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ÉÉN VERKEERDE 
BEREKENING

Maar liefst 52.669 Belgen
zijn afgelopen maand geflitst 
in Frankrijk. Dat zijn er 1.700 
per dag, bijna allemaal op 
doortocht naar of op de terug
weg van vakantie. Aan dit 
tempo rijden de Belgische be
stuurders deze zomer meer 
boetes bijeen dan de Fransen 
in ons land in een heel jaar 

tijd.
Dat zo veel Belgen tegen de

lamp lopen, is geen toeval. De 
Fransen zetten immers de 
grote middelen in: drie heli
kopters, 259 anonieme flits
auto’s, 780 mobiele camera’s, 
75 trajectcontroles, 712 rood
lichtcamera’s en 3.600 vaste 
flitspalen. Ontsnappen aan 

een boete is dus zo goed als 
onmogelijk. 

En die boetes zijn niet mals.
Wie 20 kilometer per uur te 
snel rijdt buiten een zone 50 
krijgt een boete van 45 euro, 
die kan oplopen tot 180 euro 
als niet snel genoeg betaald 
wordt.

Dat Belgische toeristen on
danks de hoge boetes en vele 
waarschuwingen toch hard
nekkig te snel rijden op weg 
naar de zon, is volgens ver
keerspsychologen het gevolg 

van een vals gevoel van vrij
heid. ‘Eenmaal je de grens 
over bent en je eigen land ver
laat, zie je andere verkeers
borden, andere verkeerslich
ten, een ander wegdek. Je 
krijgt een gevoel van vrijheid 
en vergeet even de verkeers
regels’, zegt verkeerspsycho
loog Gerard Tertoolen.

Dat bevestigt ook Touring.
‘Eenmaal bestuurders de 
grens over zijn, vergeten ze 
blijkbaar de verkeersregels.’ 
(wba) > 4

Elke dag 1.700 Belgen 
geflitst in Frankrijk
In juli liepen al 52.669 
Belgen tegen de lamp

Hoe vaak en hoe
goed u liegt, 
hangt samen met 
uw leeftijd. Tot 
die conclusie 
komt een docto
raatsonderzoek 
van de UGent. 
Tieners liegen 
het vaakst, en 
dan vooral om 
hun eigen zin te 
kunnen doen. Bij

na drie keer per 
dag kan u hen op 
een leugen be
trappen. 

Twintigers zijn 
er dan weer veel 
beter in. Dat zou 
te maken hebben 
met de hersenen: 
het deel dat u no
dig hebt om te 
liegen, is het best 
ontwikkeld bij 

jongvolwassenen. 
Senioren be
schouwen liegen 
als een immorele 
activiteit, en pro
beren dus zo eer
lijk mogelijk te 
zijn. En de waar
heid komt wel de
gelijk uit een kin
dermond: zes tot 
achtjarigen liegen 
het minst.  (sir) > 7

Twintigers zijn de beste leugenaars

Wereldprimeur 
Studio 100 afgelast 
na kritiek van 
dierenvrienden
>11

Twee kranen, elk honderden tonnen zwaar, kantelden

om bij de plaatsing van een brug in het Nederlandse

Alphen aan den Rijn. De ravage is enorm.  Foto: afp 
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b  Honderden tonnen zware 
 kranen kantelen om

b  Wellicht menselijke fout, 
 drie man ondervraagd >23
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GHENTVILLE
Popupdorp gebouwd 
met 3.600 houten 
palletten
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‘Hij heeft al enorme 
stappen gezet’

Excoaches over 
BENITO RAMAN
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‘Simonneke’ 
herlanceert Ice 
Bucket Challenge >5>19


