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De achtervolging begon zater
dag, kort over 11.30 uur aan het
Sportpaleis. Een bijzonder
alerte agent herkende tijdens
een patrouille een voortvluch
tige crimineel in een voorbijrij
dende auto. “Toen onze colle
ga’s wilden overgaan tot con
trole, reed de wagen plots met
een hoge snelheid weg”, zegt
Wouter Bruyns, woordvoerder
van de lokale politie van Ant
werpen. “De bestuurder vlucht
te de E313 richting Hasselt op.”

Achtervolging

De Antwerpse agenten zetten
de achtervolging in. Het vluch
tende voertuig, met twee inzit
tenden, reed zichzelf vast in de
file tussen de afritten Heren
talsWest en HerentalsIndus
trie, waar het verkeer over ver
smalde rijstroken moet rijden
omwille van de werfzone. Om
dat er zaterdag werd geflitst
door de politie, vertraagde het
verkeer bovendien sneller. 

“Het verkeer kwam er in de
werfzone helemaal tot stil
stand, toen ik achter mij plots

die zwaailichten van een combi
zag opduiken”, vertelt een ge
tuige uit Herentals. “Ik pro
beerde me wat opzij te zetten,
maar er is daar heel weinig
plaats. Ik ging ervan uit dat er
een ongeval gebeurd was. Plots

zag ik de combi door een ope
ning in de middenberm op de
rijstroken van de tegenoverge
stelde richting voorbij rijden.”

Agent gewond

De wachtende automobilisten
kregen vervolgens een tafereel
uit een gangsterfilm te zien.
“Plots sprongen die agenten uit
hun combi en liepen naar een
auto. Er klonken schoten. Ik
zag de agenten direct weer in
hun combi springen, wat ma
noeuvreren en weer richting
Antwerpen voorbijrijden.”

De gangsters bleken achter
waarts te zijn ingereden op een
van de agenten, die daarbij ge
wond raakte. Even later kon de
politie de wagen toch tot stil
stand brengen, door op de ban
den te schieten. “Het voertuig
dook rechts in de berm, tolde
om zijn as en kwam op zijn dak
in de gracht terecht. Daar kon
den de agenten het duo inreke
nen.”

Een van de inzittenden bleek
inderdaad een voortvluchtige
crimineel. Bovendien trof de
politie verdovende middelen
aan in de wagen.

Agenten kunnen vluchtwagen stoppen in Herentals door op banden te schieten

Politie klist voortvluchtige crimineel 
na wilde achtervolging op autosnelweg
De Antwerpse politie heeft 
zaterdagmiddag een einde 
gemaakt aan een wilde ach
tervolging door het vuur te 
openen op een voortvluchti
ge crimineel. Een agent 
raakte daarbij gewond, na
dat de gangster met zijn 
voertuig doelbewust op hem 
inreed.

ANTWERPEN/HERENTALS 

W De politie schoot op de banden van de auto, die in de berm dook en op zijn dak in de gracht belandde. 
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Ferre Smeets en Sion Van De Vel
de zijn een jaar lang de grootste 
technologietalenten van Vlaande
ren. De twee jongens wonnen zater
dag aan de Universiteit van Gent de
STEM Olympiade, vroeger bekend 
als de Technologie Olympiade. 
STEM staat voor ‘science, techno
logy, engineering and mathematics: 
wetenschap, technologie, ingeni
eurswetenschappen en wiskunde. 
Om te winnen moesten de finalis
ten zich doorheen theoretische en 
praktische proeven werken. 

Ferre Smeets zit in het eerste jaar

Liefst 23.332 jongens en meis
jes aasden op het goud in de 
Vlaamse STEM Olympiade, 
maar het waren twee Kem
pense bollebozen die met hun 
vernuft de hoofdvogel afscho
ten.

Latijn in het SintJan Berchmans
college in Mol, Sion Van De Velde 
volgt het tweede jaar Latijn in het 
Kardinaal Van Roeyinstituut in 
Vorselaar. Samen met 33 andere 
jongens en 13 meisjes bemachtig
den ze via voorrondes een plaatsje 
in de grote finale. Aan die preselec
ties deden maar liefst 23.332 jonge
ren uit het eerste en tweede secun
dair van 251 scholen mee. 

De finalisten kregen vragen uit de
meest uiteenlopende vakdomeinen 
en ondergingen vier engineering
proeven. "Jongeren met een tech
nologische bagage hebben een veel
belovende toekomst. Ze kunnen
bijdragen aan oplossingen voor de 
uitdagingen van onze maatschap
pij”, zegt algemeen directeur Peter 
Demunck van technologiekoepel 
Agoria Vlaanderen. Sion en Ferre 
wonnen elk een prijzenpakket ter
waarde van 750 euro.  (ho) W De Kempense bollebozen Sion (links) en Ferre wonnen het hoofdprijzenpakket.
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Kempense jonge breinen zijn onovertroffen in Olympiade
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“Plots sprongen die 
agenten uit hun combi 
en liepen naar een auto. 
Er klonken schoten”


