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Dooronzeverslaggeefster
ARI{HEMo Een automobilist heeft
gistermiddag de binnenstad van
Amhem op stelten gezeï..De bestuurder, een 22-jafige inwoner
van Gassel(biiEoxmeer), scheurde
met zijn BMW door de stad. Na
een lange aè{rtervolgingkon hij samen met z$n'passagier- een23-jarige man uit @ave - worden aange.
houden ifl Lent. De bestuurder
wordt er vàn verdacht onder invloed te hebben verkeerdvan alcohol en cocairre.
Rond het middaguur kreeg de
politiemeldkamer in Arnhem een
aantal telefoontjesbinnen van verontruste weggebruikersover het extreme rijgedrag van de bestuurder
van een BMW. Volgensdeze getuigen zou hij als een bezetenedoor
het centrurn van Arnhem rijden en
daarbij een ernstig gevaarvormen
voor de andereweggebruikers.
Kort daarna zagen politiemensen de BM\iV met grote snelheid
langs het politiebureau aan de
Beekstraat rijden. Agenten zetlen
de achtervolgipgin. De BMW reed
met zeerho-gepnelheid
via de lansbuitensingel in de richting van de
ZypsePoort. Daarbij werden diverserode verkeerslichtengenegeerd.
Vervolgenszette de BMW koers
richting Ede. De bestuurder'reed
niet alleen op de hoofdrijbaan,
maar maakte ook gebruik van de
fietspaden.De agenten faakten de
auto kwiit. Deze,reed het terrein
ua.t spoóeftrff$tr q$endát op. oe
inzittenden zagen kans om van
een daar geparkeerde'autodè ken-
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Politi_eagentenhebben een van de vluchters gearresteerd. De poliutiehond komt met een van de schoenen
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tekenplaten af te halen en deze te
monteren op de BMW. Dat hielp
hen echter niet, want bij het verlaten van het Papendalterrein kreBMW weer

negeerdede stoptekensvan de politie en réed bolendien op een poliueman ln.
Via het centrum van Arnhem
reed de BMW naar Elderveld en

zaakte de
trum. Van Arnhem, De'beótuurdêrI ding Derfiah, reed door tot Lent.

Daar verlieten de twee mannen de
auto. Op aanwijzingenvan andere
weggebruikerswerden de mannen
in het veld aangehouden.Zij boden daarbij geen verzet. De politie
om, uit
bravoure handelde.

1. Hoeoud zijn de bestuurderen zijn psssogierbij elkaar opgeteld?
2. Woar wordt de bestuurdervonverdacht ?
3. Welkerivier stroomt door Arnham?
4. fn welk merk quto redende msnnen?
5. Hoewist de politie vonhet extreme rijgedrogvonde monnen?
6. Waar zagende politiemensen
de outo voor het eerst ?
7. Hoewildende monnende politie vonzich ofschudden?
8. Wat beïekent'onder invloedverkerer(?
9. Zoek op wot'brovoure'is.
10.Wot hod de politiehondin zijn bek?

