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Een dag op pad met de Belgische wegenwacht 

Altijd op weg naar pech
Vijf seconden van tevoren nog niet weten waar je naartoe gaat of wat er staat te gebeuren. 

Dat gebeurt een wegenwachter meerdere keren per dag. Erg? “Nee, het is het mooiste dat er 

is”, zegt Stef Verstraelen, wegenwachter bij de Belgische mobiliteitsclub VAB. AMT ging een 

dag met Stef mee over de Belgische wegen.

 Het is zeven uur in de ochtend en we ontmoeten 
Stef Verstraelen op de afgesproken plaats: een 
tankstation nabij Brecht, net over de grens onder 
Breda. Stef is werkzaam in de VAB-regio boven 
Antwerpen. Hoewel zijn dienst al twee uurtjes eer-
der begon, begint de echte drukte nu pas. Eerst 
even kennismaken. Stef: "Ik heb een opleiding 
automechanica gedaan en daarna twintig jaar in 
dezelfde Honda-garage gewerkt. Op een gegeven 
moment miste ik de uitdaging. Inmiddels werk ik 
alweer veertien jaar als wegenwachter bij de VAB 
en ik vind het heerlijk. Je hebt veel vrijheid, maar 
met bijbehorende verantwoordelijkheid. En het 
belangrijkste: geen dag is hetzelfde." 
   
 Lange werkdagen 
 Terwijl Stef zich beschikbaar meldt bij de meld-
kamer, vertelt hij hoe zijn werkdag er uitziet. "We 

werken bij de VAB met diverse tijdblokken. Zowel 
vroege als late diensten, met dubbele bezet-
ting op de piekuren in de ochtend en avond. De 
nachtploeg is daarnaast een vast team. Ikzelf werk 
altijd zeven dagen van tien uur. Ik begin om vijf 
uur in de ochtend en werk tot half vier in de mid-
dag. Daarna heb ik zeven dagen vrij. Mijn vaste 
collega is dan zeven dagen van tien uur op pad 
met hetzelfde voertuig. Zo wisselen we elkaar af. 
Het zijn lange werkdagen, maar je krijgt er veel 
voor terug." 
   
 Eerste pechgeval 
 Nog geen twee minuten nadat Stef zich beschik-
baar heeft gemeld, komt het eerste 'pechdossier' 
al binnen via de Panasonic laptop in de auto. "We 
staan in constante verbinding met de meldka-
mer en ik krijg nu een pechgeval binnen met 

betrekking tot een Volkswagen Golf. Ik zie hier 
dat de klant een lekke band heeft, maar geen 
reservewiel." Stef stelt de navigatie in en met een 
kwartiertje kunnen we op de plaats van bestem-
ming zijn. Tijd voor meer uitleg. 
   
 Het voertuig 
 "Het voertuig waarmee we op pad zijn, is niet 
zomaar een wegenwachtvoertuig", geeft Stef 
aan. "Deze Iveco Daily is compleet naar wens 
opgebouwd. Met onze technische werkgroep 
hebben we twee jaar geleden een project opge-
zet om ons wagenpark up-to-date te maken. Op 
onze bestaande voertuigen werden steeds meer 
systemen gebouwd. Van signaleringslichten tot 
een ander communicatiesysteem, maar de be-
diening was niet ideaal. De wirwar aan bedrading 
nam tevens absurde vormen aan. Deze Iveco is 

Momenteel nog de enige in zijn soort, een compleet naar wens 
opgebouwde Iveco Daily. Op korte termijn volgen er nog zeven.
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het voertuig waarmee we in de praktijk hebben 
getest. Momenteel is het nog de enige in zijn 
soort binnen de VAB, maar de komende maanden 
komen er zeven bij."
De Daily is voorzien van een CAN-bus gestuurd 
systeem om de extra voorzieningen, zoals de 
signaleringslichten, aan te sturen. Daarnaast 
werden alle communicatiemiddelen, opbergmo-
gelijkheden, veiligheidssystemen en het algeheel 
comfort tegen het licht gehouden. Stef: "Met onze 
technische werkgroep hebben we de problemen 
waar we in de praktijk tegenaan liepen omgezet 
naar praktische oplossingen. Een goed voorbeeld 
is het systeem dat waarschuwt indien de auto 
op de lepel niet gezekerd is. Niet alleen is het 
juist vastsjorren van de autobanden op de lepel 
kinderspel, maar een microsensor in de lepel 
detecteert ook of de sjorband goed aangetrok-
ken zit. Komt deze los gedurende de sleep, dan 
gaat er een geluidssignaal in de auto af en wordt 
een waarschuwing weergegeven op het display." 
Ook visueel kan de gesleepte auto in de gaten 
gehouden worden dankzij een camerabeeld dat 
oproepbaar is op het navigatiescherm. Stef: "Met 
dit systeem zorgen we niet alleen voor het veilig 
slepen van voertuigen, maar het geeft ook rust 
aan de wegenwachter. Een blik achteruit of alles 
nog goed vastzit, is niet nodig. Gaat er iets mis, 
dan reageert het veiligheidssysteem direct." 
   
 Gescheurde band 
 We zijn inmiddels aangekomen bij het eerste 
pechgeval. Exact zeventien minuten na het bin-
nenkomen van de melding. Stef: "We moeten 
alle tijden en werkzaamheden registreren via de 
laptop zodat de meldkamer weet waar we mee 
bezig zijn. Ik meld nu dat we bij de klant zijn gear-
riveerd. We gaan eens kijken wat er aan de hand 
is." We zien een Golf V ietwat schuin overhellend in 
een parkeervak staan. Stef hoort het verhaal van 
de eigenaar aan en ze bekijken samen de band. 
Die blijkt een fl inke scheur in de wang te hebben. 
Mogelijk ontstaan door het aanrijden van de 
scherpe stoepband. Omdat een prop in de band 
zetten niet mogelijk is, moet de Golf mee op de 
lepel om bij de Volkswagen-dealer in Antwerpen 
te worden neergezet.
Stef manoeuvreert de Iveco in een juiste positie, 
zet de signaleringslampen aan en laat de lepel 
zakken. "Veiligheid gaat voor alles, dus ik bekijk 
naast dat ik gewoon het nodige werk uitvoer het 
overige verkeer goed. Ik probeer zo min mogelijk 
hinder te geven, maar soms kun je niet anders." Hij 
snoert de Golf stevig op de lepel vast en we kun-
nen na controle van de papieren en het opmaken 
van een 'sleepdossier' richting Antwerpen.
Na een klein uurtje is de Golf afgeleverd. Stef 
meldt het dossier als gesloten en meldt zich weer 
beschikbaar. 
   
 Terwijl we wachten op de volgende pechmelding, 
vertelt Stef welke pechgevallen veel voorkomen: 

Het eerste pechgeval 
van de dag. Een 
lekke band en er is 
geen reservewiel in 
de auto.

Een fl inke scheur in 
de band maakt repa-
ratie onmogelijk. De 
auto moet worden 
afgesleept naar de 
garage.

Een verdienste 
van de technische 
werkgroep: het 
vastsjorren van de 
auto op de lepel is 
kinderlijk eenvoudig. 
Een microsensor in 
de lepel waarschuwt 
indien de sjorband 
los komt.

 TEKST: TOM POLMAN / BEELD: AMT 

Elke verandering 
van werkzaamheid 
wordt geregistreerd. 
Stef meldt hier het 
afl everen van een 
pechgeval bij de 
garage en meldt 
zich vervolgens 
beschikbaar voor de 
meldkamer. 
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"Defecte accu's en lekke banden komen dagelijks 
voor. Wellicht heeft het aantal lekke banden nog 
iets te maken met het soms wat minder goede 
wegdek hier in België, maar meestal veroorzaakt 
een spijker of ander scherp voorwerp de pech. 
Problemen met accu's komen niet alleen in de 
winter voor. Ook in de zomer hebben we hier veel 
pechgevallen mee. Ik meet altijd meteen de rust- 
en de laadspanning. Dit geeft al snel een goede 
diagnose". 

 Niet opgelost, wel berijdbaar
Een piepsignaal klinkt. Het volgende pechgeval 
komt binnen via de laptop: een Opel Corsa met 
een motorstoring. Stef: "Dit vind ik een van de 
leuke kanten van dit werk. Je weet van te voren 
niet waar je heen moet en wat het pechgeval is". 
Aangekomen bij de pechvogel brandt inderdaad 
het motorstoringslampje. De eigenaar durft er 
niet mee naar de garage te rijden. Stef pakt zijn 
diagnoseapparaat, de Hella Gutmann mega macs 
42, erbij om de EOBD van de Corsa uit te lezen. Er 
staat een storing in het geheugen met betrek-
king tot de EGR-klep. Stef controleert de staat van 

Bij deze Opel Corsa brandt het motorstoringslampje en de eigenaar durft er niet meer mee van 
huis. Stef leest de EOBD uit om te achterhalen waarom het motorstoringslampje brandt.

De mega macs 42 vindt een foutmelding met betrekking tot de EGR-klep in de Corsa. 

VAB, de Belgische ANWB

Relais 109 is een berucht onderdeel. Door de vrij lange aansluitingen breekt de tin op de print-
plaat. Stef probeert het te solderen, maar moet later toch een nieuwe monteren.

De te lage laadspanning wijst op een slecht functionerende dynamo bij deze Mercedes Vito. Slepen 
werd voorkomen door de accu enige tijd op te laden, waarna de klant naar de garage toe kon rijden.

De VAB is opgericht in 1922 en uitgegroeid tot 
een complete mobiliteitsclub. Naast de VAB-
Pechbijstand biedt de VAB nog meer diensten 
aan als een rijschool, reisbijstand, tweedehands 
auto's, training en consult en een VAB-diagnose-
centrum. De VAB is vergelijkbaar met de ANWB 
in Nederland.

 VAB in cijfers 
In totaal zijn in België 1.650.000 nummerplaten 
gedekt via de VAB voor bijstand door de wegen-
wacht. Jaarlijks komen er 450.000 telefonische 
oproepen binnen en vinden 365.000 interven-
ties plaats. In het afgelopen jaar werd de pech in 
211.000 gevallen ter plaatse verholpen. 86.000 

pechgevallen werden afgesleept en 68.000 keer 
was er sprake van levering en ophalen van een 
vervangende auto.
Er zijn 260 wegenwachters werkzaam bij de VAB 
en nog eens 90 bijstandsverleners. Er zijn 115 
polyvalente voertuigen op de weg. Deze kunnen 
auto's meenemen op een lepel of op een pla-
teau. Voor zwaardere voertuigen zijn er nog eens 
zestien vrachtwagens met plateau beschikbaar 
waar de auto in zijn geheel op gaat. 38 kleine 
voertuigen zijn vooral in de grote steden actief 
om ook pechgevallen in bijvoorbeeld krappe 
straten of parkeergarages te bereiken. 
Bij 103 steunpunten liggen banden klaar of 
staan vervangende auto's gereed voor de klant.

de EGR en stekker onder de motorkap. Hier lijkt 
niets mis. De EGR aansturen via het diagnoseap-
paraat geeft geen reactie van de klep. Stef legt de 

eigenaar uit dat hij op dit moment de storing niet 
kan verhelpen, maar dat de auto nog wel veilig 
berijdbaar is. Het advies op korte termijn naar de 
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Ook een compressor voor perslucht, een bankschroef, een luchtsleutel en een startbooster 
ontbreken niet in de uitrusting van het voertuig.

worden. Een goede gelegenheid de Daily grondig 
door te nemen. We beginnen in het interieur. We 
zien een navigatiesysteem en rechts daarvan een 
multifunctioneel bedieningspaneel. Stef: "In onze 
vorige voertuigen kreeg het dashboard steeds 
meer ingebouwde knoppen per functie. De wirwar 
aan bedrading werd te groot. Nu verloopt alles via 
CAN-bus. Alle verlichting en overige functies die 
op de auto zijn gebouwd zijn via dit scherm aan te 
sturen. Met een druk op het scherm is bijvoorbeeld 
de lichtbalk op het dak in te schakelen." In het 
midden van het interieur bevindt zich de Panasonic 
laptop waarop een communicatiesysteem met de 
meldkamer continu open staat. "Ik kan via de laptop 
een technische database, zogenaamde steek-
kaarten, raadplegen met technische informatie per 
automodel. Ook een database met veel voorko-
mende storingen en de daarbij behorende oplos-
sing is beschikbaar. Lost een collega een probleem 
op dan wordt dit gedocumenteerd in dit systeem." 
Een printer tussen de twee stoelen drukt netjes een 
werkorder of rekening af indien een klant ter plekke 
lid moet worden. "Klanten kunnen direct afrekenen, 
zowel contant als met een creditcard. Invoeren van 
de persoonsgegevens kan door de paspoortscan-
ner in de zijkant van de laptop. Ideaal!" 

Het interieur van de Daily 
is zo comfortabel mogelijk 
ingericht. Een naviga-
tiesysteem, het bedie-
ningspaneel voor diverse 
functies en de laptop zijn 
binnen handbereik van de 
wegenwachter.

De ruimte tussen cabine en achterzijde van de auto is zo effi  ciënt mogelijk ingedeeld. Van gereedschap-
boxen tot krik en plastic boxen met slangklemmen, zekeringen, slangetjes en andere onderdelen.

Hoe ziet de routing van een pechgeval eruit? 
De klant belt met het pechnummer van de 
VAB en bereikt de meldkamer. Hier wordt 
gecontroleerd of de beller een abonnement 
heeft en wordt een korte klachtomschrijving 
opgemaakt. Vervolgens bekijkt de collega op 
de meldkamer welke wegenwachter in de 
buurt en beschikbaar is. Van elke wegen-
wachter is de status van zijn werkzaamheden 
en zijn locatie zichtbaar. Op de meldkamer 
wordt een inschatting gemaakt binnen welk 
tijdsbestek de wegenwachter ter plaatse kan 
zijn. Op het moment dat de wegenwachter 
het pechdossier accepteert wordt automa-
tisch een sms met de tekst 'wegenwachter 
onderweg' naar de klant gestuurd.

Verwachtingsmanagement

garage te gaan, neemt de eigenaar ter harte: "Ik 
ga vanmiddag nog." 
   
 Ervaring helpt 
 Na het controleren van de lidmaatschapspapieren 
sluit Stef het dossier en meldt zich weer beschik-
baar. Bijna meteen komt het volgende pechgeval 
binnen: een auto is stilgevallen en slaat niet meer 
aan. Dankzij zijn jarenlange ervaring heeft Stef al 
een vermoeden van de oorzaak van de storing. 
Wij ook. Op AMT Garageforum komt relais 109 op-
merkelijk vaak voor als boosdoener bij de bewuste 
auto. Aangekomen bij de klant zien we de auto in 
de berm staan voor het huis van de eigenaar. Stef 
hoort de uitleg van de eigenaar aan en die wijst 
inderdaad in de richting van relais 109.
De motor slaat niet aan en het voorgloeilampje 
op het dashboard brandt niet. Dat moet minstens 
enkele seconden branden. Stef besluit relais 109 
te demonteren. Nadat Stef het relais onder het 
dashboard heeft verwijderd is het tijd voor uitleg: 

"Relais 109 gaat vaak defect. Dat komt doordat de 
aansluitingen binnenin het relais vrij lang zijn. Ze 
gaan trillen waardoor de verbinding op de print-
plaat breekt." Stef wijst een haarscheurtje aan op 
de printplaat van het relais. "We kunnen deze eerst 
even proberen te solderen. Wellicht is het daarmee 
al opgelost."

De eigenaar kijkt geïnteresseerd mee terwijl Stef het 
soldeerijzer erbij pakt. Ook met een laagje tin op 
de verbinding slaat de motor niet aan. Stef: "Helaas, 
ik had goede hoop het zo snel en goedkoop op te 
lossen, maar ik moet toch een nieuwe plaatsen". De 
eigenaar geeft akkoord en de storing is hiermee op-
gelost. Stef rekent het onderdeel met de eigenaar af 
en controleert nog even de lidmaatschapspapieren. 
De eigenaar is zichtbaar verheugd en bedankt 
Stef voor zijn snelle en vakkundige hulp. Met een 
glimlach stapt Stef weer in zijn auto. "Geweldig 
toch hoe je op deze manier iemand kan helpen. Ik 
geniet er elke keer weer van." 
   
 High tech interieur 
 Het is inmiddels rond de middag en Stef vraagt een 
half uur middagpauze aan via de laptop. De meld-
kamer weet nu dat we even niet ingezet kunnen 
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Meer foto's van deze dag?

 Gereedschap en onderdelen 
 We gaan verder aan de buitenzijde van de Daily. 
De ruimte tussen de cabine en lepel is opnieuw 
ingericht. Achter het voorste rolluik staan onder 
meer een krik, twee gereedschapboxen en 
meerdere plastic boxen. Hierin zitten zekeringen, 
kabelschoentjes, klembanden, slangetjes en meer 
handige kleine onderdelen. Stef: "Met de techni-
sche werkgroep hebben we een lijst samengesteld 
van benodigd gereedschap. Daarbij is ook gekeken 
naar de Arbo-regels, want meerdere keren per dag 
een zware krik uit de auto tillen is natuurlijk niet 
prettig. De krik is relatief licht en we kunnen de 
diverse boxen en kisten gemakkelijk uit de auto 
pakken zonder ver te reiken."
Naast divers handgereedschap is de Daily uitge-
rust met onder meer een persluchtaansluiting, 
soldeerapparaat, diverse setjes startkabels en een 
bankschroef. Maar ook diverse soorten vloeistof-
fen zoals olie, benzine, diesel en koelvloeistof. Stef: 
"We zuigen geen brandstoftank meer leeg als er 
verkeerd is getankt. Met de moderne complexe die-
selmotoren wordt het risico op aansprakelijkheid te 
groot indien er alsnog een defect optreedt door het 
foutief tanken van de klant. De jerrycans benzine 
en diesel heb ik mee voor als iemand met een lege 
tank is gestrand". 

 Wegenwachtoplossingen 
 De fi losofi e van de VAB is het snel op weg helpen 
van de klant, desnoods met een noodreparatie. 
Wat zijn nou typische wegenwachtoplossin-

gen? Stef: "Het is soms een uitdaging om een 
noodreparatie te bedenken, maar je wordt 
vanzelf inventief. Een lekkende kachelradiator is 
te omzeilen door de kachelslangen los te maken 
en er een buisje tussen te zetten. Blijft de EGR 
openstaan dan zetten we, indien gemakkelijk te 
bereiken, er een plaatje tussen. Dit geeft vaak wel 
een foutmelding maar de klant kan in ieder geval 
verder. Bij sommige auto’s doet de DIS-bobine 
wel eens lastig. In negentig procent van de geval-
len werkt het verwijderen van de metalen huls en 
het verkleinen van de elektrodeafstand. Wel moet 
de garage later beslissen of deze tussentijdse 
oplossing zo kan blijven, of dat er een nieuwe 
gemonteerd moet worden."
Meer improvisatie: "Een gebroken koppelingskabel 
kan prima tijdelijk worden vervangen door een 
remkabel van een motorfi ets." En dan zijn er de 
problemen met gesloten 
auto's: "Ik had eens een 
auto die niet reageerde 
op de afstandbedie-
ning maar ook niet op 
de portiersloten. Met 
een luchtbalg heb ik 
de passagiersdeur iets 
open gezet. De sleutel 
heb ik aan een lange 
stang gemaakt om zo de 
sleutel in het contactslot 
te steken. De auto ging 
vervolgens op contact 

waarna we het raam konden openen. Dat was een 
leuke uitdaging." 
   
 Moderne techniek 
 Hoe ervaart Stef de doorontwikkeling van de 
autotechniek in de afgelopen 10 jaar? "Naar mijn 
idee wordt het niet complexer maar je moet 
bijblijven met de nieuwste technieken. Via trai-
ningsdagen houden we onze kennis op peil. Voor 
het stellen van een diagnose is diepere kennis 
van de techniek natuurlijk wel van belang, maar 
het is onmogelijk die van alle merken en typen 
te weten. Ik had laatst een oude BMW 525d die 
was stilgevallen. Ik heb toch even goed moeten 
nadenken hoe ik dit moest aanpakken, want een 
EOBD-aansluiting had deze auto nog niet. Dus 
misschien is een storing oplossen bij een moderne 
auto wel gemakkelijker geworden. Met behulp van 
diagnoseapparatuur kan ik heel snel enkele func-
ties controleren en parameters bekijken. Wat is de 
raildruk, welk starttoerental is er? Bij een oudere 
auto is het veel omslachtiger om deze waarden 
te achterhalen. Dus nee, ik vind de moderne auto 
niet complexer, als je maar op de hoogte bent van 
de gebruikte techniek." 
   
 Gemiddeld tien per dag 
 Na de middagpauze volgen meer pechgevallen. 
Bij een Renault Kangoo met een lekke band bleek 
het ventiel lek. Een andere lekke band, veroorzaakt 
door een spijker, verhelpt Stef door een plug te 
zetten. De klant rekent vijf euro af en kan zijn weg 
vervolgen. Aan het eind van de middag is er een 
Mercedes Vito waarvan de dynamo niet correct 
werkt. Na vijftien minuten opladen van de accu 
kan de klant naar de garage rijden om de dynamo 
te laten vervangen. Stef: "Gemiddeld heb ik negen 
tot tien pechgevallen per dag. Het record staat op 
23. Dat was met strenge vorst. Ik kon in een straat 
zo van het ene pechgeval naar de andere lopen."
"Het leukste aan dit vak is de vrijheid, de afwisse-
ling en de uitdagingen. Ik ben als eerste bij een 
probleem en het liefst los ik het perfect op. Kan 
dat niet, dan improviseer ik om te zorgen dat de 
klant toch nog verder kan. Het sociale contact 
met de klant en dienstverlenend bezig zijn, dat 
zijn voor mij belangrijke waarden. Ik geniet elke 
dag weer van dit werk." 

 WWW.AMT.NL

Wilt u meer foto's zien van het werk van Stef gedurende 
deze dag? Kijk op ons maanddossier via 
www.amt.nl/december2012 of scan de QR-code.

Leuke en lastige momenten
Wat is Stef nu echt bijgebleven in de afgelopen 
jaren? Stef: "Het is al een tijdje geleden maar 
ik zal het nooit vergeten: ik kwam bij een auto 
die al veel problemen had gehad met starten 
of aanslaan. De auto was diverse keren bij 
de garage geweest maar het probleem bleef 
maar bestaan, zo ook deze ochtend. Ik ging de 
uitdaging aan om het ter plekke op te lossen en 
vond een slechte massa aan het motorblok. Het 
probleem was direct opgelost en de eigena-
resse vloog me om de nek om me te bedanken. 
Ze was er zo ontzettend blij mee. Dat zijn echt 
leuke momenten, maar helaas gebeurt ook wel 
eens het omgekeerde."
"Iemand met pech die geen lid is kan ter plaatse 
lid worden. De meldkamer vertelt de klant altijd 
vooraf hoeveel dit ongeveer kost of welk mini-
mumtarief geldt. Ik heb helaas al enkele keren 
een fl inke discussie gehad met een klant. En 
ja, alle smoezen heb ik al een keer langs horen 
komen. In enkele situaties werd de toon drei-
gend en ben ik weggegaan. Dat leren we ook 
op de trainingen: nooit een discussie aangaan. 
De klant heeft twee opties. Het geldende tarief 

betalen of niet geholpen worden."
"Een ander extreem geval was een persoon die 
bij aankomst direct zei: 'Sleep maar af en geef 
me maar een vervangauto want dit is toch niet 
op te lossen.’ Dan gaan de alarmbellen rinkelen 
want dat is een gekke opmerking. Ik ben toch 
gaan zoeken en kon geen verbinding met de 
auto krijgen via de EOBD-stekker. Al snel had 
ik door waarom de klant constant door bleef ha-
meren om een vervangauto: hij had zelf de ze-
kering van de voeding van de ECU eruit gehaald 
om zo een vervangauto te krijgen. Hiervan heb 
ik melding gemaakt bij de meldkamer. Mijn 
collega's daar ondernemen actie op zoiets; wel-
licht wordt het lidmaatschap van zo'n persoon 
ontbonden. Vanuit de VAB worden we gelukkig 
zo goed mogelijk ondersteund met onder meer 
trainingen waarbij je leert hoe om te gaan met 
agressie."
"Al met al komen dit soort vervelende of 
dreigende situaties zo nu en dan voor, maar 
het merendeel van de klanten is erg blij met je 
komst. Zeker als je hen ter plekke op weg kan 
helpen. Daar doe ik het voor."
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