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REPORTAGE
Politie controleert recreatieverkeer

In totaal werden er tijdens de eer-
ste vakantie-uittocht op 2 juli 53
combinaties gecontroleerd, waar-
van er op maar liefst 44 wel iets
was aan te merken. Nederland gaat
wat dat betreft slecht voorbereid en
route.

Toch kun je het de onwetende
vakantieganger niet echt kwalijk
nemen. Want zeg nu zelf, een cara-
van staat het merendeel van het
jaar in de stalling en wie denkt er
dan aan onderhoud? En die rijden-
de hut kun je toch ook prima ge-
bruiken om bagage in te stouwen
tenminste, zo denkt het gros. 

En dan wordt in de eerste plaats
niet aan een reservewiel gedacht,
dat ontbreekt op de meeste combi-
naties! Hier ligt dus een kans voor
onze branche. 

Misschien is onze branche deels
ook debet aan die onwetendheid
omtrent de overbelading. Want wie
informeert zijn klant bij het afleve-
ren van een nieuwe auto omtrent
het maximum trekgewicht. Ja, het
staat op het kentekenbewijs, maar
wordt hier veel aandacht aan ge-
schonken?

Ook onze caravan-collegae laten
echter wel eens een steekje vallen.
Zo bleek een van de gecontroleer-
de caravans wel netjes nieuwe
banden om de velgen te hebben,
maar niet de juiste. De Load-Index
gaf namelijk aan dat dit type band
niet geschikt was voor de belas-
ting. En de caravan had nog wel
net een onderhoudsbeurt gehad bij

een erkend bedrijf. 
En dan die trotse bezitter van

een veel te grote caravan voor zijn
Citroën BX. Je mag toch aanne-
men dat de caravanverkoper deze
ook gezien heeft. 

Ja, die Marokaanse meneer die
met zijn hele familie op weg was
naar familie in Marokko spande
toch echt de kroon. Maar liefst
1000 kg overgewicht had hij in en
op zijn Mercedes-busje weten te
proppen. Kennissen uit Utrecht
moesten vijf keer rijden om de
overbelading veilig te stellen. 

Technisch in orde
Op de technische staat was weinig
aan te merken. Hier en daar een
combinatie met een haperende ver-
lichting of een uitgedroogde band.
Ook bij de verlichting is niet alle
schuld naar de vakantieganger te
herleiden. Zo bleek één gecontro-
leerde een te kort aan massa (geen
kg’s!) te hebben. Dit kwam alleen
aan het licht wanneer hij de ver-
lichting samen met een richting-
aanwijzer gebruikte. Hij verklaar-
de voor aanvang samen met zijn
zoon de lampen één voor één te
hebben gecontroleerd en toen deed
uitaard alles het naar behoren. Ge-
lukkig bood de aanwezige wegen-
wacht uitkomst. 

En dan die gasten die vol trots
de KLPD’ers van repliek dachten
te dienen met een zelf meegebracht
reservewiel. De mannen in uni-
form hadden namelijk geconsta-

Wegen is weten (een variant op..).
Na raadplegen van een lijst met
toegestane trekgewichten per mo-
del kan de politiebeamte zien of er
sprake is van overgewicht.

De kabel van de losbreekrem moet
in een speciale beugel of klem aan
de trekhaak van de auto zijn be-
vestigd en niet,zoals hier, losjes
om de knobbel hangen.

Na het wegen moet de bestuurder
het registratiebewijs,de  autopa-
pieren eventueel inclusief aanvul-
lingsblad en rijbewijs overhandi-
gen.Daarna kan de politiebeamb-
te de typenummers controleren.

Op de kogeldruk van deze combi-
natie was niets aan te merken toch
hing de Volvo onder in de veren.
De bestuurder had de fietsendra-
ger niet op de dissel,maar op de
auto gemonteerd en dan komt er al
gauw zo’n 30 kg bij.Hulpveren
zouden in zo’n situatie uitkomst
bieden.

Weinig technische mankementen, wel veel overgewicht

Zwaargewichten op pad

Als we op vakantie gaan nemen we graag veel mee.

Dit bleek uit een recreatiecontrole op de A-27; meer

dan 40 procent van de gecontroleerde combinaties

was te zwaar. Goede voorlichting kan veel voorko-

men en een jaarlijkse check door de garage levert

goodwill en omzet op!
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Met vereende krachten wordt gecontroleerd of de koppeling met de auto
geen speling heeft en of de bevestiging en borging juist zijn.Punten van
zorg zijn tevens de neuswiel/glijbeugel en de oplooprem,eventueel met
automaat.

Een goed weggedrag,minimale warmteontwikkeling en slijtage kunnen
alleen bij de optimale bandenspanning.Van nogal wat combinaties was
de spanning aan de lage kant.

● Is auto vakantieklaar?
● Is caravan vakantieklaar?
● Hoe gebruik je de airco bij extreem zwaar trekwerk?
● Hoe gebruik je veilig en probleemloos de automaat,bijvoorbeeld in

de bergen? 
● In welke versnelling ga je de berg op en af?
● Zijn de papieren van auto,bestuurder en caravan actueel,geldig en

beschikbaar?
● Mag de auto het gewicht van de caravan trekken?
●Voorkom overbelading en houd het zwaartepunt zo laag mogelijk.
● Laad zoveel mogelijk rondom de as van de caravan,maar voorkom

een te hoge (en eventueel te lage) koppeldruk.
● Is de verlichting van de caravan in orde,ook bij gebruik van meer-

dere verlichtingsitems?
● Zijn de banden (ook reserveband!) op spanning,niet uitgedroogd

en hebben ze voldoende draagkracht en profiel?
● Zijn reserveband en krik aanwezig en hoe krik je de caravan op?
● Paart de stekker (7- of 13-polig) van de auto met die van de caravan? 
● Heeft u een goedgekeurde trekhaak en zijn er extra zijrichtaanwij-

zers aangebracht (niet altijd noodzakelijk)?
● Zijn de caravanspiegels aanwezig en,belangrijk,ziet u er iets mee?
●Werkt de oplooprem naar behoren en heeft u de losbreekreminrich-

ting juist aangesloten op de auto? 
● Oefen voor vertrek droog de complete aankoppeling zodat u voor

vertrek niet voor onaangename verassingen komt te staan.
● Loop desnoods de hele combinatie een keer na met een deskun-

dige (bijvoorbeeld uw garagehouder).
● Controleer na een korte rit of er geen extreme warmte van de wielen

af straalt.
● Sluit de water- en gastoevoer altijd af tijdens de rit.
● Zet alles binnen in de caravan goed vast.
● Doe de ramen en het tochtluikje dicht tijdens het rijden.

Aanbovelen lectuur:
Caravan en de Wet,een uitgave van Veilig Verkeer Nederland 
(035 - 524 88 00) in combinatie met het Politie Verkeersinstituut.
Documenten bij uw caravan of vouwwagen,een uitgave van RDW
Centrum voor voertuigtechniek en informatie

Aandachtspunten voor een 
zorgeloze vakantierit:
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teerd dat hun aanhangwagen voor-
zien was van een uitgedroogde,
versleten band. Gelukkig had de
eigenaar vlak voor vertrek nog er-
gens uit de schuur een extra exem-
plaar opgevist. Alleen.... vergeten
te kijken of de IT-waarde overeen-
kwam met die van de kar. Niet dus. 

Geen wrakken op de weg
Aan de trekkende voertuigen viel
helmaal niets op te merken. Vol-
gens een woordvoerder van de
KLPD is dit meer regel dan uitzon-
dering. Volgens hem rijden er geen
wrakken van de maand meer op
onze wegen; hij komt ze in ieder
geval zelden of nooit tegen. Ook
het resultaat van de controle in zijn
totaliteit voldeed aan zijn verwach-
ting; het is helemaal niet zo slecht
gesteld met de technische staat en
uitrusting van caravanminnend
Nederland.

Een puntje van zorg, zo bleek
uit de controle, is de hele boekhou-
ding die bij een auto met caravan
of aanhanger hoort. Allereerst het
rijbewijs. Voor rijbewijzen die zijn
afgegeven na 1 januari 1984 geldt
dat van de E-klasse een aparte ru-
briek is gemaakt. In sommige ge-
vallen volstaat het B-rijbewijs (af-
hankelijk van de massa van auto en
de toegestane maximum massa van
het getrokken deel), voor recreatie-
verkeer is de E-klasse bijna zonder
uitzondering noodzakelijk. Bij het
kentekenbewijs van de auto (indien
deze van voor 1 april 1998 is) moet
een aanvullingsblad voor de goed-
gekeurde trekhaak aanwezig zijn.

De massa speelt ook een belang-
rijke rol in de papieren rompslomp
die bij de caravan aanwezig moet
zijn. Boven de 750 kg moet er een
registratiebewijs van de caravan
zijn afgegeven. 

Al met al zijn er genoeg zaken
die voor uw klanten handig zijn
om eens te weten. Misschien is het
raadzaam en leuk om eens een
avondje te organiseren en al deze
zaken eens op een rijtje te zetten.
De klant gaat tevreden en goed
voorbereid op pad en u genereert
er wellicht weer een stukje good-
will én werk mee. Klantenbinding
noemen ze dat. 

Hans Doornbos

Uitgedroogd en dan toch nog zo’n
lange rit voor de boeg:vragen op
moeilijkheden!

Tja,dan heb je wel een reservebandje uit de schuur geplukt maar dan
blijkt de velg tegen het spatbord te komen.

Controle van rem,as,eventueel
schokbrekers of veerrubbers en la-
gers.Over het algemeen was op het
onderstel weinig aan te merken.

Wat de één teveel heeft,heeft de
ander tekort:massa.Gelukkig
bood de wegenwacht de helpende
hand door een extra massadraad-
je aan te leggen.

Waarschijnlijk ging de eigenaar van dit busje het best voorbereid op va-
kantie,want het heeft hem waarschijnlijk een aantal dagen gekost om
zijn bus zo netjes met 1000 kg overgewicht te laden:chapeau en de bon is
voor u! 

Veel mensen vergeten dat ze met
ondeugdelijk materiaal een ge-
vaar kunnen zijn voor de overige
weggebruikers,de eigenaar van
deze caravan in ieder geval niet.
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