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19:00 uur: Introductie en 
warming-up bij De Waagh op 
de Grote Markt
19:30 uur: Rush-Hour van start
20:30 uur: Finish Rush-hour
21:00 uur: Huldiging op de 
grote markt

Spijt. Schaamte. Oprechte ex-
cuses. De 35-jarige K. Z. is
een en al berouw. Hij kan er

nog steeds niet over uit. Hoe heeft
hij zich zo kunnen laten gaan, die
nacht! 

,,Het was een heel stomme ac-
tie’’, geeft hij op zachte, aangesla-
gen toon toe. Openlijke geweld-
pleging. Híj! Die niet eens een
strafblad heeft. De portier van het
Nijmeegse Bascafé had alle reden
om aangifte te doen tegen hem. En
die 275 euro had hij wel eerder al
willen betalen, uit eigen bewe-
ging. Oordopjes kapot, shirt ge-
scheurd, mapje met pasjes kwijt.
Maar hij hoort nu pas, op de zit-
ting, dat er schade is ontstaan.

,,Gedronken?’’ vraagt de rechter.
,,Vier of vijf biertjes’’, geeft hij toe.
Maar of het daaraan ligt? ,,Nee, het
was gewoon een grove inschat-
tingsfout.’’ ,,Begin maar bij de aan-
leiding’’, zegt de rechter.

Het was zaterdagavond. Hij is
verwarmingsmonteur. Doorde-
weeks buffelen, in het weekend
bijkomen. Hij loopt met een maat
door de In de Betouwstraat en dan
stuiten ze op een worsteling voor
het Bascafé. Hij ziet een jongen op
de grond liggen, iemand die hij
vaag kende. Die werd door een
grote vent aangepakt. En een
derde man was bezig aan die twee
te trekken. Voor hij het wist, stond
hij ertussen en kreeg hij een duw.

Dat was het sein voor een tegenac-
tie. Trappen uitdelen á la Bruce
Lee. Het zag er heftig uit op de ca-
merabeelden. Die heeft de rechter
ook gezien.

,,U liet zich bepaald niet onbe-
tuigd’’, zegt deze. ,,Tja… tja…’’
stamelt de verdachte. ,,Ik heb een
heel slechte keus gemaakt.’’ Hij
had eigenlijk die twee uit elkaar
willen halen, beweert hij, maar
het liep meteen uit de hand. Hij
had zich never-nooit-niet moeten
bemoeien met die vechtpartij. Dat
het om een portier ging die twee

rokers uit het café zette, was hem
volkomen ontgaan. De klanten
verweerden zich met hand en
tand. Hij had de man die hij aan-
viel, ook niet als portier herkend.
Dat hoorde hij pas op het politie-
bureau. ,,Die portier had alle recht
om te doen wat hij deed’’, zegt Z.
gelaten. Hij is er een paar dagen la-
ter heengegaan om zijn excuses
aan te bieden, maar de gewonde
portier was er niet. Hij heeft
daarna een spijt-email gestuurd.

,,Ingrijpen was misschien wel de
bedoeling’’, constateert ook de of-

ficier van justitie. ,,Maar u mengde
zich gewoon in een vechtpartij.’’
Hij bekijkt de foto’s nog eens.
Hmmm… hij moet toegeven dat
hij de portier ook niet meteen als
zodanig herkent. Geen zwart
hemd bijvoorbeeld. ,,Toch maakt u
een enorme fout door u in dit uit-
gaansgeweld te storten’’, vindt hij.
Daar moet Z. een taakstraf van 110
uur voor ondergaan.

,,U heeft inderdaad slecht inge-
grepen’’, besluit de rechter met
enig understatement en hij geeft
de verdachte 60 uur voorwaarde-
lijk en 50 uur effectief. Z. gaat met-
een akkoord. En die 275 euro, het
liefst zou hij zijn portefeuille trek-
ken om die ter plekke te betalen.
Maar zo werkt dat niet in de
rechtszaal. Hoofdschuddend over
zichzelf loopt hij weg. 
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Enorme spijt dat hij heeft ingegrepen bij worsteling

ORANJESINGEL 56 Bij de politierechter met Jac Toes

Toch maakt u een enorme
fout door u in dit
uitgaansgeweld te storten

Hij ziet een vage bekende die door een grote vent wordt aange-
pakt en bemoeit zich ermee. Slechte keuze, vindt hij nu.

Juul van Loon 
Nijmegen

T
wintig keer razen on-
der anderen de prof-
wielrenners Niki Terp-
stra, Lars Boom en Dy-
lan Groenewegen en

wereldkampioen veldrijden Wout
van Aert morgen over onder meer
de Waalkade en de Stikke Hezel-
straat en langs het Valkhofpark in
Nijmegen. Ook Jeroen van Eck
doet mee aan de wielerwedstrijd
Rush Hour. De 23-jarige coureur
uit Leuth rijdt sprintwedstrijden
op de mountainbike (Europees
kampioen in 2015) en werd afgelo-
pen weekeinde nog derde in de
World Cup in het Italiaanse Vol-
terra. De Gelderlander verkende
met hem het 2,4 kilometer lange
rondje. ,,Dit is niet mis.”

Lage Markt, Priemstraat en Gan-
zenheuvel
Van Eck: ,,Ongetwijfeld het pittig-
ste stuk. Vooral de Priemstraat
gaat steil bergop. Maar het lastigste
zijn de kasseien. Die liggen er
slecht bij. Normaal zou ik hier
staand sprinten, maar dat is in
deze straat erg moeilijk, omdat je
fiets gaat stuiteren. Mocht het nat
zijn, dan is het helemaal tricky.
Het probleem is: hoe langzamer je
gaat, hoe meer je de hobbels
voelt.”

Stikke Hezelstraat, Grote Markt
en Burchtstraat
,,Het gaat nog even pittig omhoog
naar de finish voor De Waagh. Wat
het extra zwaar maakt, is dat niet
meteen de afdaling volgt. Je moet
dus op het klimmetje zorgen om

niet als laatste over de finish te
komen (want elke ronde valt er
één renner af, JvL), maar daarna
zul je een paar honderd meter alles
moeten geven om erbij te blijven.”

Mariënburgstraat, langs Café
Faber, Hertogstraat
,,Eén van de weinige stukken waar
je de benen misschien even kan
stilhouden en wat kan herstellen.

Ik kijk vooral uit naar dit stuk, om-
dat je langs Café Faber rijdt. Er zal
hier veel publiek staan. Misschien
niet het spectaculairste gedeelte
van het parcours, maar ik denk wel
het sfeervolste stuk om te kijken.”

De afdaling over de Voerweg
naar de Waalkade
,,Bovenaan de Hoogstraat is ook
een mooi punt voor toeschouwers,

want daar zie je de ren-
ners twee keer. In de afdaling gaat
het ongetwijfeld in een lint, ook
vanwege de wegversmalling on-
deraan. Daarna volgt nog een
mooie chicane. Die vind ik heel
gaaf. Kun je volle bak doorheen.”

De Waalkade
,,Op papier het makkelijkste stuk,
maar dat zal het in de wedstrijd

niet zijn. Je komt op
volle snelheid aan en

gaat op weg naar de kasseienklim.
Iedereen zal naar voren willen rij-
den. Ik ben bang dat ik daar niet
echt de kans voor krijg, als man-
nen als Terpstra en Van Aert hier
de gaskraan opendraaien.”

■ Beelden van de verkenning om
12.00 uur op dg.nl/nijmegen.

‘Hoe langzamer je gaat,
hoe meer je de hobbels voelt’

Sprintkampioen Jeroen van Eck uit Leuth verkent Nijmeegs wielerparcours


