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Publiek van monstertruck
liep sowieso gevaar

H A A K S B E RG E N

Ook met een technisch
mankement had de truck
gevaarloos moeten
kunnen manoeuvreren.

Door onze correspondent
Annette Toonen

ALMELO. Heeft een technisch defect
aan de achterwielen het ongeluk met
de monstertruck in Haaksbergen ver-
oorzaakt op 28 september 2014?

De advocaat van monstertruck-
chauffeur Mario D. (51 jaar), Rob Oude
Breuil, meent van wel, maar voor jus-
titie staat dat niet vast. Zelfs met on-
bestuurbare achterwielen had de
chauffeur, nadat hij over een rij auto-
wrakken heen was gereden, de draai
nog moeten kunnen maken. In dat
geval zou de truck op 25 centimeter
voor het publiek uit zijn gekomen,

volgens officier van justitie Aidan van
Veen. „Er was mogelijk een technisch
mankement, maar dat gaat dan ge-
paard met een te hoge snelheid, niet
tijdig stoppen en niet voldoende rem-
men. Er was nul komma nada ruimte
en nul komma nada tijd om te corrige-
ren. Daar is het misgegaan.”

Dat zei de officier gisteren tijdens
de voorbereidende zitting (regiezit-
ting) in de strafzaken tegen de chauf-
feur van de monstertruck en tegen de
Stichting Sterevenementen die de
stuntman uit Vijfhuizen inhuurde.
Het OM verwijt zowel de chauffeur als

de stichting dood door schuld en het
toebrengen van zwaar letsel door
schuld. Bij het evenement vielen drie
doden en raakten 28 mensen gewond
nadat de monstertruck op het publiek
was ingereden.

Volgens justitie zou er 3,3 meter
ruimte zijn geweest tussen de mon-
stertruck en de toeschouwers als de
chauffeur de draai na de autowrakken
wel goed had kunnen maken. „Bizar
we i n i g ”, aldus de officier. In de ver-
gunning, afgegeven door de ge-
meente Haaksbergen, was een af-
stand van tien meter tot het publiek
ve ro rd o n n e e rd .

Detail: volgens het OM had de
stichting de envelop met de vergun-
ning niet eens opengemaakt. Verder
verwijt justitie de stichting dat ze niet
wist wat de stunt inhield. Op de dag
zelf dacht de organisatie dat de stunt-
man in tegenovergestelde richting
over de wrakken zou rijden.

Uit de beelden van het ongeluk
blijkt dat de achterwielen „niet heb-
ben ingestuurd”, volgens een onder-
zoeksverslag. Tijdens tests is geble-
ken dat de besturing van de achter-
wielen dan weer wel en dan weer niet
werkte, mogelijk door een loszit-
tende kabel. Of de aansluiting al los-
zat voor de rijproeven of is losgeraakt
tijdens de proeven, kan niet met
zekerheid worden gezegd. De offi-
cier: „Bij de oefenrondjes tijdens het
evenement ging het wel goed. Waar-
door komt het dan dat er niet is inge-
stuurd? Door een defect of door de be-
s t u u rd e r ? ”

Mario D. heeft in een interview met
dagblad De Twentsche Courant
T ubantia gezegd dat het gas bleef
hangen. Zijn advocaat stelt dat moge-
lijk ook een haperende gastoevoer
een rol heeft gespeeld. Nader onder-
zoek moet uitwijzen of het gas is blij-
ven hangen door een stukje glas.

De inhoudelijke behandeling van
de strafzaak wordt verwacht in maart.
D. was niet op de zitting aanwezig.

‘Er was nul komma nada
ruimte en nul komma nada
tijd om te corrigeren’


