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Andries Boerendans is wijkagent van het gebied Wekerom,
Otterlo en Harskamp. Hij werkt nu een jaar in dit gebied en
heeft al meerdere verkeersongevallen meegemaakt waarbij
alcohol in het spel was.  In dit interview neemt hij u mee in
hoe hij dat beleeft.

Als de politie een ongeluk met zwaar letsel meemaakt, dan is
de laatste stap vaak de zwaarste. Andries Boerendans “Dan
moeten we bij de familie of de nabestaanden aanbellen en
vertellen dat hun kind zwaargewond is of zelfs is overleden.
Ook heb je dat al tien keer gedaan, dat went nooit, dat blijft
altijd heel moeilijk. Soms reageren mensen heel emotioneel
en soms reageren ze bijna niet.” Die emotionele reactie is voor
een politieagent moeilijk om aan te zien. Maar als iemand niet
reageert, dan komt de klap misschien nog wel harder aan. 

Het lijkt mensen te overkomen
“Niet voor niets is verkeer en zeker alcohol en verkeer een

speerpunt voor ons in de gemeente Ede.” Toch gaat het nog
vaak mis. “Dan vertellen mensen ons dat het hen min of meer
is overkomen. Ze moesten bijvoorbeeld nog even iemand weg-
brengen, dat was afgesproken en dan hadden ze toch iets
meer gedronken dan ze zich hadden voorgenomen.  Ze had-
den één biertje gepland en toen werden het er toch vier. De
meeste mensen die moeten blazen zijn wel schuldbewust en
hebben op dat moment ook al spijt.”

Plannen
“Alcoholgebruik moet je plannen. Voordat je je eerste biertje
neemt, moet je hebben bedacht hoe je thuiskomt. Als jonge-
ren uitgaan, dan zien we dat het vaak goed geregeld is met
een BOB of een taxi, maar zo door de week als het drinken

niet gepland is gaat het vaak mis. Als je je eerste biertje op
hebt, ben je al te laat. Eén biertje wordt al snel twee bier en
daarna is de rem er verder ook af.”

Je kan het nooit meer overdoen.
“Soms steekt er iemand plotseling over, of fietst er iemand
zonder licht. Als je zo iemand aanrijdt met je auto en je hebt
gedronken, dan kunnen andere mensen wel zeggen dat dat
zonder alcohol ook wel mis was gegaan, Maar je kan het nooit
meer overdoen. Ik heb meegemaakt dat iemand één biertje

op had en vervolgens een ongeluk veroorzaakte met zwaar en
blijvend letsel. Tot op de dag van vandaag vraagt die man zich
nog af of dat zonder alcohol ook gebeurd was.”

Zelf oplossen
“Het komt ook wel voor dat we pas achteraf horen dat er een
ongeluk is geweest. Soms zie ik ook de sporen in de berm of
op de bomen. Er wordt snel een trekker geregeld en dan wordt
het wrak afgesleept. Dat lijkt op dat moment slim, je ontwijkt
zo je straf. Maar zo leert iemand het nooit. Het gaat ons niet
om het schrijven van boetes, maar wel over moreel besef. Je
kan een ander het licht uit de ogen rijden.” 

Financiële consequenties  
“Los van het menselijk aspect zijn er ook nog de financiële
consequenties. De boete kan aardig oplopen als je gepakt
wordt met alcohol achter het stuur. Je kan zelfs een verplichte
cursus van drie dagen krijgen. Dat kost je geld en vrije dagen.
Maar als je iemand aanrijdt terwijl je veel te veel hebt gedron-
ken, dan betaalt de verzekering de schade niet. In gevallen
van zwaar lichamelijk letsel blijf je je leven lang betalen. “

Herinneren
Ieder weekend worden er bestuurders gecontroleerd op alco-
hol. De politie is ook graag aanwezig op voorlichtingen voor
jongeren en ouders over alcohol. Praten, aanspreken en con-
troleren, dat zijn de middelen die de politie voor handen heeft.
Andries Boerendans: “Het lastige van dronkenschap is niet al-
leen dat je reactievermogen en je beoordelingsvermogen naar
beneden gaat, maar ook je waarneming. Je merkt zelf niet dat
je een gevaar op de weg bent geweest. Mensen moeten elkaar
daar voortdurend aan herinneren: Eerst denken dan drinken.” 

Door Luuk Miedema, 
preventie alcohol&drugsProbleem’n? Poar neem’n!  

Alcoholdrinken moet je plannen!

Open op vrijdag 9.00 - 17.00 uur, zaterdag 10.00 - 16.00 uur. Overige dagen op afspraak.


