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Bingo: acht punten
en je rijbewijs is kwijt

FRANK VERMEULEN
CORRESPONDENT DUITSLAND

Berlijn. Grote kans dat deze maand
meer Duitse automobilisten hun rij-
bewijs zullen kwijtraken door ver-
keersovertredingen dan tot nu toe.

Wat is er aan de hand?
Duitsland heeft zijn omstreden

strafpuntensysteem aangescherpt.
Nu is de Duitse verkeerszondaar al na
acht strafpunten zijn rijbewijs kwijt,
dat was altijd pas na achttien punten.
Ook is het aantal punten dat een ver-
keersgebruiker per overtreding kan
krijgen, teruggebracht van zeven
naar drie.

Waarom is dat nodig?
Deskundigen gaan ervan uit dat

tien procent meer Duitse rijbewijzen
zullen worden afgepakt door deze
wijziging. Bij het centrale verkeersre-
gister van het Openbaar Ministerie in
Flensburg staan meer dan negen mil-
joen personen wegens overtredingen
van de weg- en verkeerswet geregi-
streerd. Voor de vele Duitsers zijn die
‘Flensburger punten’, zoals de straf-
punten worden genoemd, berucht.

A DV E RT E N T I E

Op de camping //
Zeshonderd Polen overspoelden dit weekend een
camping in Amsterdam // Ze deden mee aan een
liftwedstrijd // Er was op honderd man g e r e ke n d

EEN ERVAREN LIFTER
BESTAAT NIET

Andrew ( 22) uit Poznan
Studeer t: management
T ijd: 24 uur
Aantal auto’s: zeker 15

Andrew heeft het koud, hij heeft een
zilverkleurige isolatiemat om zich heen
gerold. De beker waaruit hij iets door-
zichtigs drinkt gaat altijd mee op reis:
die heeft hij van zijn oma gekregen.
„Ik heb wel vaker gelift, naar Moldavië
en een keer vanuit Spanje naar Poznan.
Een ervaren lifter bestaat niet, ieder-
een kan liften en is na 5 minuten erva-
ren. Je kunt heel veel kilometers reizen
zonder een cent uit te geven.”
Onderweg heeft hij geslapen in het
busje van een vriendelijke Bulgaar. „Hij
sliep er zelf ook en maakte voor ons
een extra bed. Het was er lekker
warm, want hij liet de motor draaien.
We hebben alleen maar aardige men-
sen ontmoet. Onbeschofte mensen
nemen nooit lifters mee, die rijden
door. De laatste lift was van een Neder-
landse militair in uniform, ze was
vracht wagenchauffeur.”
Andrew is de camping het hele week-
end niet afgeweest.

IK HEB WEL EEN SOORT
MES BIJ ME HOOR

Arek ( 21) uit Poznan
Studeer t: rechten
T ijd: 24 uur
Aantal auto’s: 4

Arek is gehuld in een gifgroene slaap-
zak en weinig spraakzaam. „Toen we
uit Poznan vertrokken was het lekker
wa r m . ”
Hij liftte voor de eerste keer in wed-
strijdverband, zijn vrienden hebben al
eerder meegedaan. Volgend jaar doet
hij weer mee want het is heel leuk. Hij
denkt dat het voor jongens moeilijker
is om aan een lift te komen dan voor
meisjes.
Andrew, die ook weer even aanschuift:
„Meisjes hebben het makkelijker.
Maar die zijn misschien zelf eerder
bang. Om het kenteken op te schrijven
is best slim, maar dat doe ik niet. We
zitten niet in een spannende film!”
Arek grinnikt: „Ik heb wel een soort
mes bij me hoor.”
Andrew, ongelovig: „Oh nee!”
Onderweg heeft Arek geslapen in zijn
tentje op het gras van een tankstation.
De Nederlandse eigenaar vond het pri-
ma. Ja, ze waren al wel dichtbij Am-
sterdam maar ’s nachts neemt nie-
mand je mee.
Arek trekt zijn slaapzak dichter om zich
heen, hij doet er verder het zwijgen
toe.

DUITSLAND ZIJN WE MET
ÉÉN LIFT DOORGEKOMEN

Daria ( 24) uit Poznan
Studeer t: aan de TU
T ijd: 18 uur
Aantal auto’s: 5

Daria is een klein, frêle meisje in een
zwarte skinny jeans en een zwarte
hoodie. Voor de foto trekt ze gauw het
wedstrijd-T-shirt aan. „Vorig jaar had-
den vrienden meegedaan met de lift-
wedstrijd naar Venetië en ik dacht:
waarom zou ik dit jaar niet mee doen?
Ik was al eens naar Praag gelift.”
Haar vader vond het een prima plan
maar haar moeder riep steeds „dat
het veel te gevaarlijk was.” De start
was afschuwelijk, ze moest heel lang
wachten. „Maar Duitsland zijn we met
één lift doorgekomen. Met een Pool
die bij de Nederlandse grens op vakan-
tie ging. De Nederlandse Jonas nam
ons van daar uit mee naar Amsterdam.
Het was voor hem de eerste keer dat
hij lifters mee nam, zijn vrouw en kin-
deren waren altijd een beetje bang.
Maar”, Daria geeuwt een keer, „mis-
schien nemen ze nu wel vaker lifters
mee.” Morgenochtend lift ze terug
naar Poznan.

Alleen al omdat het niet eenvoudig is
erachter te komen wat de stand is.

De vorige verkeersminister, Peter
Ramsauer (CSU) wilde vorig jaar het
systeem „eenvoudiger, rechtvaardi-
ger en transparanter” maken. Dat
mislukte, zijn wetsvoorstel werd af-
gekeurd, omdat bijvoorbeeld nog
steeds niet duidelijk werd hoe een
verkeersovertreder van zijn punten af
kon komen.

Wat verandert er nu precies?
Het ministerie van Verkeer wil

hardleerse verkeersgebruikers nu ge-
richter aanpakken. Daarom worden
er alleen nog strafpunten uitgedeeld
voor overtredingen die de verkeers-
veiligheid in gevaar brengen. Er zul-
len dus geen strafpunten meer gege-
ven worden voor het inrijden van een
stedelijke milieuzone zonder de be-
nodigde milieusticker op de voorruit.

De boete voor die overtreding gaat
wel omhoog: van 40 naar 80 euro.

In het kader van de transparantie
kunnen burgers op de site van het mi-
nisterie nu een hele waslijst van ge-
stegen bekeuringen bekijken: wie be-
trapt wordt op telefoneren tijdens het
autorijden loopt 1 strafpunt op. Voor
een zware overtreding, door rood

Vijf vragen over //
De aanpassingen van de Duitse regering aan het
strafpuntenstelsel voor rijbewijzen

licht rijden bijvoorbeeld, krijgt een
Duitser 2 strafpunten. En voor rijden
onder invloed of doorrijden na een
ongeluk, worden 3 strafpunten uitge-
deeld naast een tijdelijke ontzegging
van de rijbevoegdheid.

En als je alles tegelijk doet?
Wie dronken (3 strafpunten) te-

lefonerend achter het stuur (1 straf-
punt) door een rood licht rijdt (2 straf-
punten), loopt overigens niet meteen
6 strafpunten op. Een officier van jus-
titie zei vorige week ter geruststelling
in het Morgenmagazine, een nieuws-
show van de publieke omroep, dat in
zo’n geval alleen het zwaarste delict
telt. Drie punten voor rijden onder
invloed dus.

En de oude punten?
Het omschakelen naar het nieu-

we systeem betekent niet dat plotse-
ling alle oude zonden vergeten zijn.
Alleen de lichte delicten zijn afgelo-
pen nacht door een team van automa-
tiseringsspecialisten geschrapt. De
punten voor zwaardere overtredin-
gen zijn omgenummerd en kunnen
nog vijf jaar in het register blijven
staan.

Hoe raak je hier je
rijbewijs kwijt?

■ In Nederland neemt de poli-
tie je rijbewijs ter plekke in als
je rijdt met veel te veel alco-
hol of drugs op, weigert
mee te werken aan een alco-
holonderzoek of meer dan 50
kilometer per uur te hard rijdt.

■ Binnen 10 dagen beslist de
officier van justitie of je je rijbe-
wijs terugkrijgt. Als je te erg in
de fout ging of als het niet de
eerste keer was, moet je voor-
komen. Voor zeer ernstige
overtredingen als doorrijden na
een ongeval kan de rechter je
rijbewijs vijf tot tien jaar intrek-
ken. Bij zeer grove overtredin-
gen of herhaling kan het CBR,
na lichamelijk en geestelijk on-
derzoek, je rijbewijs perma -
nent ongeldig verklaren.

Karolina ( 21) uit Rzeszow
Studeer t: architectuur
T ijd: 15 uur
Aantal auto’s : 4

Karolina (rechts) zit met een pak roze
koeken voor de tent. Haar vriendin
drinkt zwijgend een halve liter bier van
de Lidl. Haar ogen verscholen achter
een donkere zonnebril.
Nee, Karolina’s ouders vinden de lift-
wedstrijd geen goed idee en zijn be-
zorgd. „Maar hé, ik ben volwassen en
ik bel iedere dag om te zeggen dat ik
nog leef. Het ging allemaal heel goed.
We hoefden nooit langer dan een
kwartier te wachten. Vanaf Berlijn kon-
den we in één keer mee tot de Neder-
landse grens met een vrachtwagen-
ch a u ffe u r. ”
„Het was ook best spannend, maar
het allerleukste was Amsterdam in-
gaan. Ik heb nog nooit een stad gezien
als deze. Overal fietsers, auto’s en
vracht auto’s, waar moet je als voet-
ganger in hemelsnaam naartoe? Als
het stoplicht rood is, loopt iedereen ge-
woon door.” Ze schudt haar hoofd en
hapt in haar koek.
Woensdag vliegen de dames vanaf
Eindhoven terug naar Warschau. Tot
die tijd zullen ze door Nederland gaan
liften. „Ik vind het een leuk land.”

IK BEL IEDERE DAG OM TE
ZEGGEN DAT IK NOG LEEF

In Polen neemt niemand je mee

KARIN STROO

Z o’n honderd Polen had cam-
ping Zeeburg in Amsterdam
verwacht. Het werden er zes
keer zoveel. Dit weekend ar-

riveerden zeshonderd studenten die
meededen met de liftwedstrijd Poz-
nan- Amsterdam.

In Polen worden dergelijke wed-
strijden vaker georganiseerd - vorig
jaar liftte dezelfde organisatie met
honderd man naar Venetië. De af-
stand tussen Poznan en Amsterdam is
ruim achthonderd kilometer. Na tien
uur liften kwamen de eerste deelne-
mers ’s avonds laat aan. Campingei-
genaar Toon Weijenborg: „En ze ble-
ven maar komen! De sfeer is goed, het
zijn leuke jonge mensen.”

Het hele trekkersveld staat afgela-
den vol met koepeltentjes. Hier en
daar steekt een been onder het tent-
zeil vandaan. Overal liggen lege Pool-
se wodkaflessen, lege Lidl bierblik-
ken en verkreukelde zakken chips.

De organisatie is blij. „Vorig jaar
was de bestemming Venetië en dit
jaar kozen we voor Amsterdam om-
dat het een fantastische stad is. Veel
mensen willen Amsterdam bezoeken,
maar niet iedereen is in de gelegen-
heid. Liften is niet moeilijk, dus ie-
dereen kon meedoen.”

De 21-jarige Karolina (rechts).
FOTO CARLA VAN THIJN

Marta (20) en Kasia (23) uit Poz-
nan
Studeren: economie en pedagogiek
T ijd: 24 uur
Aantal auto’s: 11

Twee giechelende dolle dames. Ze pra-
ten continu door elkaar heen. „We zijn
heel blij dat we hier zijn!”
Marta: „Vorig jaar heb ik ook meege-
daan en dit jaar vroeg ik Kasia of ze
mee wilde naar Amsterdam.”
Kasia: „Ik zei onmiddellijk ja.”
Voor Marta is het pas de tweede keer
in haar leven dat ze lift. „In Polen loont
het de moeite niet. Niemand neemt je
mee en de afstanden zijn te kort. Vorig
jaar waren mijn ouders heel zenuwach-
tig, dit jaar niet omdat ze weten dat ik
het kan.”
Dan met hoge overslaande stem:
„Háár moeder wist het niet eens. Bij
de grens zei ik dat ze toch maar even
moest bellen.”
Kasia, met haar hand tegen haar oor:
„Hallo mam. Ik ga naar Amsterdam.”
Ze hangt slap van de lach over tafel.
„Ja, we zullen oppassen, ja dat weten
we, ja dank je, dahag!”
Marta: „Maar, we hadden een sys-
teem. Kasia stapte steeds als eerste in
de auto. Zo had ik tijd om het nummer-
bord te onthouden. Eenmaal in de auto
sms’te ik het kenteken door naar mijn
ouders. Zo voelden wij ons veilig, en
mijn ouders ook.”
Het kostte de dames drie uur om uit
Poznan weg te komen. „Uiteindelijk
hadden we een liftbord met daarop
Just out of Poznan!”
Nee, Amsterdam zijn ze niet ingegaan,
misschien vanavond nog. Morgen
gaan ze terug naar Poznan. Met bla-
b l a c a r.

BIJ DE GRENS ZEI IK: BEL JE
OUDERS TOCH MAAR EVEN

JA NATUURLIJK KLOPT DAT:
POLEN DRINKEN VEEL

Kamio ( 25) uit Poznan
We r k t : op de Spoedeisende hulp.
T ijd: 26 uur
Aantal auto’s: 6
Kamio zit voor een roze tent met vlin-
ders. Aan zijn voeten ligt een leeg bier-
blik. „Ja, natuurlijk klopt dat: Polen
drinken veel. Dat ga ik niet ontken-
nen.” Zelf grijpt hij iedere gelegenheid
aan om op reis te gaan, daarom doet hij
met deze wedstrijd mee. En omdat hij
van feesten houdt. Hij lacht veelvuldig
en hard. „We hebben er lang over ge-
daan maar we hadden een hele goede
reden: we konden overnachten in een
studentenhuis in Enschede. Als we dat
niet hadden gedaan, hadden we wel-
licht gewonnen.” Weer die lach. „Maar
het was zó gezellig, ik heb allemaal
nieuwe mensen ontmoet.”
Tijdens de start in Poznan was het een
gekkenhuis. De klok ging om 10:00 aan
en iedereen moest een selfie maken
met de klok in beeld, als bewijs van de
juiste vertrektijd en -plaats.
Kamio: „Liften is de ideale manier van
reizen als je tijd hebt. Morgen ga ik lif-
tend terug naar Poznan.”
Hij schuift het lege bierblik weg met
zijn voet. „Je moet eens bij de Lidl in-
formeren hoe ze over ons denken. En
vraag ze naar de bieromzet.”
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