef gaat.  

 

 

Finale 
Tegen tienen in de avond zijn de operaties langs de A2 en de A76 beëindigd. 2862 voertuigen zijn gecontroleerd, 

142 bekeuringen uitgedeeld. Van de overtreders zijn er 65 ter plekke geverbaliseerd. De overigen vernemen het 

wel per acceptgirokaart. De meeste weggebruikers die een bon gekregen hebben, zijn geflitst op snelheden rond 

de 130 kilometer per uur. De actie heeft twee uitschieters van 160 kilometer per uur opgeleverd. 

 

Tijdens een korte evaluatie bij het tankstation Swentibold -rond 10 uur in de avond- concludeert het politieteam van 

de AVD Dat het verkeersaanbod weliswaar niet bijzonder groot was, maar dat er relatief veel bekeurd is. Dus alles 

bij elkaar een drukke dag. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


