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Rijden in politieauto is een vak apart 
 
 
Hoe vaak worden wij niet 

door de media 

geïnformeerd over 

achtervolgingen door de 

politie. Wanneer het 

misgaat zien we de beelden 

in de me- dia. De afweging 

achter een boef aan te gaan 

is er een van seconden. 

Evenals die wanneer je stopt 

met een achtervolging om zo 

de veiligheid van de boef en 

het verkeer niet in gevaar te 

brengen. 
 

Het zijn beslissingen die cruciaal zijn voor een ander, maar ook voor jezelf. Voordat je een politievoertuig mag besturen, heb je leren omgaan met 

de voertuigen en in de jaren zeventig werd dat grondig gedaan. Na allerlei behendigheidstesten  kreeg je een aantekening op je ‘dienstrijbewijs’ 

en mocht je in de politiepraktijk je kunsten laten zien. 

Op de eerste etage van het politiebureau Eendrachtsplein was een speciale afdeling, ook wel bureau rijopleiding genoemd. Een flink aantal politieagenten werkte hier om je het besturen 

van een politievoertuig bij te brengen. Als eerste was het de Daf aan de beurt, gevolgd door de VW Kever. Daarna de VW-combi, gevolgd door het neusje van de zalm: de Chevrolet C-

10. De laatste was de grootste en werd in die jaren als surveillanceauto ingezet voor de 112-meldingen. 

 

Slipschool 

Je slipvaardigheid werd bijgebracht op de slipbaan die in een uithoek van vliegveld Zestienhoven was aangelegd. Met de Chevro let C10 ging je ook 14 dagen oefenen in en 

buiten Rotterdam. Deze voortgezette rijopleiding bracht je op dijken en in onbekende gebieden met het doel te ontdekken wat je met deze C10 kunt doen, maar vooral wat je zeker níet 

moet doen. Oefenen in het rijden met zwaailicht en sirene in dichtbevolkte wijken van Rotterdam. Het afsnijden van bochten op dijken van Rotterdam naar Nijmegen. Het motto was: laat 

veiligheid nooit ten koste gaan van enkele seconden eerder je doel bereiken 
met mogelijke brokken. 
Rotterdam was in de jaren zeventig verdeeld in de afdelingen 1 t/m 5 op de rechter Maasoever en afdelingen  

6 en 7 op de linker Maasoever. Het Haagseveer, waar ik dienst deed, was de 1e afdeling. De roepnaam van 

de surveillanceauto voor de politie- meldkamer was RT 101 en de tweede surveillancewagen was de RT 102. De meldkamer zorgde dat beide wagens ongeveer evenveel meldingen 

kregen. Waren beide auto’s bezig, dan werd een politievoertuig van een andere afdeling ingeschakeld. 

 

Vals geld 

De eerste surveillancediensten blijven je het beste bij en Rotterdam was de enige stad in Nederland die met de C  

10 surveilleerde. Als jonge diender ging je vaak op stap met een oudere vakgenoot, die je de kneepjes van het vak probeerde bij te brengen. Zo reden Jaap en ik op een maandagmiddag 

met spoed naar het Grenswisselkantoor in het Centraal Station. Een Israëlische machinist met de roepnaam Lulu wisselde daar biljetten van tienduizend 
lire. De biljetten bleken vals. Een 
medewerkster informeerde de politie buiten het zicht van de aanbieder, die schrok van onze komst. Bij fouillering vonden we tussen zijn broekriem twee pakjes met valse Amerikaanse 

dollar- biljetten ter waarde van dertig duizend gulden. Hij had deze pakjes van een Arabier in Marseille gekregen, zei hij. Hij kon vierhonderd dollar krijgen, als h ij ze zou afleveren in 

café-restaurant Wienerwald in het centrum van Rotterdam. Lulu zou bij binnenkomst van het restaurant een Franse krant bij zich dragen en dan worden aangesproken worden door de 

man die het geld in ontvangst zou nemen. Een onderzoek naar deze man liep op niets uit. Nadat Lulu was ingesloten, kreeg hij van mij een kop koffie in het passantenverblijf. Na het 

opdrinken van de koffie gooide hij het kopje kapot en kerfde zich met de scherven in zijn armen.  

 

Spoedassistentie 

Bij een spoedassistentie kreeg je van de politiemeldkamer toestemming met zwaailicht en sirene te rijden. Maar veiligheid voor alles bleef voorop 
staan. Eens kreeg ik een melding 
‘assistentie collega’ en dan kun je qua snelheid zomaar doorschakelen van een C 10 naar een F 16. Bij een melding van ‘assistentie collega ’ ga 

je gassen om hem zo snel mogelijk te helpen. Ook toen moest je al van de politie afblijven. Met flinke snelheid reed ik over d e Blaak, richting Cool- singel. Bij de kruising Blaak-Keizer- 

straat stond het verkeerslicht voor mij op rood en een auto van rechts zag mij te laat. Ik dacht; die stopt wel, maar 

dat deed hij dus niet, omdat hij groen licht had. Een flinke aanrijding volgde en ondanks mijn zwaailicht  en sirene was ik de schuldige. Een politieambtenaar met een hogere rang komt 

dan ter plaatse om de aanrijding af te han- delen. Een adjudant maakte proces- verbaal tegen mij op. Inmiddels waren andere politievoertuigen wel zonder averij op de Coolsingel 

aangekomen om assistentie te verlenen. 

 

Bruidspaar in cel 

Een collega ging trouwen en er werd in de ploeg ‘krijgsberaad’ gehouden over onze inbreng. In overleg met 
de ceremoniemeester besloten we 
het bruidspaar aan het einde van de feestavond met een politievoertuig  op te halen. 

In de kleine uurtjes werd het bruidspaar in de zaal geboeid en onder gezang van de feestvierders meegenomen. Onderweg controleerde de bruidegom nog een automobilist. Die werkte 

mee aan een alcoholblaastest. Een door mij ingeseinde persfotograaf maakte daar een prachtige foto van, 

die volgens hem in de zaterdagkrant zou komen. Helaas heeft door schokkend wereldnieuws de foto nooit de krant gehaald. 



 

Aan het politiebureau was een cel omgetoverd tot bruidssuite. En tussen alle feestvreugde door werd natuurlijk ook nog het hoognodige politiewerk g edaan. 

Arrestanten in de passantenverblijven konden hun ogen niet geloven toen 

zij het bruidspaar met familie aan het bureau zagen. 
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