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SMEETS STEVEN

Body Measurements
Gender:

Male

Eye Colour: Bleu -grey

Hair Colour: Brown –Dark
blond

Height:

186 cm

Arm:

65 cm

Ethnicity:

Caucasian

Weight:

98 kg

Head:

58 cm

Outer Leg:

115 cm

Shoe Size:

43 -44

Back:

54 cm

Wrist:

20 cm

Chest:

120 cm

Waist:

110 cm

Bicep:

40 cm

Neck:

41 cm

Inner Leg:

87 cm

Hips:

108 cm

Special:

Skills
Snow

Experienced

Car Crashes

Experienced

Precision Driving

Very Experienced

Speciality Skills

-

-

Driving skill
instructor for the
police
Police violence
instructor

Info inzake car-driving:
Je kan me alles vragen inzake car-driving. Zowel circuit als slippen, precision driving of driften.
Hieronder mijn ervaring toegelicht:
- Van 01/2014 tot heden: Reeds 6 jaar fulltime werkzaam als opleider bij de Federale politie in de
slipschool van de voormalige rijkswacht. Ik geef hier alle slipcursussen, rammingscursussen, escape- en
viptechnieken, driftcursussen, circuittreining, highvelocity op openbare weg, achtervolgen en
intercepteren en noem maar op. Kortom geef ik alle gespecialiseerde rijopleidingen voor alle speciale
eenheden binnen de federale politie, chauffeurs van prominenten en binnenkort ook de special forces van
het Belgisch leger.
- Van 03/2015 tot 11/2019 instructeur bij BMW DRIVING EXPERIENCE BELUX. Hier verzorgde ik alle
circuittrainingen voor BMW M-producten, nieuwe productlaunches, alle drifttrainingen voor BMW ,
vliegveld trainingen high velocity,enz. Hier ben ik 11/2019 echter mee gestopt om mijn eigen bedrijf te
starten, het combineren van deze job bij BMW met de federale politie en hierboven op mijn eigen zaak was
te tijdrovend.
- 2016 Buitenlands uitwisselingsproject met Rijvaardigheidsschool Hongaarse politie: Circuittraining en
escape uit geaccidenteerd voertuig.
- 2017, 2018, 2019: Jury, examinator voor Continental black chilli contest
-2017: 450 politiemensen opgeleid op het vliegveld van Brustem. Oefeningen aan hoge snelheid alsook
slipoefeningen met easydrift schelpen.
- 2018: Een maand lang vebleven in Gabon, dit als opleider/instructeur voor een internationaal project voor
de presidentiële wacht van de President. De Chauffeurs opgeleid in escape-, vip- en rijtechnieken voor
gepantserde voertuigen.
- 2019 tot heden: Oprichter Saferoads: www.saferoads.be, organiseren van het terugkommoment rijbewijs
B voor Vlaanderen.
Samengevat: Ik geef fulltime, dagelijks hoogstaande slipcursussen en gespecialiseerde rijcursussen
binnen de federale politie. Driften, slippen en precision driving zijn mijn specialiteit.

Info inzake politie:
- Werkzaam van 2003 bij de politie: tot 2014 werkzaam als hondengelieder en gevechtsinstructeur ‘dwang
zonder vuurwapen’,doorzoeken gebouwen, tactiek, arrestatietechnieken, controle voertuigen enz.
- Vanaf 2014; opleider federale politie in het centrum voor rijperfectie

Info inzake ‘Snow’
- Heb veel ervaring in het skien en heb zelf reeds meerdere mensen opgeleid. Ik skie reeds van mijn 7 jaar
en ga ongeveer twee keer per jaar skiën in het buitenland.

