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Van de 30.000 auto’s, die in 1946
onze wegen bevolkten, hielpen de
hulpverleners op hun gele zijspan-
nen er in het eerste jaar 10.000
een of meerdere keren weer op
weg.

Kapers op de kust
Valkonet maakt de stap naar van-
daag via de website van de ANWB:
“Je ziet, we doen van alles. We
hebben winkels. We hebben bla-
den. We doen in reizen en verze-
keringen, maar de Wegenwacht?
Daar moet je een beetje naar zoe-
ken”. Op de site van de Britse AA
hetzelfde beeld. Tips voor dagjes
uit, een aanbieding van rijlessen
en in een hoekje toch nog ergens
de Breakdown Cover. En bij de
ADAC? Nog erger. De Stauprog-
nose, een test van Elektrofahrrä-
der, Finanzdienste, Versicherungen,
het springt allemaal in het oog,
maar de pechhulpdienst? “Je moet
er echt naar zoeken.”
Op zoek naar een verklaring klikt
Valkonet naar www.pechhulpover-
zicht.nl. En ja hoor, daar staan ze,
de concurrenten. Pechhulp komt
mee met autoverzekeringen van
onder meer Bovag, Univé en Ditzo.
De autodealer verzorgt het ook
graag, net als de Vetos Toyota-spe-

cialist of het Bosch Car Service-
bedrijf. En dan is er natuurlijk
Route Mobiel.
“Ik hoor niet zoveel meer van
Route Mobiel”, merkt een ATC-lid
op. “Dat is niet zo gek”, vindt Val-
konet. “Route Mobiel is niet meer
dan een directeur en secretaresse.
Zij kopen pechhulp in bij Europ
Assistance en die besteden het
weer uit aan de bergers.”

“En die busjes dan?”, vraagt een
ander ATC-lid zich af. “Tja, die
busjes. Die waren alleen maar
voor de reclame. Daar zitten hele-
maal geen spullen in. Ik denk dat
ze bedoeld waren om te verhuizen
of zo.”
Overigens is de werkwijze van
Route Mobiel heel gewoon: “Al on-
ze concurrenten kopen de pech-
hulp in bij Europ Assistance of
Mondial Assistance. Dat zijn enor-
me bedrijven. Ik geloof dat de
kwartaalwinst van Mondial net zo
groot is als de jaaromzet van de
ANWB. Voor onze concurrenten is

Wegenwachter Johan Valkonet
start met een video uit de begin-
tijd. Oh wat waren de wegen leeg
toen. Praatpalen bestonden niet en
mobiele telefoons al helemaal
niet. De zeven gele Harley-David-
son Liberators zochten op goed
geluk de ‘grote wegen’ af naar au-
to’s met pech. Dankzij de chroni-
sche onbetrouwbaarheid van de
vehikels uit die tijd stuitten ze
toch voortdurend op pechgevallen.

Wegenwachter Johan Valkonet in zijn
element. Een werkplaats vol geïnte-
resseerde technici, rechts de Honda
van collega Pieter de Jong, links zijn
‘eigen’ VW T5.

Belevenissen van een Wegenwachter

Hulpverlenen in
weer en wind
In 1946 ging de Wegenwacht van start met zeven geelgeschilderde Harleys. Sindsdien

is er veel veranderd. De Wegenwachter kreeg beter materiaal, hij ging een rol spelen

bij de veiligheid op de weg én er kwam concurrentie. Drie Wegenwachters anno 2010

togen in hun Harley-opvolgers naar Noord Holland-Noord en namen de ATC-leden

mee in een gele wereld vol techniek, klanten en avontuur.

Wegenwachter Valkonet staat soms
voor de vreemdste verassingen. Mel-
ding: “Startmotor weg”. Drijfstang
naar buiten gekomen en startmotor
gelanceerd. Valkonet heeft er nog
naar gezocht, maar heeft ‘m niet
meer kunnen vinden.
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het dus gewoon een kwestie van in-
kopen, uitbesteden en verder geen
gedoe. Je kunt nu zelfs al pechhulp
kopen bij de Hema en binnenkort
ook bij Albert Heijn”.

Hoe blijft de Wegenwacht
betaalbaar?
Met zoveel concurrentie, komt de
prijs onder druk: “Dat is een ont-
wikkeling van deze tijd, dus moe-
ten we zuinig zijn op wat we
hebben”. De ANWB bedenkt van
alles om de eigen Wegenwacht
competitief te houden. Valkonet
toont een Wegenwacht VW Polo:
“Die is van een jaar of twaalf gele-
den. Wij Wegenwachters zijn erg
duur, terwijl we ook simpele pech-
gevalletjes oplossen. Vandaar het
experiment met lager opgeleide
stads-Wegenwachten in een Polo.
Maar de pechklussen in de stad ble-
ken ingewikkelder dan gedacht,
dus bleef het bij een experiment”.
Meer dan een experiment is het
abonnement op maat: “Wel of geen
vervangend vervoer, wel of geen
hulp in de eigen woonplaats. Vroe-
ger was het simpeler, je werd ge-

woon lid van de Wegenwacht”.
Ook voor de Wegenwachter langs
de weg is het niet altijd eenvoudig:
“Leg maar eens uit aan iemand die
30 jaar lid is dat hij geen recht
heeft op hulp omdat hij in zijn
eigen woonplaats staat”.
Iets makkelijker uit te leggen is
dat een klant niet onbeperkt be-
roep kan doen op de Wegenwacht:
“Vroeger mocht dat wel. Tegen-
woordig is het lidmaatschap goed
voor maximaal vier keer hulp in
een jaar. Bij een vijfde keer pech,
krijgt de klant niet alleen hulp,
maar ook een factuur”.
Op weg naar een gestrande auto
ziet de Wegenwachter de pechhis-
torie van de klant op zijn scherm.
Valkonet toont een foto van dat
scherm op weg naar een lekke
band. De klant deed in 2009 al vier
keer een beroep op de Wegen-
wacht vanwege een lekke band en

dit was alweer de 2e keer in 2010.
“Ongelofelijk, maar die mevrouw
had echt pech. Zij viel binnen de
regels. Maar ook als dat niet zo
zou zijn, blijven wij natuurlijk wel
hulpverleners. Heeft de klant echt
pech, dan helpen we altijd.”

Starthulp met verstand
Een belangrijk hulpmiddel voor de
Wegenwachter is zijn startinstalla-
tie: “Auto’s komen steeds minder
in de garage. De accu is dan vaak
de eerste die door de mand valt”,
legt Valkonet uit. “In de Golf II
hadden we indertijd onder de mo-
torkap achter de accu nog ruimte
voor een tweede accu. Dat paste
precies. We konden die accu’s pa-
rallel schakelen of in serie. Het
was in de tijd van de carburateur-
tjes en alles was nog een beetje
simpeler. Bovendien had je wat
verlies op de startkabels en als er
startproblemen zijn is het vaak
een beetje vochtig. Dus als je start-
hulp gaf met 24 V, dan spaarde je
jezelf een heleboel werk.
Accu opladen met 24 V, ging ook
nog wel. Je gebruikte een staal-
draad voor wat extra weerstand en
met een beetje beleid ging dat alle-
maal goed.”
Tot de eerste auto’s met een air-
bag kwamen: “Voor ons waren dat
de Volkswagens T4 en Variant. Bij
het losnemen van de startkabels
krijg je een piekspanning en daar-

Oude MG met elektrisch probleem.
Valkonet: “Even goed opletten want
plus is min en min is plus. Maar als je
dat consequent volhoudt, kom je er
uiteindelijk uit”.

De eigenaar van deze Magirus wilde
ermee naar Mongolië rijden. Moest
kunnen want de auto kon overal op
rijden: diesel, benzine, stookolie...,
maar niet op water dat door kwajon-
gens in de tank is gegooid. Vanwege
de grote hoeveelheid een verkeerd-
getankt-operatie met twee busjes.

Wegenwachters zijn inventief. Marcel
Voorn ontwikkelde zelf een kastje
voor het testen van de trekhaakbe-
kabeling.
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door ging bij die auto’s het airbag-
lampje branden”. Om dat soort
problemen voor te blijven werd de
starthulpinrichting in de ANWB-
auto’s steeds geavanceerder: “In
de Volkswagen Caddy’s die we bin-
nenkort krijgen is de starthulpin-
richting helemaal losgekoppeld
van het boordnet. De installatie
bestaat uit een 6 V en twee 12 V-
accu’s. Voordat de installatie start-
hulp geeft, meet hij eerst de span-
ning van de lege accu. Is die onder
de 8 V, dan gaat het systeem eerst
laden. Op die manier voorkom je
piekspanningen”.

Verkeerd getankt
Een tweede belangrijk hulpmiddel
is de verkeerd-getankt-installatie:
“Concurrenten doen ook verkeerd-
getankt. Dat lees je op pagina 1
van hun voorwaarden. Maar op
pagina 3 staat dat de auto bij ver-
keerd-getankt wordt afgesleept
naar een garage”. Voor het herstel-
len van zo’n verkeerde tankactie
komt nog heel wat kijken: “Ons
Technisch Expertise Centrum
geeft er zogenaamde spaarpunten
voor uit. Die beschrijven per type
auto exact welke stappen je moet
nemen”.
Behalve de verkeerd-getankt-in-
stallatie in de auto’s beschikken
zeven servicestations van de ANWB
over een installatie om het diesel-

benzinemengsel uit de Wegen-
wacht-auto in op te vangen:
“Denk daar niet te licht over. Ook
zo’n tank moet aan allerlei eisen
voldoen en jaarlijks gekeurd wor-
den”.
“Als iedere auto straks zo’n sys-
teem in de vulhals heeft, dat op
sommige Fords zit en verkeerd
tanken onmogelijk maakt, dan
zijn al die installaties overbodig”,
denkt een ATC-lid. Valkonet is
daar nog niet zo zeker van: “Pas
nog, een Aygootje. Het dikke die-
selpistool past niet in de smalle
vulhals van een benzinetank. Hoe
de klant het voor elkaar kreeg
weet ik niet, maar hij zat hele-
maal vol met 30 liter diesel”.

90% rijdt weer verder
Goed, de ANWB zorgt voor de no-
dige voorzieningen, continue bij-
scholing en een voertuig vol ge-

reedschap, maar voor de rest
moet de Wegenwachter het heb-
ben van zijn twee rechterhanden
en zijn gezond verstand. Daarmee
lukt het nog steeds om 90% van
de auto’s weer rijdend te krijgen:
“Pas nog een auto met alle koel-
vloeistof eruit. Hij was zo heet ge-
worden, dat echt overal rook
vanaf kwam. Toch maar water er
in, een lekstopmiddeltje erbij en
ja hoor, de auto liep weer”. Hij
had wel wat te lijden gehad, want
het oliedruklampje bleef branden
bij stationair draaien. “Zo snel
mogelijk naar de garage”, advi-
seerde Valkonet dan ook.
Soms lukt het echt niet om een
klant weer op weg te helpen. Ver-
velend voor de Wegenwachter,
want de chef houdt zijn afsleep-
percentage bij: “Pas had ik een
Seat Arosa 1.4 met temperatuur-
problemen. De waterpomp stuk,

dan kun je alleen maar afslepen.
Mijn collega kreeg op dezelfde
dag zo’n zelfde auto met hetzelf-
de probleem. Maar hij had geluk,
bij hem was het de thermostaat”.

Hulp verlenen 
bij ongelukken
Valkonet heeft er lol in. Hij vertelt
over een hond die de bekabeling
van een elektrische brandstofpomp
doorbeet, over een Polo die zo heet
werd dat het kunststof inlaatspruit-
stuk smolt, over gestrande toeris-
ten in het buitenland en over zijn
avonturen met de repatriëring van
auto’s.
Maar zijn tijd zit erop. Valkonet
moet plaats maken voor collega
Marcel Voorn. Hij bespreekt de rol
van de Wegenwachter bij inciden-
ten en ongelukken. Die blijkt sinds
1 januari 2005 te zijn vastgelegd
in een officiële richtlijn. Op 10 ja-
nuari van dat jaar kreeg Voorn er
al meteen mee te maken: “‘s Mor-
gens kwart voor zeven, busje ge-
kanteld op de linkerrijstrook van
de A7. Ik zet mijn ANWB-auto er-
achter in de ‘fend off’-positie en ik
zet de kegels neer op de voorge-
schreven wijze. Dan komt er een
taxi en die denkt: ‘Waarom zou ik
naar rechts gaan’. Hij knalt vol in
mijn Touran. Touran total loss,
maar verder liep het goed af”.
Eind goed al goed? “Niet helemaal,
want toen kwam de politie: ‘Waar-
om stond u daar meneer?’ Die po-
litie bleek nog niet geïnstrueerd!”
Dat zal de Wegenwacht niet snel
overkomen: in 1946 de eerste
pechhulpverlener, in 2010 nog he-
lemaal bij de tijd. ●

Erwin den Hoed

Is de Wegenwachter de eerste hulp-
verlener bij een ongeluk? Hij weet

precies wat hem te doen staat.

Onvoorstelbaar, wat er allemaal mee kan op de Honda. Saab met
doorgeroeste carterpan? Geen probleem, eerst ontvetten, dan
repareren met kneedbaar metaal.

Dit ziet er gemakkelijk uit. Het regent niet, het
stormt niet en er hoeft geen verkeer langs. Maar
let op, repareren langs de weg is een stuk lastiger
dan in de comfortabele werkplaats.
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