
Op drugsjacht met het Joint Hit Team

Scheurend door smalle straatjes en racend over nachtelijke 

snelwegen jaagt het Joint Hit Team op buitenlandse drugshandelaren. 

En tussendoor trappen ze hier en daar ook de deur in van een 

drugspand. Nieuwe Revu achtervolgde twee dagen met ze mee.

Met 230 achter 
een Golfje aan

dOOr  Nikki SterkeNburg eN Yaël WeijeNberg 
fOTOgrafie ilja meefout

 M
et een snelheid van 230 kilometer per uur scheurt chef-
commandant Koen (‘liever geen achternaam’) van het 
Joint Hit Team ( JHT) uit de regio’s Midden- en West-
Brabant, Zeeland en Zuid-Holland-Zuid achter een 
lichtblauwe VW Golf met Belgisch kenteken aan. De 
Golf besluit op het laatste moment bij Bergen op Zoom 
rechtsaf een afrit op te gaan, met een ruk aan het stuur 
gooit Koen zijn auto vlak voor de betonnen scheidings-
wand van de afslag langs en roept ‘over de radio’ dat de 

auto de afslag heeft genomen. Bovenaan de afrit maakt de Golf een U-bocht en rijdt 
meteen weer de oprit van de snelweg op. Koen keert op de kruising met piepende 
banden om, waardoor de achterkant van de auto enorm uitzwaait. ‘Lekker kontje, 
hoor!’ lacht collega Michel, die in de auto achter hem rijdt, over de radio. 
De Golf is zojuist de Belgische grens overgescheurd. Ondertussen gooit de bijrijder 
al tientallen kilometers van alles uit het raam. Het is een warme voorjaarsnacht, maar 
het lijkt alsof het sneeuwt. Het blauw van het zwaailicht dat op het dak is gezet, 
wordt weerkaatst in de snippers papier en,  naar het lijkt, ook zakjes cocaïne die door 
de lucht dwarrelen. 
Koen grapt: ‘Ik kan wel uit het raam gaan hangen, maar achtervolgen met 200 
 kilometer per uur en coke uit de lucht grijpen gaan niet samen. ’ Ondertussen slingert 
de Golf tussen de vluchtstrook en de meest linker rijbaan van de vier rijstroken. Het 
lukt niet om de auto op te sluiten en tot stilstand te brengen, omdat de auto waarin 
Michel rijdt niet genoeg vermogen heeft om naast de Golf te komen. ‘We hebben 
echt een Audi A6 nodig,’ zal teamlid Jan later hoopvol opmerken. ‘En aan de kant 
beuken is sowieso geen optie. Dat zou buitenproportioneel zijn geweest. Bovendien 
duurt het lang voor wij weer een nieuwe auto hebben.’
‘Waar blijft de Belgische assistentie?’ roept Koen over de radio. 
Zijn Belgische collega Rob heeft slecht nieuws: ‘Kunnen we wel krijgen, maar er is 
maar één team beschikbaar en dat staat iets voorbij afslag Antwerpen-Borgerhout. 
Alsof de Golf het aanvoelt, wordt juist die afslag genomen.
Met hoge snelheid scheuren Koen en Michel erachteraan over kruispunten en door 
smalle straatjes. ‘Hij gaat links! En nu weer rechts! En nu weer links! Nog een keer 
links!’ Vanaf het trottoir kijken geschrokken Antwerpenaren als bange hertjes in de 
koplampen van de voorbijscheurende auto’s met sirene. 

Nachtrijders
Even daarvoor hadden twee leden van het JHT de auto zien staan in het centrum van 
Breda. Drie auto’s met Belgische kentekens werden midden in de nacht gesignaleerd 
bij een Marokkaanse dealer, hoewel teamlid Danny van grote afstand moest kijken. 
‘Ik dacht dat ik droomde,’ zegt hij. ‘Je ziet maar zelden dat het zo opzichtig gebeurt.’
Al gauw vertrokken de drie Belgische auto’s richting de snelweg. Toen de kentekens 
na werden getrokken, bleek dat twee auto’s gehuurd waren. ‘Dat is eigenlijk altijd 
verdacht,’ legt Koen uit wanneer hij erachteraan rijdt.
De beslissing wordt al gauw genomen om de wagens te controleren. Omdat het team 
maar over vijf auto’s beschikt, wordt afgesproken dat de twee achterste wagens het 
belangrijkst zijn. ‘De voorste is meestal alleen ter afleiding, dus als die ontsnapt dan 
laten we hem gaan.’ 
Terwijl hij met grote snelheid over de A58 tussen Breda en Antwerpen vliegt, vist 
hij zijn koppel met vuurwapen en handboeien uit de tas achter zijn stoel. Hij laat het 
stuur even los om zijn gordel af te doen en het ding om te klikken. ‘Gelukkig rijden 
we niet zo hard,’ zegt hij laconiek. 
De achterste twee Belgische wagens worden naar de vluchtstrook geleid en ook de 
voorste wagen verderop komt mee. Wanneer Michel uitstapt en naar de voorste Golf 
toe wil lopen, gaat de bestuurder ervandoor. Koen staat bij de middelste wagen en 
hoort via de radio dat de voorste ’m gesmeerd is. Als Michel meldt dat er in de ach-
tervolging van alles uit de Golf wordt gegooid, springt Koen in de auto en rijdt met 
hoge snelheid over de A16 richting Antwerpen om zijn collega’s te assisteren. 
Het JHT bestaat uit tien leden van verschillende politiekorpsen die fulltime bezig zijn 
met het pakken van buitenlandse drugshandelaren en het oprollen van drugspanden. 2928



als een auTO Twee 
keer linksaf is 
geslagen, gaaT de 
vOlgauTO biJ de 
vOlgende afslag 
nieT Mee en neeMT 
een andere auTO de 
acHTervOlging Over

Het team heeft permanent een Belgische en een Franse afgevaardigde. 
‘Vroeger moesten we in zo’n achtervolging bij de Belgische grens stop-
pen, nu kunnen we doorrijden,’ vertelt Koen. 
Het team zit in principe maar een dag per maand op kantoor voor over-
leg en administratie, de rest van de tijd werken ze ’s avonds en ’s nachts 
op de weg. De gemiddelde leeftijd is begin dertig, op de enige vrouw 
Wendy na hebben ze allemaal opgeschoren haar. De meesten zien eruit 
alsof ze zelf in een Golf TDI zouden kunnen rondscheuren. Bovendien 
doet het accent van een aantal denken aan de New Kids, ‘sgoe jonge’, 
ware het niet dat de trainingspakken en matjes ontbreken. 
‘Sommigen zien eruit als straatschoffies die per ongeluk bij de politie 
zijn beland,’ typeert Koen ze. ‘We selecteren ze ook op non-politioneel 
voorkomen.’ 
Het team heeft als voornaamste doel drugspanden op te rollen. ‘Drugs-
runners lokken buitenlandse handelaren, maar hebben zelf zelden een 
voorraad in de auto liggen. Ze krijgen vaak een paar tientjes om een 
buitenlandse dealer naar een drugspand te brengen. De runners hebben 
het zelf al gauw door wanneer ze worden achtervolgd, daarom volgen we 
de buitenlandse dealers en drugstoeristen. Wanneer ze de drugspanden 
verlaten en op de snelweg zitten, controleren we ze.  
‘We verhoren ze over waar ze het spul gekocht hebben, zodat we een 
zaak kunnen opbouwen. Ondertussen houden we het pand ook goed in 
de gaten en noteren we alle kentekens die er langsgaan. Als we genoeg 
informatie hebben om ze op te pakken en voor te kunnen leiden, trap-
pen we de deur in.’ 
Daarbij is het in het kader van de Pluk Ze-wet ook belangrijk dat het 
team goed zicht heeft op wat er ongeveer is verdiend door de groothan-
delaren, zodat justitie dit terug kan vorderen. 

ProefMoNster
Op een vrijdagnacht post het team voor een pand in Rotterdam. Twee 
uur daarvoor zijn twee Fransen het pand binnengegaan. Koen:  ‘Een 
drugsdeal duurt minstens anderhalf uur, dat is een heel sociaal gebeuren. 
Er wordt kennisgemaakt, dan komt er een proefmonster, dat moet even 
inwerken, vervolgens wordt er onderhandeld over de prijs en dan moet 
het nog verpakt worden. Vaak hebben ze het ook niet binnen liggen en 
moeten allerlei dealers nog iets komen brengen.’ 
Toch kan het team niet permanent observeren omdat niet in ploegen-
diensten wordt gewerkt. ‘We werken alle tien, of allemaal niet. Dus soms 
moeten we na vier uur observatie onverrichter zake naar huis. We krijgen 
moeilijk overuren uitbetaald. En als er geen aanwijzingen zijn dat de 
mensen die naar binnen gaan al eens verdacht zijn van overtreding van 
de Opiumwet, hebben we geen gronden om te blijven staan. Dat vindt 
het team nog wel eens moeilijk,’ zegt Koen. 
Dat blijkt ook wanneer ze na enkele uren observatie weer richting Breda 
moeten omdat de dienst er bijna op zit. Een van de collega’s meldt bij het uitrijden van 
Rotterdam dat hij nog een rondje maakt langs het pand, voor het geval de Fransen 
toch nog buiten staan. ‘Diendertrekje,’ lacht Wendy over de radio.

Gehaaide GroothaNdelareN
Drugstoeristen die in verschillende coffeeshops 5 gram kopen en uiteindelijk met 
30 gram op zak naar huis gaan, hebben van het team niks te vrezen. ‘Dat is niet onze 
doelgroep,’ zegt Koen als een Franse auto met vijf jonge jongens bij een coffeeshop 
vandaan rijdt. ‘Die kunnen we hooguit een boete geven van 180 euro per persoon.’
Het team richt zich op de groothandel. Buitenlandse dealers komen zowel softdrugs 
als harddrugs in Nederland halen omdat het hier goedkoper en kwalitatief beter is. 
Het team rijdt in auto’s van verschillende typen (die niet genoemd mogen worden in 
verband met herkenning, red.). Ook wordt er zo onopvallend mogelijk gevolgd. Als 
een auto twee keer linksaf is geslagen, gaat de volgauto erachter bij de volgende afslag 

Revu lokt dRugsRunneRs
Als we de kranten mogen geloven, wordt bijna iedere Franse auto   
–  drugsdealers en nietsvermoedende weekendtoeristen – van de weg 
gereden door drugsrunners. Nieuwe Revu nam de proef op de som door 
met een geleende Franse auto de drugsrunners te lokken. 
Tijdens onze rit over de A16 stoppen we langs alle drugsgerelateerde 
hotspots waaronder parkeerplek Hazeldonk. Zonder succes. Als we 
 opleven omdat er iemand met zijn lichten knippert, blijkt hij er gewoon 
langs te willen. 
Als we Rotterdam binnenrijden, hebben we beet. Een verbleekte rood-
oranje gedeukte Golf komt met knipperende lichten naast ons rijden. 
Twee jonge Marokkanen kijken ons als uitgehongerde hamsters met 
 cokevragende ogen aan. Wij lachen, doen net alsof we Fransen zijn en 
steken onze duimen op. De bestuurder geeft gas en rijdt voor ons uit, 
hard, zonder knipperlichten en over stoepranden. Nog geen vijf minuten 

later komen er andere drugsrunners naast 
en achter ons rijden. Ze gebaren dat we 
beter met hen mee kunnen gaan, waarop 
‘onze vrienden’ uit het raam gaan hangen. 
Met woeste gebaren en een hoop gevloek 
maken ze duidelijk dat wij hun klanten zijn en 
dat ze van ons af moeten blijven. 
Het lijkt wel Bananasplit 2.0. We rijden al 
een half uur achter de Golf aan, dwars door 
prachtwijk Feijenoord met donkere potentiële 
dealstraatjes. De jongens in de Golf weten 
duidelijk niet waar ze naartoe moeten, we 
besluiten ze Snuf en Snuitje te noemen, naar 
de boeven van Pipo de clown. Net als we 
besluiten er genoeg van te hebben en om te 
draaien, stopt de auto. 
Met de handen in de zakken van zijn Giorgio 
Armani-trainingspak komt Snuf naar buiten 
en klopt op ons raampje. ‘Ja sorry, maar 
ehm… Hebben jullie misschien een TomTom 
want wij weten de weg hier niet meer…’ Hij 
kijkt ons ongemakkelijk en schuldig aan. We 
voeren het adres in van de Beijenlandse laan 
en rijden zelf voorop. Daar aangekomen ne-
men de jongens de leiding weer over, om 
vervolgens weer te verdwalen… ‘Ja sorry, 
ik moet echt even mijn broer bellen.’ Snuitje 
maakt een verontschuldigend gebaar. 
We rijden de parkeerplaats van McDonald’s 
op, achter De Kuip. Overal camera’s, maar 

de jongens leiden ons naar een dode hoek. We parkeren de auto naast 
de Golf, al snel komt een glanzende zilveren BMW achter ons staan. 
We moeten wachten op de rest van de familie en praten met Snuf. Hij is 
nachtblind en moet volgende week naar Hans Anders; alle straten lijken 
op elkaar.  
In een stoet rijden we terug naar Feijenoord waar het zou moeten 
 gebeuren. Wanneer we parkeren, komt de grote broer uit het steegje. 
De halve familie is al aan het rondrijden voor onze lading. We kwamen 
voor een paar grammetjes, maar kunnen alleen per 50 gram kopen voor 
het luttele bedrag van 1500 euro. Typisch gevalletje van een misverstand: 
dit kunnen we echt niet declareren bij de hoofdredacteur. Snuf komt na 
de uitbrander van zijn broer nog snel naar ons toegerend en geeft zijn 
telefoonnummer, voor als we weer in de buurt zijn. 

dRugs
RunneRs? 
NEE, REvu- 
vERSlAGGE-
vERS OP BOE-
vENJAcHT.
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‘ik zOu nieT weTen 
waT ik Hierna zOu 
MOeTen dOen. wanT 
waT kan Hier nOu 
aan Tippen?’

niet mee en neemt een andere auto de achtervolging over. 
Het zorgt voor een kat-en-muisspel met de gehaaide 
groothandelaren, die steeds nieuwe manieren vinden om 
drugs te verkopen en te verhandelen. ‘We hebben een keer 
in Rotterdam op grote afstand geobserveerd, omdat we niet 
dichterbij konden komen. We zagen jongens onder een 
auto bezig. Uiteindelijk hebben we die auto aangehouden 
en opgekrikt. We zagen dat er vier nieuwe schroeven inge-
draaid waren. Toen we die eruit haalden, kwam de tank naar 
beneden en daarbovenop lag 3,5 kilo heroïne en 0,5 kilo 
cocaïne. De bestuurder was een junk die een paar duizend 
euro voor het ritje had gekregen,’ zegt Koen.
Ook wordt er steeds meer afgesproken via mobiele tele-
foons (zie het kader waarin Nieuwe Revu de proef op de 
som neemt, red.) en gebruiken koeriers huurauto’s. 
‘Vroeger was het elke nacht wel prijs,’ zegt Koen. ‘Maar 
tegenwoordig moeten we meer observatiewerk doen om 
iets te vangen. En soms lukt het gewoon niet omdat we 
gezien worden.’ 

oP Goed Geluk
Wanneer hij de volgende dag post voor een winkel in een zuidelijke stad, wordt hij 
in de gaten gehouden door een Marokkaanse jongen in een blauwe auto. ‘Als we 
besluiten een dag in een bepaalde stad te werken, nemen we vaak een scooter mee. 
Die komt beter van pas. En we hebben nog andere manieren van observeren, maar 
daar kan ik niks over zeggen.’ 
Het aanpakken van de weelderige drugshandel blijft dweilen met de kraan open, dat 
erkent hij. Hoe zinvol is het nu om op goed geluk achter Fransen en Belgen aan te 
rijden? Koen: ‘We zoeken de plekken op waar veel gedeald wordt. Een Fransman die 
midden in de nacht, na het sluiten van de coffeeshops in Breda rondrijdt, heeft daar 
niks te zoeken. Je rijdt geen 230 kilometer om gezellig een biertje te drinken. Maar de 
illegale handel zal er inderdaad altijd zijn. De top van de organisaties kunnen we niet 
pakken, maar we kunnen het spul in ieder geval van de straat halen en ontmoedigen.’

schrale juNk
In het nachtelijke Antwerpen giert de Volkswagen Golf door de nauwe straatjes, het 
team raakt de auto kwijt nadat deze een vijfsprong op is gedraaid. De borrelaars op 
een nabijgelegen terrasje wijzen nog in de richting waarin de auto is gereden, maar 
twee kruispunten verder is de auto niet meer te zien. De Antwerpse politie is inmid-
dels op de hoogte en zal uitkijken, ook zal worden onderzocht of de huurder van de 
auto valt te achterhalen. 
Danny meldt over de radio dat de bestuurder van de achterste van de drie wagens is 
aangehouden, in de kofferbak ligt 8 kilo hennep verpakt in een tas zo groot als een 
bodybag. ‘Het is een hele schrale junk, ik kon hem met een hand uit de auto tillen,’ 
zegt hij. De man zal later verklaren dat hij 200 euro heeft gekregen voor het ritje en 
wil maar twee dingen: methadon en een advocaat. 
Jan en zijn partner zoeken inmiddels langs de weg naar wat er allemaal uit de Golf 
is gegooid, het blijken versnipperde stukjes papier met telefoonnummers en prijzen. 
‘De Belgische politie moet maar kijken of er daar daadwerkelijk coke is uitgegooid.’  
Wie bij het JHT zit, heeft een termijn van twee jaar, die in overleg kan worden ver-
lengd. Het maximum is zes jaar, omdat iemand anders te ver verwijderd raakt van 
het gewone politiewerk. Koen zit er nu twee jaar bij en zou liever niets anders willen. 
‘Het is boeven vangen pur sang. Bij zo’n achtervolging of bij het oprollen van een 
drugspand, giert de adrenaline door je lijf. We doen alles zelf: observeren, opsporen, 
onderzoeken, aanhouden en het administratiewerk erna. Ik zou niet weten wat ik 
hierna zou moeten doen, want wat kan hier nu aan tippen?’ zegt Koen. 
Wanneer hij om 3 uur ’s nachts terugscheurt over de snelweg richting Breda om de 
gevonden kilo’s hennep te bekijken, passeert hij een auto met een Frans kenteken. 
‘Kijk,’ zegt hij, ‘daar heb je alweer ons volgende klantje.’   
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