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De tijd gaat snel, de vele uitzonderlijke hete zomerdagen liggen achter
ons. Zo ook de start van het nieuwe schooljaar. Veel leerlingen en
studenten zijn intussen aan hun nieuwe woon- en leeromgeving
en routine gewend. Toch heeft een groot aantal van hen zelfs tot op
dit moment nog geen geschikte woonruimte gevonden en moet
daarom noodgedwongen vanuit huis of vanuit een andere tijdelijke
verblijfsplaats heen en weer reizen. Afgezien van het geld kost dat voor
de betrokkene veel tijd en die kan hij of zij beter besteden aan de studie
en/of bijbaantje.
Af en toe zien we een verzoek van een IPA-lid voorbijkomen met de
vraag of er onder ons iemand is die tijdelijk een kamer over heeft in
de stad waar de dochter of zoon gaat studeren. Soms lukt het om een
IPA-lid die met een dergelijk verzoek bij het district komt te helpen, een
vriendendienst die enorm wordt gewaardeerd.
De reguliere bureaus die de verdeling van kamers aan studenten in
handen hebben, kunnen de vraag al jarenlang niet meer aan, omdat het
hen aan voldoende beschikbare woonruimtes ontbreekt. Ieder jaar is dit
een terugkomend probleem waar de media uitgebreid bij de aanvang
van het schooljaar over schrijft.
Het zou nuttig zijn om eens na te gaan of er leden onder ons zijn die
in afwachting van een definitieve woonruimte voor een studerende
dochter of zoon van een IPA-lid onderdak kan geven. Dienen door
vriendschap is ook op dit vlak een activiteit die wordt gewaardeerd.
Wellicht een mogelijkheid voor IPA-Nederland om ook op deze manier
landelijk en internationaal voor onze leden van betekenis te zijn.
Ook het verenigingsleven komt weer op gang, dus ook in onze districten.
Kijk eens even of je de districtsbesturen kan voeden met meer ideeën
die bij je opborrelen bij de gedachte op welke manier(en) je IPANederland haar adagium Servo per Amikeco kan laten rechtvaardigen.
En als je even kan, kom eens naar één van onze activiteiten, hoe meer
zielen hoe meer vreugd. En voor wat dit bulletin betreft: veel inspiratie
en leesplezier toegewenst

colofon
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Voor alle onderstaande activiteiten zal tegen de tijd dat het plaatsvindt tijdig een nieuwsbrief aan de leden worden verzonden
voor deelneming met plaats, tijd enz. Dat geldt ook voor activiteiten die eventueel nog zullen worden gehouden. Op de website
zijn deze activiteiten actueel met plaats, tijd en kosten te volgen. Onderstaande activiteiten staan op de planning:

Zeeland-West-Brabant
Workshops fotografie/windows11

Workshops fotografie/windows11

Fietstocht Zeeland + BBQ

17 september 2022

Bezoek rechtbank Breda
Jeu des boules

2 oktober 2022

Kerstdiner
Nieuwjaarsbijeenkomst

2023

Verder:
bestuursvergaderingen te Breda en Vlissingen

Brabant Oost
Districtsleden vergadering

Woensdag 26 oktober:

Kerstbrunch

Donderdag 22 december:

Bridgen

Elke woensdagavond m.u.v. juli en augustus aanvang 19.30 uur
Brigade Kmar

Rik+Sjoel

Elke 2e donderdag van de maand (m.u.v. juli en augustus)
aanvang 20.00 uur

Internationaal
Om de IPA meer aantrekkelijk te maken voor jonge leden moet de internationale uitwisseling intensiever en professioneler
worden benut. Het gaat hier om uitwisseling van politievaardigheden in de omringende landen. Er zijn door het LB voorstellen
gedaan om ieder Nederlands district te koppelen aan een district in België, Duitsland of het Verenigd Koninkrijk ( Engeland).
Het Landelijk Bestuur heeft hiervoor een uitnodiging verzonden aan deze landen om deze samenwerking begin 2022 te
bespreken. Daarover is een nota verschenen van de algemeen voorzitter.

Seminars
Ontmoeten en leren in studiecentrum van Ipa International Schloss Gimborn. Voor jaarprogramma 2022
zie www.ibz-gimborn.de. Aanmelden via je district bij IPA-Nederland.

Landelijk
Contributie incasso 2022 en toezending ledenpassen
Op 26 januari jl. heeft incasso plaatsgevonden van de contributie 2022. Door de penningmeester van IPA Nederland is een
bedrag van 30,- van uw IBAN afgeschreven. De leden die geen machtiging hebben afgegeven krijgen een factuur gestuurd
in vertrouwen dat die tijdig zal worden betaald. Als het goed is aan alle leden die aan de contributie hebben voldaan,
een ledenpas en een autosticker toegestuurd. Heeft u nog niets ontvangen – neem dan contact op met de Landelijk
Ledenadministrateur via ledenadministratie@ipa-nederland.nl.
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Bestuur IPA district Zeeland - West-Brabant

IPA-district Zeeland-West-Brabant
Oprichtingsdatum IPA ZEELAND-WEST-BRABANT 1 JANUARI 2018

Voorzitter:

Arie Graafland
E-mail: vz-zeeland-west-brabant@ipa-nederland.nl

Vicevoorzitter:

Hans Schaap
E-mail: vz2-zeeland-west-brabant@ipa-nederland.nl

Penningmeester

Roger A.de Gronckel,
Eksterstraat 39, 4901BA Oosterhout
Telefoon: (0162) 432760 | Mobiel :06-36134226
E-mail: pm-zeeland-west-brabant@ipa-nederland.nl

Tweede Penningmeester

Marius Elshout
Email:
pm2-zeeland-west-brabant@ipa-nederland.nl

Ledensecretaris

Ard Zwamborn
E-mail:
ledensecretaris-zeeland-west-brabant@ipa-nederland.nl

Communicatie/redactie

Henk Ketelaar
E-mail:
red-zeeland-west-brabant@ipa-nederland.nl

Communicatie/redactie

Gemma Molewijk
Email:
multimedia-zeeland-west-brabant@ipa-nederland.nl

Evenementen

Cees A.G. van den Heuvel.
E-mail:
evenementen-zeeland-west-brabant@ipa-nederland.nl

Evenementen

Frank van der Teems
E-mail:
evenementen2-zeeland-west-brabant@ipa-nederland.nl

Evenementen

Peter van de Voren
Email:
evenementen3-zeeland-west-brabant@ipa-nederland.nl

Jongerencontact

Jeffry Verdult
Email:
jongerencontact-zeeland-west-brabant@ipa-nederland.nl

nummer 3 - herfst 2022

Het district Zeeland-West-Brabant valt onder
de Nationale politie, eenheid Zeeland en WestBrabant en het omvat tevens de in dat gebied
gevestigde onderdelen van de Nationale politie,
de Koninklijke Marechaussee en de aan de IPA
gerelateerde ministeries.

ZEELAND - WEST-BRABANT

Piet Janssen
Guido van Rennenbergstraat 10, 4854 EN, Bavel
Telefoon (076) 8885034
E-mail: zeeland-west-brabant@ipa-nederland.nl

Vergader- en evenementenruimte
COVS-accommodatie ‘De Toss’,
Valkenierslaan 285A, Breda.

Contact
Telefoon: 076-8885034
sec-zeeland-west-brabant@ipa-nederland.nl

Bankrelatie

BRABANT-OOST

Secretaris

IPA-Nederland district B.v.B. Rekeningnummer: NL48RABO0151880336

Aanmelden als lid of adreswijzigingen
Ard Zwamborn, e-mail: l-zeeland-west-brabant@ipa-nederland.nl of Roger de Gronckel,
e-mail: ledensecretaris-zeeland-westbrabant@ipa-nederland.nl.
Contributie € 30,- per jaar

Website

www.ipa-nederland.nl
Klik op de zoekbalk districten en klik ons
district Zeeland-West-Brabant aan. Foto ’s bekijken: Klik op Actueel nieuws- foto albums.
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Prikbord & Activiteiten
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Na tientallen jaren blijk te hebben
gegeven van een trouw en accuraat
penningmeesterschap zal Roger de
Gronckel deze functie in de districtsledenvergadering (DLV) van 2023 naast
zich neerleggen. Zijn formele zittingstermijn van drie jaar loopt dan af. Om privéredenen heeft
hij te kennen gegeven, zich niet meer herkiesbaar te
stellen. Heb jij belangstelling of interesse om in zijn
functie te stappen om tevens deel uit te willen maken
van een goed functionerend bestuurlijk team, neem
dan contact op met Piet Janssen onze secretaris of met
Roger de Gronckel hemzelf die bereid is om zijn
kennis en ervaring met jou te delen.

Lief en Leed
In deze rubriek willen we niet alleen aandacht

schenken aan onze zieke collega’s en/of hun familie
leden, maar ook aan andere vermeldenswaardige
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Jaarplanning/
activiteiten
Voor onderstaande activiteiten zal tegen de tijd dat
het plaats gaat vinden tijdig een Nieuwsbrief worden
verzonden met vermelding van deelneming, plaats,
tijd enz. Dat geldt ook voor activiteiten die buiten deze
planning om worden gehouden.
Workshops fotografie/windows11 met Frank v.d. Teems

opzicht onze
belangstelling

Attentie

Alle betalin
gen aan
onze penn
ingmeester
moeten
worden vo
ldaan op
IPA Nederla
nd District
ZWB,
rekeningnu
mmer:
NL48RABO
0 151880
336.

ver-

Jeu des boules
Kerstdiner
Nieuwjaarsbijeenkomst 2023
Diverse bestuursvergaderingen Breda en Vlissingen

blieft weten.
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BRABANT-OOST
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IPA-nieuws Landelijk bestuur

IPA kantoor Landelijk Bestuur
heeft onderkomen in Wassenaar
Het kantoor van IPA Nederland is met
ingang van 15 augustus 2022 verhuisd
naar het politiebureau in Wassenaar aan
de Hofcampweg 102. Op basis van een
tijdelijk huurcontract betrekt het Landelijk Bestuur (LB) op de 1e etage twee
kamers in de zijvleugel van het gebouw.
De toegang tot het bureau is via de receptie bij de hoofdingang. Bezoekers

moeten zich daar aanmelden en worden
opgehaald. Zoals gebruikelijk zullen de
leden van het DB en de ledenadministratie hier hoofdzakelijk op maandagen
aanwezig zijn.
Post- en bezoekadres: Hofcampweg
102, 2241 KJ Wassenaar. Telefoon: (070)
4065373 (alleen op maandagen) n

Landelijk Bestuur zoekt webmaster
In verband met het vertrek van Rik Dokter naar zijn functie van secretaris in het
IPA-district Amsterdam-NH is het LB op zoek naar een nieuwe webmaster. Aanmelding
graag bij de landelijk secretaris op secretary@ipa-nederland.nl n

Hans Schaap
En dat was
“Resque Vlissingen”
De dag dat ik dit schrijf (17/8) zou “Resque Vlissingen” plaats vinden! Echter drie weken daar voor
(eind juli) besliste het hoofd van de openbare orde in de gemeente Vlissingen, de burgemeester,
dat er geen vergunning voor het evenement verleend zou worden. Dit na een negatief advies van
alle veiligheid organisaties (brandweer, politie en de ambulancedienst). Het aantal bezoekers was
geschat op ongeveer 80.000.

De afgelasting had natuurlijk grote consequenties voor velen. Zo ook voor onze collega’s van het Belgische IPA district “De Leiestreek”. In een volle bus zou men een dagje
Zeeland doen. Een bezoek aan de in aanbouw
zijnde nieuwe zeesluis in Terneuzen, een Indische hap bij de marine-vereniging in Vlissingen en vervolgens een bezoek aan “Resque Vlissingen”. Dit laatste onderdeel was de
voornaamste reden van de reis. Het bestuur

8

van “De Leiestreek” besloot daarom dan ook
het geheel af te gelasten. Geen beste beurt
voor de organisatie van resque en de gemeente Vlissingen.
Inmiddels is “Resque Vlissingen” een nieuwe
naam gekregen. Als “Resque Zeeland” gaat
men verder. Dit wilde niet zeggen dat Vlissingen hiermee afviel voor de organisatie in de
toekomst! n

IPAdistricten Brabant-Oost & Zeeland - West-Brabant
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IPA-nieuws Landelijk bestuur

Oproep aan leden < 35 jaar
Op verzoek van het Landelijk Bestuur deed Koen Simmers, lid van het district Zeeland-West-Brabant per email een oproep aan onze jonge IPA-leden, jonger dan 35 jaar. Een mailtje die wij u
allen niet willen onthouden.

Eerder dit jaar had ik samen met onze collega Levi het geluk
om naar Londen te mogen voor een werkbezoek. Dit was oprecht fantastisch, kneiterhard met een rib (speedboot) over
de Theems varen, een bezoek aan een antiterreureenheid en
met de politieheli over Londen en het buitengebied vliegen
zijn maar een paar toffe voorbeelden van ons bezoek. Andere
collega’s bezochten Duitsland, Oostenrijk, Estland en bijvoorbeeld Sri-Lanka. Het gekke is: voor deze (geheel verzorgde en
betaalde) reizen geeft bijna niemand zich op. Daarnaast zijn er
in alleen Europa al tientallen activiteiten per jaar waar wij als
Nederlandse collega’s (op eigen kosten) aan deel mogen nemen

en kan de IPA ook nog eens werkbezoeken (en stage) faciliteren. Met andere woorden: super veel mogelijkheden waarvan
we nog niet alle potentie benutten.
Als voorbeeld: In Duitsland organiseerden ze voor Law-Enforcement en militairen een mooie marstocht met (2 dagen) feest.
Heel Europa was vertegenwoordigd en maar twee deelnemers
uit Nederland. Opvallend was daar hoeveel jonge collega’s ook
meededen. In Nederland organiseren wij dit soort zaken (nog)
niet en daar moet verandering in komen! Daarnaast wil ik
graag dat de IPA (meer) werk gerelateerde internationale zaken
organiseert in Nederland (zoals in Limburg-Noord). Het idee is
dat wij hier de samenwerking in zoeken met België, Duitsland
en Engeland.
Het dagelijks bestuur heeft mij daarom gevraagd om een Innovatie Forum op te richten en een groep enthousiaste IPA
leden te verzamelen. Samen met jullie wil ik nadenken over
de toekomst van de IPA, werving, innovatie, huisstijl, website
en landelijke evenementen die (jonge) operationele IPA leden
aanspreken. Dit kan uiteraard bestaan naast de mosselavond,
fietstocht en bingowedstrijden en offlinemogelijkheden die de
oudere leden aanspreken. Voor deze innovatieve ideeën krijgen wij veel (internationale) ruimte van het dagelijks bestuur.
Hier liggen dus mooie kansen voor ons!
Je leeftijd, functie, rang, werkgever maakt niet uit! Van aspirant, BOA en eerste hoofdcommissaris, receptionist tot collega
van de Douane, je bent welkom en hulp is van harte welkom!
Mijn intentie is om eerst een digitale bijeenkomst te plannen
en kennis met elkaar te maken en vervolgens een sessie in het
midden van het land te organiseren.
Zo ja, neem dan contact op met jouw IPA-districtsbestuur.
De redactie. n

Kees Adamczak

bevordert tot erelid
Tijdens de Algemene Ledenvergadering, gehouden op 20 mei dit jaar is Kees
Adamczak, oud-voorzitter van ons district, tot zijn eigen verrassing benoemd als
erelid van IPA-Nederland. Dit erelidmaatschap is hem toegekend omdat hij gedurende geruime tijd dusdanige activiteiten heeft ontplooid die aantoonbaar van
zeer buitengewone waarde voor IPA-Nederland zijn geweest.
Het is Kees van harte gegund. Goed zijn werk gedaan voor IPA-Nederland en voor
ons, dat verdient een pluim als deze. Gefeliciteerd. n
Landelijk voorzitter Willem Scheve ( r ) feliciteert
Kees Adamczak met zijn erelidmaatschap.
nummer 3 - herfst 2022
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ZEELAND - WEST-BRABANT

Je krijgt deze e-mail omdat je net als ik lid bent van de IPA en
onder de actieve (jonge) operationele leden valt. Zoals je weet
is de IPA een prachtige organisatie met veel (internationale)
mogelijkheden maar tegelijkertijd is niet iedereen ervan op de
hoogte wat de IPA ons allemaal kan bieden, dat moet anders en
beter! De IPA staat de komende jaren voor een enorme uitdaging, de gemiddelde leeftijd van de leden is erg hoog en worden
er vooral veel activiteiten georganiseerd die de wat oudere IPA
leden aanspreken. Als dit zo doorgaat dan bestaat de IPA in Nederland over een aantal jaar niet meer.

BRABANT-OOST

We hebben je hulp nodig!

Vierdaagse

Vierdaagse beleving

Jeffry Verdult

Voor de vijfde keer volbracht
Na drie jaar op de spaarstand te hebben gestaan was het dan weer zo ver. Ons bestuurslid Jeffry Verdult sloot zich voor de vijfde
keer aan als afgevaardigde van de eenheid Zeeland-West-Brabant bij Nijmeegse wandeldetachement van de nationale politie.
Hieronder zijn verslag.

“Ieder jaar is het toch weer spannend en
wacht je af hoe het nu zal gaan. Dit jaar
heb ik nauwelijks getraind. Verstandig?
Ja en nee. Als ervaren wandelaar weet
ik dat trainen bij de wandelsport hoort.
Omdat wij allemaal in onregelmatige
diensten ons werk moeten doen komt is
het moeilijk om gezamenlijke trainingsrondjes te plannen. Daarbij komt dat er
voor mij speelden nog andere omstandigheden waren waardoor ik niet optimaal heb kunnen trainen.
Vijf jaar geleden liep ik voor het eerst
de Nijmeegse vierdaagse. Deze droeg ik
op aan mijn overleden adoptie vader. Ik
merkte dat het wandelen mij goed afging. Het beviel me zelfs zo goed, dat ik
de volgende twee tochten liep om geld
op te brengen voor goede doelen. De
laatste twee jaar wandel ik de Nijmeegse
Vierdaagse voor mijn plezier. Wandelen
is een leuke en ontspannende sport en,

in groepsverband nog eens hartstikke
gezellig ook.”.

“Een bijzondere editie.”
“Editie 2022 was een bijzondere, dit keer
geen vier maar drie dagen achtereen
wandelen. De hitte waarin we op eerste
dag zouden moeten lopen was zo verzengend, dat de organisatie het onverantwoord vond om ons op die dag van start
te laten gaan. Daarom bleef het dit jaar
bij drie dagen. Is dat dan gemakkelijker?
Nee, voor mij was dit de zwaarste van de
vier die ik eerder liep. De warmte, regen
en hoge luchtvochtigheid die we hebben
gehad zijn weersomstandigheden die de
wandelsport extra zwaar maken. Blaren
die ik niet zo gauw oploop, pijnigden dit
keer mijn voeten.”

Gezelligheid en verbroedering
Met vijf andere collega’s uit onze eenheid sloot ik mij aan bij een groep colle-

ga’s van de politie-eenheid Amsterdam.
Tja, allemaal jongens met lange benen
die grote stappen zetten. Ik kreeg het gevoel dat ik het 50 km parcours twee keer
moest lopen. Onderweg legde ik contacten met medewandelaars maar zeker
ook met collega’s uit Canada, UK, etc. en
met vele militaire lopers. Soms liep je als
detachement achter of naast elkaar, dan
wil het wel eens gebeuren dat er samen
spontaan een lied wordt ingezet. Dat
onder een fors wandeltempo tussen de
vijf en zes km per uur. Dan kun je lekker
doorstampen.
Toch, wandelen geeft ook rust, je verstand op nul en je grenzen verleggen, het
werkt verademend. De gezelligheid, de
muziek, maar vooral het publiek langs de
te lopen route geeft je extra kracht, het
motiveert en op de moeilijke momenten
trekken die aanmoedigingen je erdoorheen. De kameraadschap die je tijdens
het wandelen ondervindt, verbroederd.

Politiedeelnemers voor de 40 km en 50 km.
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Vierdaagse | Fietstocht

Jeffry Verdult links met wandelmaatje René van Zundert rechts.

Allemaal heb je namelijk hetzelfde doel;
de Nijmeegse Vierdaagse uitlopen, samen de prestatie waarmaken. En als het
over is, is het gewoon kicken. Je valt elkaar dan broederlijk in de armen.”

Vierdaagse kruisje
Invoegen 006 ZWB: “Op vrijdag 22 juli
kwamen wij aan en liepen over de Via
Gladiola, het centrum van Nijmegen in.
Met het politieorkest voorop marcheerden we trots langs de eretribune waar
Gerda van Leeuwen hoofdcommissaris
van de Regionale Politie Eenheid Zeel-

and-West-Brabant ons toezwaaide. Hoe
mooi is dat. Nog trotser was ik toen zij
tijdens een afsluitende BBQ met onze
lopers, verzorgers en familie mij het
vierdaagse kruisje met het kroontje opspeldde. Vanwege de bijzondere editie
mocht ik ook nog eens de voor deze gelegenheid gemaakte vierdaagse Coin in
ontvangst nemen.
Redactie: Op de vraag of Jeffry volgend
jaar weer meegaat antwoordt hij: “Tja nu
een kruisje zonder kroontje, maar ook
daar hoort een kroontje op te staan. Dus
volgend jaar ben ik er weer bij.” n

Eenheid chef Gerda van leeuwen speld Jeffry de
onderscheiding op.

Gebrek aan belangstelling?

Fietstocht afgeblazen
Wat is er nu mooier dan een fietstocht op Schouwen-Duiveland
zou je zeggen! Helaas vond de geplande fietstocht op zaterdag,
17 september 2022, geen doorgang. Hoe is dat nu mogelijk?
In de zomeruitgave van ons districtsblad was wel een aankondiging geplaats, maar het aparte artikel helaas niet. Deze
omissie werd hersteld via 2 nieuwsbrieven aan alle leden in
Zeeland en West-Brabant. De organisatoren: Gerrit Werf en Leo
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Hans Schaap

van Velzen hadden gezorgd voor een mooie route met een tussenstop voor het nuttigen van een drankje. De barbecue zou het
sluitstuk vormen van een gezellige en sportieve IPA dag.
Het minimaal aantal deelnemers was door de organisatoren gesteld op 15 personen. Helaas stopte de inschrijving bij 10. Jammer, jammer!! Dit terwijl de bindingsdag met “Indische hap” afgelopen mei als waardvol, prettig en gezellig is ervaren, jammer
dat dit niet doorgezet kon worden naar deze activiteit. n
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Stink er niet in
Phising via DIGID fraude
De laatste tijd circuleert er een e-mail die zogenaamd uit naam van DigiD is verstuurd.
In het nepbericht staat dat de persoonsgegevens van de ontvanger onvolledig zijn. Met
behulp van een QR-code kunnen ze deze aanvullen. Echter, de QR-code wijst mensen
door naar een phishingpagina.
“Uit ons dataregister is gebleken dat de persoonsgegevens gekoppeld aan dit e-mailadres onvolledig zijn ingediend”, zo staat
er bovenaan de mail. “Het is essentieel voor instanties en gemeenten om uw volledige gegevens bij ons op te kunnen vragen indien nodig. Wij verzoeken u daarom zo spoedig mogelijk
uw contactgegevens bij te werken.”
Vervolgens krijgen de ontvangers de opdracht om een QR-code
te scannen. Deze verwijst hen door naar de juiste pagina om
hun gegevens bij te werken. Hiervoor hebben zij tot een uiterlijke datum de tijd.
In werkelijkheid gaat het om een phishingscam. Dat is een
methode waarbij hackers en cybercriminelen proberen om
zoveel mogelijk persoonsgegevens te bemachtigen. Cybercriminelen doen zich voor alsof ze een betrouwbare persoon of
instantie zijn, in de hoop dat nietsvermoedende slachtoffers
daar in trappen en hun privé- of inloggegevens achterlaten.
De financiële schade hierdoor is groot. Phishing, spoofing en
vriend-in-noodfraude veroorzaken jaarlijks voor zo’n 2,75 miljard euro aan schade, zo blijkt uit recent onderzoek van de Universiteit Twente.

lijk een authenticatiedienst van de Rijksoverheid. Je kunt er
bijvoorbeeld mee inloggen bij de Belastingdienst om je inkomstenbelasting of omzetbelasting op te geven.

QR code risico's
Reageren op een QR-code is helemaal 'not done': je kunt namelijk niet direct zien naar welke pagina je wordt doorgestuurd. Is
het een oplichtingsmethode die geliefd is onder cybercriminelen en is daarmee iedere QR-code dan verdacht? Uiteraard niet,
maar je dient rekening te houden met de situatie. Op het terras,
in een tijdschrift of op de verpakking van eten of drinken zie je
regelmatig een QR-code. Je hoeft niet bang te zijn dat daarmee
is geknoeid.
In e-mails is het een ander verhaal. De afzender kan een URL
in de QR-code van een betrouwbare pagina vervangen door een
malafide pagina. Als argeloze lezer heb je dat wellicht niet in de
gaten. n
Bron: Cyberinfo juni 2022

Voor alle zekerheid: het bericht is beslist niet afkomstig van
DigiD. Daarvoor zijn ook verschillende aanwijzingen. Om te beginnen staan er de nodige spel- en schrijffouten in het bovenstaande bericht. Van een overheidsdienst mag je verwachten
dat deze foutloos en in correct Nederlands is geschreven.
Maar het allerbelangrijkste: DigiD verstuurt nooit uit eigen beweging e-mails of sms-berichten naar burgers. DigiD is namenummer 3 - herfst 2022
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Omgaan met negatieve feedback

Omgaan met
negatieve feedback

Henk Ketelaar

“De negatieve feedback van de baas is misschien toch niet zo onterecht als je dacht”, stelt Yasmine Esser, freelance
journalist en adviseur voor freelancer in een artikel van haar hand op 17 juni 2021. “Defensief reageren, boos worden,
of juist overdreven vaak ‘sorry’ zeggen. Op de juiste manier reageren op feedback, is niet makkelijk. Hoe reageer je wel
goed op kritiek en leerpunten van collega’s of de baas,” vraagt zij zich af als negatieve feedback bij jou de uitkomst is.
Zij schreef er het volgende over.

Waarom is negatieve feedback
ontvangen zo lastig?
‘Een bal in de maag’ of ‘pijn op de borst’,
zo omschrijven de cliënten van arbeidsen organisatiepsycholoog Tosca Gort,
gespecialiseerd in thema’s als stress
en persoonlijk geluk van werknemers,
vaak hun gevoel als ze kritiek krijgen.
Volgens Gort ontstaat die fysieke reactie
doordat bij kritiek een gebied in de hersenen aangaat, dat stress reguleert.
Negatieve feedback triggert de angst
voor afwijzing, want de mens is als
groepsdier gevoelig voor sociale afwijzing. Evolutionair psychologen menen
dat ‘erbij willen horen’ nog steeds een
basisbehoefte is omdat we in de loop
van de evolutie in groepen betere overlevingskansen hadden. Ook nu nog heeft
bij de groep horen voordelen, blijkt uit
een grote overzichtsstudie van de Amerikaanse psycholoog Julianne Holt-Lunstad. Sociale verbondenheid kan een
gunstig effect hebben op de bloeddruk
en het afweersysteem.
Wie onzeker is, heeft meer last van de
angst voor afwijzing. Gort: ‘Als jij denkt
dat je niet goed genoeg bent en iemand
geeft je negatieve feedback, dan kan dat
depressieve gevoelens oproepen. Als je
genoeg zelfvertrouwen hebt zal kritiek
je minder raken, omdat je nog steeds gelooft dat jij goed bent in je werk.’

Kun je leren omgaan met kritiek?
Zoals bij veel angsten geldt: je moet het
júist ervaren. Wie rijangst heeft, moet
weer achter het stuur kruipen. Wie tandartsangst heeft, moet de stoel in. Gort:
‘Als je vaak feedback krijgt, roept kritiek uiteindelijk minder sterke emoties
op. Daarom merk je ook dat als je ouder
wordt, dingen je minder raken.’

Hoe reageer je het beste op negatieve feedback?
In ieder geval niet door de persoon die
je bekritiseerde te vermijden, want dan
steek je er nog niets van op. Toen Paul
Green in 2017 voor zijn promotieonderzoek aan de Harvard Business School onderzoek deed onder driehonderd werknemers die elkaar moesten beoordelen,
ontdekte hij dat werknemers na vervelende feedback andere collega’s zochten
om mee samen te werken.
Een andere valkuil is defensief reageren.
Veel mensen bestempelen de kritiek in
eerste instantie als onwaar en als iets dat
ze niet verder helpt. En inderdaad, er is
altijd wel íets dat niet klopt, schrijft Douglas Stone, docent rechten aan de Harvard
Law School in zijn boek Feedback is een
cadeautje (2014). Maar door alleen daar
de nadruk op te leggen ontneem je jezelf
de kans iets van de kritiek te leren. Probeer de feedback daarom eerst te begrijpen, vraag om toelichting. ‘Zelfs als je tot
de slotsom komt dat 90 procent van de
kritiek onterecht is, zou die laatste gouden 10 procent net het inzicht kunnen
zijn dat je nodig hebt om te groeien.’
Gort adviseert ook om samen te vatten
wat de ander zegt. ‘Zo controleer je of je
het goed hebt begrepen. Bedank voor de
feedback en zeg dat je er over nadenkt.
Je hoeft niet meteen inhoudelijk te reageren.’
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Wat als je het er écht niet mee
eens bent?
Dat je feedback ziet als kans om iets te
leren, betekent niet dat je alles maar
moet accepteren, meent Stone. Goed met
feedback omgaan betekent dat je het gesprek aangaat en weloverwogen beslist
of en hoe je de informatie gebruikt en
wat je ervan leert.
Hoe je reageert, heeft ook te maken met
jouw positie in het bedrijf. Gort: ‘Als iemand hoger in de hiërarchie onterechte
kritiek geeft, is het verstandig om jezelf
te verdedigen. Geef goede argumenten,
waarom iets niet klopt. Als jij hoger in
de hiërarchie staat, is de beste strategie
soms om de eer aan jezelf te houden,
want jij bent toch al de winnaar.’

Hoe kun je negatieve feedback in
je voordeel laten werken?
Uiteindelijk draait feedback krijgen
maar om één ding: beter worden in je
werk. Probeer het daarom vooral te zien
als een mogelijkheid om te groeien. Gort:
‘En als je je inleeft in degene die kritiek
op je had, kan het jullie band als collega’s
ook verdiepen.’ n

De redactie wilde u
bovenstaande tip niet
onthouden.
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Gedichtje

Gedichtje
Niet wetende hoeveel warme zomerdagen nog zouden volgen, schreef @jangrein een gedichtje
over het gebroken Zeeuwse warmterecord (16.8 C.) op 27 februari.

Hittegolf
De wind vergat woest te waaien,
Enkele pootjes gingen baaien.
De winterkalender kleunt mis
Omdat de natuur een grapjas is.
@jangrein

Foto; vanBeekImages.com
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Jeffrey op bezoek bij de Indonesische ambassadeur.
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Hans schaap treedt terug | Coldcase

Ruim 20 jaar IPA-bestuur.
Aan alles komt een einde. Deze woorden kwamen bij mij in
gedachten bij het begin van de herfst! Na een droge en warme zomer nadert de winter met regen en kou. Steeds kwam
de gedachte terug dat het na ruim 20 jaar IPA-bestuur mooi is
geweest. Het is een mooie tijd geweest. Vanaf begin 2000 in het
IPA-bestuur van het district Zeeland. Achtereenvolgens lid- en
secretaris en vervolgens voorzitter. Het waren mooie jaren met
gemotiveerde medebestuurders. Daarbij kwam ook de activiteiten bij het voormalige IPA-huis “Welgelegen” in Serooskerke. Met anderen het bijhouden van de tuin en onderhoud in de
jaarlijkse werkweek. Samen met IPA-leden uit het land. Mooie
tijden!

Bij gebrek aan nieuwe bestuursleden fuseerde het district Zeeland met het district West-Brabant. Dit alles ging in goed en
constructief overleg. De laatste jaren ging ik met Peter van de
Vooren en Marius Elshout voor de bestuursvergaderingen naar
Breda. Vooral bij slecht weer in het najaar en de winter lastige
ritten! De vergaderingen zelf heb ik steeds met plezier gevolgd
en waar nodig van het Zeeuwse belang ingebracht. Al met al:
een goede tijd waar nu een einde aan komt. Ik stop dus als
IPA-bestuurder. Wel blijf ik lid van de redactie van ons IPA-blad.

HET GAAT U ALLEN GOED.
Met een vriendelijke groet,
Hans Schaap n

BRABANT-OOST

Hans Schaap

‘Aan alles komt een einde’, laat Hans half september in zijn emailbericht
aan het bestuur weten. Voor de laatste keer nam hij medio september deel
aan de bestuursvergadering. Hiermee verlaat een Zeeuwse icoon ons bestuur, een man die in hart en nieren de slogan: ‘Servo per Amiceko’ uitdraagt en gelukkig als lid ook blijft uitdragen. De redactie prijst zich gelukkig dat hij als redactielid van ons district aanblijft. Hieronder de inhoud
van zijn mailtje aan het bestuur.

COLDCASE zaken
Een coldcase is een onopgeloste moord of doodslag of een zeer ernstig delict waarop een minimale
gevangenisstraf is gesteld van 12 jaar. De politie hecht er grote waarde aan om deze alsnog op te
lossen. De impact en de ernst van het feit hebben ertoe geleid dat het onderzoek naar de dood van
Mariëlle is aangemerkt als een coldcase. In dit geval gaat het over een moord in Helmond.

Vrouw gedood tijdens hond uitlaten
Tijdens het uitlaten van haar hond werd
Mariëlle Markgraaff op 22 februari 2016
rond de klok van 22.00 uur op de Bakelsedijk in Helmond plotseling aangevallen. Iemand sloeg de 37-jarige vrouw met
een massief voorwerp op het hoofd.

Dit overleefde Mariëlle niet. De brute
aanval vond plaats op het fietspad, dat
direct grenst aan het woonwagencentrum aan de Bakelsedijk in Helmond.
Mariëlle was moeder van twee dochters
en lag in scheiding. Samen met haar

dochters verbleef ze tijdelijk bij haar
moeder op het woonwagencentrum. De
politie heeft alles uit de kast gehaald
om de dader van deze aanslag met dodelijke afloop te vinden. Ondanks al deze
inspanningen is dat helaas niet gelukt.
Haar twee dochters en andere nabestaanden hebben geen rust voordat de
dader is gevonden. Weet u wie er achter
deze aanval zit?
Tip melden in de zaak van Mariëlle
Markgraaff 0800 6070
E: coldcase@politie.nl

Beloning
De hoofdofficier van justitie in het arrondissement Oost-Brabant looft tevens
een beloning van 15.000 euro uit voor de
gouden tip die leidt naar de oplossing. n
Mariëlle Markgraaff
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Colofon Brabant-Oost

Voorzitter:

A.J.W. (Toon) Strik
Email: vz-brabant-oost@ipa-nederland.nl

Secretaris:

Piet Jans
Email: secr-brabant-oost@ipa-nederland.nl

Vergader- en evenementenruimte
Brigade Koninklijke Marechaussee
Luchthavenweg 63
5657 EA Eindhoven

Kopij inzenden

Penningmeester

J.M.G. (Jan) Boersma
Email: pm-brabant-oost@ipa-nederland.nl

s.v.p. op A4 formaat.
Foto’s bij voorkeur in kleur aanleveren.

Erelid
David Denkers

Ledensecretaris

Peter Ariens
Email: ledensecretaris-brabant-oost@ipa-nederland.nl

Correspondentieadres
Henk Cuperus,
Langstraat 40,
3900 Overpelt,
België

Redactieadres

Redacteur

Ton Sparidans
Email: redactie-brabant-oost-@ipa-nederland.nl

A.J.H.M. Sparidans
Pasakker 22
5712 Someren.

Reisorganisatie
A.J.W. Strik

Ambulant/webmaster

A.G.H. (Toon) Denkers
Email: webredactie-brabant-oost@ipa-nederland.nl

Dintel 14
5711 KE Someren

Adreswijzigingen
Peter Ariens,
Boschlaan 20,

Ambulant bestuurder

Wim van Stiphout
Email: ambulant-brabant-oost@ipa-nederland.nl

5591 HJ Heeze

Bankrekening
NL04RABO 0173 6006 89
t.n.v. Penningmeester
IPA-district Brabant-Oost te Eindhoven.

Website en Email
http://brabant-oost.ipa-nederland.nl
red-brabant-oost@ipa-nederland.nl
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Voorwoord, activiteiten & Prikbord

Prikbord

Hoe dit allemaal zo komt vraag je, je af. Nou in alle actualiteiten programma’s tref
je wel een “deskundige” die hierover iets kan vertellen. Een groot gedeelte hangt
een aantal van deze zaken aan de kapstok van de oorlog Rusland-Oekraïne. Europa besluit om geen gas meer uit Rusland te betrekken met enige spierballentaal
naar ene Poetin, zonder dat er ook maar op enige wijze is nagedacht wat voor gevolgen dit zou gaan krijgen in alle landen van de Europese Unie. Iedereen vraagt
om oplossingen die er vooralsnog niet zijn of op korte termijn komen.
Daarnaast de geweldige inzet die de politie moet leveren bij de demonstraties van
protesterende boeren. In Ter Apel bij het opvangcentrum waar honderden asielzoekers in de nachtelijke uren buiten verblijven en er geweldsdelicten ontstaan.
En politiechefs die aangeven dat zij door deze massale inzet gedwongen zijn om
afbreuk te doen aan de normale politiedienst en het in behandeling nemen van
aangiften en oppakken van zaken.
Die mij kent weet dat ik geen pessimist ben. Echter waarmee u en ik nu allemaal
geconfronteerd worden zijn feiten die er niet om liegen en die onrust en onvrede
met zich brengen.
Laten we in elk geval binnen onze I.P.A. onze slogan hoog in het vaandel houden.
Blijf vooral dienen door vriendschap, zeker in deze tijden.
Uw voorzitter

Toon Strik

Gezocht

Nieuwe leden
gezocht voor onze
bridgeclub
De bridgeclub van IPA-BO is op zoek
naar nieuwe leden. Vind u bridge
leuk en of spannend en speelt u graag
dit spel dan kunt u zich aanmelden
bij Ans Lesterhuis +31402214728 of
+31652619531. Onze bridgeclub komt
iedere woensdagavond bij elkaar
om 19.30 uur in de Brigade Kmar te
Eindhoven. Mocht u willen leren
bridgen dan kan dat ook. Alle leden
van deze club willen
u graag wegwijs
maken in dit spel.
Dus schroom niet
en meld u aan als
u dit een leuk spel
vindt of denkt te
vinden.

ZEELAND - WEST-BRABANT

Bij het volgen van het nieuws over hetgeen
zich zoal voordoet in ons mooie waterland
waren er weinig of geen zaken waar je enige vrolijkheid of iets positiefs aan kon onttrekken. Een stapeling van problemen die
negatieve consequenties hebben en volgens deskundigen nog meer zullen krijgen
voor ons als inwoners. Een geweldige inflatie waardoor duizenden in de financiële
problemen zijn geraakt en er nog velen zullen volgen. Ongekend hoge brandstofprijzen. Het steeds duurder worden van producten die we gewoon dagelijks als
basis van ons bestaan nodig hebben. Om het nog maar even niet te hebben over
wat ons al is overkomen en te wachten staat met betrekking tot de energieprijzen. De CO2 uitstoot, te weinig woningen, problemen aangaande de asielzoekers
opvang ga zo maar door.

BRABANT-OOST

Voorwoord voorzitter

Verzoek redacteur IPA BO

Tijdens de IPA-contactavonden bij
de KMar te Eindhoven hoor ik vaak
prachtige verhalen van collega’s over
hoe het vroeger ging bij de politie. Het
zou zonde zijn als deze verloren gaan
vind ik. Bij deze dus het verzoek aan
deze collega’s of ze deze mooie verhalen
met mij willen delen zodat ik ze in het
IPA-blad kan zetten en eenieder hiervan
kan genieten.

Correspondenten gezocht

Het redactieteam van Brabant-Oost
en van Zeeland-West-Brabant kan wel
versterking e ondersteuning gebruiken.
Schrijft u graag of misschien één van
uw gezinsleden en wilt u zich daarin
wat verder ontwikkelen of ons wat werk
uit handen nemen? Neem dan eens contact op met één van onze redactieleden.
Leuk voor ons en wie weet ook voor u.

Inleverdata

IPA-kopij 2022

Hebt u kopij voor ons districtsbulletin,
dan plaatsen wij die graag. Stuur
het dan op naar onze redacteur Ton
Sparidans, voor het 3e kwartaal (winter
editie) maandag 21 november 2022
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Vacature | Activiteitenkalender

Activiteitenkalender 2022
13 oktober

donderdag

20.00

Rik- en Sjoelavond

Kmar

20 oktober

donderdag

19.30

Bestuursvergadering

Kmar

26 oktober

woensdag

20.00

District Ledenvergadering met Bingo

Trefpunt

10 november

donderdag

20.00

Rik- en Sjoelavond

Kmar

8 december

donderdag

20.00

Rik- en Sjoelavond

Kmar

22 december

donderdag

12.00

Kerstbrunch

Sterksel

Even voorstellen
Ton Sparidans
Ik ben Ton Sparidans, 69 jaar, man, gehuwd, vader van 2 kinderen,
grootvader van 4 kleinkinderen. Ik woon samen met mijn vrouw in
Someren. De kinderen zijn de deur uit. Ik ben inmiddels 5 jaar uit
dienst en geniet van mijn pensioen/AOW.
Op 1 april 1973 ben ik naar de opleidingsschool van de Rijkspolitie in Arnhem gegaan. Omdat dat gebouw gesloten werd
ben ik halverwege de opleiding, naar Apeldoorn verhuisd.
Op 1 april 1974 was mijn eerste standplaats de landgroep
Best-Oirschot, op het rayon Best. In de kost in Best, omdat
ik toen nog niet gehuwd was. In 1977, toen ik getrouwd was
verhuisd naar Oirschot en ingedeeld bij de plaatselijk post.
Dat was een club van 11 man met een postcommandant en
een vervanger. De rest waren gewoon Wachtmeesters (eerste
klasse) der rijkspolitie.				

Ton Sparidans als beginnend wachtmeester
bij het Korps Rijkspolitie.

Op 1 maart 1986 ben ik als 3e opperwachtmeester begonnen
op de groep en het rayon Someren. Dat was een club van
zo’n 23 man inclusief administratie. Ook daarheen verhuisd,
want je standplaats was toen nog steeds ook je woonplaats.
Door reorganisatie in 1993 werd het werkgebied, Deurne-Asten-Someren. Ik was inmiddels 1e opperwachtmeester geworden en werd nu brigadier. In 2001 werd ik gekozen in de
Ondernemingsraad van Brabant-Zuid-Oost. Daar ben ik tot
december 2017 lid van geweest, In 2009 zelfs een korte tijd
‘vrijgesteld secretaris’.
De laatste 10 jaar van mijn loopbaan ben ik werkzaam geweest bij de milieurechercheur,. waar ik nog zo’n 10 jaar nuttig ben geweest, denk ik althans. Ik heb daar ruim vijf jaar
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In 1976 ben ik lid van de IPA geworden.
Op de groep was er iemand die al lid was
en die maakte een aantal collega’s lid
van die club. Ik ben nog steeds lid en heb
hem dus al meer dan 45 jaar gesponsord.
In het begin volgde ik nog wel de vergaderingen van de IPA-afdeling Zuid-Oost
Brabant, maar op een gegeven moment
verwatert dat en lees je alleen nog de
magazines die je toegezonden worden.
Ik heb er wel één keer plezier van gehad, lid te zijn van de Ipa. Op vakantie
in Frankrijk ging de auto stuk en klopte
ik aan bij een politiebureau in Draveil,
een voorstad van Parijs. Men had daar
wel ooit gehoord van de ‘L’ipea’ en er was
zelfs een collega die er lid van was. Ik

Ton Sparidans interviewt
Prins Carnaval.

ben daar toen uitstekend opgevangen en
geholpen, zodat ik 2 dagen later weer op
weg kon. Hulde.
In de loop der jaren ben ik diverse verenigingsbladen gaan opmaken en invullen. Ik ben correspondent van de ZuidOoster geweest, redacteur van het blad
van de schaakvereniging De Combinatie
in Asten, het Openluchttoneelblad in Someren en het orgaan van het Brabants
Centrum voor Amateurtoneel. In Someren was ik ook verantwoordelijk voor
de politieberichten in de plaatselijke
weekkrant. In 1988 ben ik door de lokale
omroep van Someren benaderd voor een
wekelijks praatje op de radio. Dat werd
dan opgenomen en op donderdagavond
uitgezonden. Dat resulteerde erin dat ik

in 1993 lid ben geworden van die lokale
radio als presentator en soms interviewer / verslaggever, tot de televisie belangrijker werd dan de radio.
Toen ik las dat Tinus Sanders als redacteur van het IPA-magazine wilde stoppen, heb ik er wel even over nagedacht
om zijn taak in te gaan vullen. Omdat er
geen liefhebbers waren, heb ik, na overleg met mijn vrouw, mij aangemeld. Ja,
vrijwillig is niet vrijblijvend. Het brengt
wel enige verplichting mee. Maar binnen het ‘vrije’ leventje van mijn vrouw
en mij, is die taak wel in te passen. Het is
voor mij uitproberen wat wel en niet kan.
Zo heb ik getracht een fotocollage te maken van de algemene ledenvergadering
van 18 mei j.l. . n

Kleiduiven
schieten
Het bestuur staat in contact met een kleiduivenvereniging in Oost-Brabant. Mocht u belangstelling hebben om die sport eens uit te proberen of
te gaan beoefenen, neem dat contact op Wim van Stiphout, e-mail: ambulant-brabant-oost@ipa-nederland.nl.
Voor deze activiteit stelt het bestuur een financiële bijdrage ter beschikking. Wim stelt het bijzonder op prijs om inzicht krijgen in welke mate
hiervoor onder de leden interesse is. Dus, mocht u dit wel eens willen doen,
laat het hem dan vrijblijvend even weten. n
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BRABANT-OOST

het specialisme ‘vuurwerkdeskundige’
ingevuld, wat inhield dat ik per jaar een
aantal keren per week in Ulicoten, het
landelijk inbeslaggenomen vuurwerk
diende te onderzoeken en te beschrijven in een proces-verbaal. Ook een hele
mooie tijd met zelfs een uitstapje naar
Duitsland, alwaar van een Nederlandse
verdachte een hele grote hoeveelheid
vuurwerk, dat opgeslagen was in een
oude Navo-munitiebunker, in beslag was
genomen. Je ervaart dan dat men daar
niet zo spastisch doet met betrekking tot
vuurwerk als in Nederland. Er was zelfs
een ‘springplaats’ ingericht waar vuurwerk veilig tot ontploffing kon worden
gebracht. Dat werd ons ook gedemonstreerd aan de hand van het afsteken
van een Cobra 7. Mijn uitspraak was van
toen al: “Je hoeft niet bang te zijn voor
vuurwerk, maar je dient er wel respect
voor te hebben”.

ZEELAND - WEST-BRABANT

Ton Sparidans

Foto impressie

Met dank aan: Dhr. Schuurmans.

BRABANT-OOST

ZEELAND - WEST-BRABANT

Foto-impressie van de
districtsledenvergadering 18 mei 2022
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Uit de oude doos - IJskoud

Uit de oude doos

IJskoud

Alvorens de feiten van dit verhaal aan u te vertellen verdient het
om een schets te geven van de omstandigheden waaronder het gebeuren plaatsvond. Binnen de Brabantse Kempen waar ik dienst
deed was het de gewoonte de nachtsurveillance ’s uit te voeren
met twee collegae van naast elkaar liggende groepen van het
Korps Rijkspolitie. Omdat er in de nachtelijke uren minder incidenten werden gemeld kon je een groter gebied bestrijken en toch
optreden daar waar gewenst.
Op zo een nacht deed ik dienst met een collega van een andere
groep en we surveilleerden in een binnen ons korps gekende
surveillanceauto een Volkswagen kever, de zogeheten K.S.A.
oftewel Kleine Surveillance Auto.
Het was een nacht in januari waarbij het gehele bewakingsgebied overal bedekt was met een dikke laag sneeuw en een
temperatuur die je kunt betitelen als snijdend
koud. Zo koud dat je veronderstelde dat
ijsberen bibberend schuilplaatsen zouden zoeken en armen en handen (poten)
klapperend op zoek waren naar zulke
plaatsen. Ons tenue, kunstlederen jekker over uniformjas, rijbroek en
rijlaarzen. Pet op de achterbank.
Mocht je enige tijd in de buitenlucht verblijven dan kon je elkaar
goed horen vanwege de knetterende
kunstlederen jekker die onmiddellijk
verstijfde. Voordeel was dat je in het
aardedonker wist waar de ander was.
Meldingen voor interventie of optreden ook onder
het nulpunt. Toelichting voor wat betreft de verwarming in het
surveillancevoertuig, net boven nul. De luchtgekoelde motor
van de kever kon bij deze temperatuur onvoldoende warme
lucht leveren voor een aangenaam verblijf in dit voertuig. Zeker bij langzaam rijden. En wat doe je dan. Je gaat op de hoofdwegen rijden omdat je daar nog enige snelheid kunt maken en
het toerental van de motor opvoeren om de binnentemperatuur
te veraangenamen.

Toon Strik

beslagen waren en er rokende uitlaatgassen uit het Italiaanse product stoomden. Een opvallend gegeven in de Siberische
omstandigheden van dat moment. Eerste vraag : “Wat is hier
aan de hand? In de directe nabijheid van dit voertuig zagen wij
geen personen.
We wisten dat een stilstaande auto met draaiende motor kan
leiden tot het vormen van levensgevaarlijke koolmonoxide in
het voertuig. Was er sprake van pech? Of toch van iets ernstigs.
In het schijnsel van het licht van een op het kruispunt staande
lantaarnpaal konden wij niet waarnemen of er personen in dit
voertuig aanwezig waren. We stopten en reden met knarsende
banden ook de berm in waar we de bandensporen van deze Fiat
vanaf de rijbaan konden volgen.
Uitstappen en kijken wat er aan de hand is. Een eerste aanblik
leverde op dat zich in de auto 2 personen bevonden van beiderlei kunnen, zoals dat in ambtelijke termen toen werd vermeld.
Beiden geheel ongekleed en houdingen en bewegingen als
zijnde gehuwd. Je weet niet wat je dan onder de omschreven
omstandigheden ziet. Het paar was zo intens bezig dat we in
eerste instantie niet werden opgemerkt. Bij het aanschouwen
van dit liefdesvermaak moest ik even denken aan de Eskimo’s
die in de kleine ruimte van een iglo ook moesten zorgen voor
hun nageslacht maar dat dit toch meer comfortabel moest zijn
dan in en Fiat 500 bij deze temperaturen.
Dan de vraag was hier nu sprake van een strafbaar feit waartegen wij moesten optreden. Lag misschien schennis der eer-

En daar rijd je dan. Van A naar B, naar C en zo verder. En dit
door een winterlandschap waar je een aardige kerstkaart
van zou kunnen maken. Geen verkeer, rookpluimpjes uit alle
schoorstenen en de indruk dat de wereld even stilstaat. In elk
geval een nacht waarvan je wist dat je, je niet in het zweet zou
werken.
Maar dan het is dan rond 04.00 uur. Op een kruising van wegen van een Provinciale weg zien we in het voorbij rijden een,
politieschool
later bleek, een Fiat 500 in een besneeuwde wegberm
zoals
staan. Het viel ons op dat daarvan de ruiten niet bevroren maar
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Uit de oude doos - IJskoud | Begrenzer verplicht

baarheid voor de hand waarbij, volgens de wettelijke tekst, “iemand zijn ondanks” oftewel tegen zijn wil tegenwoordig was.
Dat konden we van onszelf niet zeggen omdat we ons bewust
naar het voertuig hadden begeven vanuit de gedachte dat er
mogelijk gevaar kon zijn voor iemands leven. Daarvan bleek
niets. Zelfs werd er kennelijk gehandeld om leven te verwekken.
Wat nu. Toch denkende aan de genoemde eventuele levensgevaarlijke gassen werd onze aanwezigheid ter kennis gebracht
aan de inzittende oftewel, in dit geval, de “ inliggenden” door
op de ruiten te kloppen. Maak u eens een voorstelling van dat
moment als je zo ingespannen bezig bent.
Rechts en links van de plaats van handeling ontdek je, gelet op
de weersomstandigheden, twee pinguïns met een pet op. Binnen de tijd van welk wereldrecord dan ook werden alle schaamdelen van deze parende gezellen bedekt en werd enige stress
voor ons duidelijk waarneembaar. De eerste vraag van de mannelijk partij was : “Wat is er aan de hand ?” Hierop legden we uit
om welke redenen we ons naar het voertuig hadden begeven en
de bezorgdheid die daar onderdeel van was geweest.

Dit leverde een openbaring op. De nog vrij
jongeman vertelde dat hij bakkersknecht
was en om 05.00 uur op zijn werk
moest zijn. Vandaar het vroege
tijdstip. Aanvullend verklaarde
de vrouwelijke partij dat zij gehuwd was maar af en toe tijdens
de nachtelijke uren de echtelijke
bedstede verliet om in contact te
komen met deze bakkersknecht omdat haar huwelijk niet was
geworden wat zij ervan had verwacht. Zij boden beiden hun excuses aan en bedankte ons voor het handelen uit bezorgdheid.
Zij vervolgde haar weg in de 500 en hij per fiets die in de nabijheid tegen een verkeerspaal stond.
En dan. Wat zeg je hiervan tegen elkaar als je krakend terug
bent gekeerd bij de K.S.A. Van alles en nog wat dat ik hier niet
ga vertellen. Maar met één conclusie. Liefde en geslachtsdrift
kent geen grenzen. Ook niet die van Fahrenheit, Celsius en
Kelvin. n

Snelheidsbegrenzers houdt roekeloze bestuurders in toom

Begrenzer in auto verplicht
met ingang van juli 2022
Op 11 september werd de Westbrabantse bevolking opgeschrikt door een verkeersongeval in Oud-Gastel welke te
wijten was aan het rijden met een te
hoge snelheid. Hierbij kwam een einde
aan het leven van twee vrouwen en twee
kinderen. Een derde kind werd met verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis.
Heel West-Brabant was in shock. De
27-jarige bestuurder van de Mercedes

personenauto, werd om zijn roekeloos
rijden aangehouden, voorgeleid en in
voorlopige hechtenis gezet. Steeds vaker verschijnen berichten als deze in de
media. Meestal zijn er jonge bestuurders
bij betrokken die om welke reden dan
met hoge snelheid rijden waardoor de
rit nogal eens rampzalig eindigt. Alleen
snelheidsbegrenzers kunnen snelheidsduivels als deze bestuurders op de weg
stoppen.

Henk Ketelaar

Gelukkig is dat al bijna zover. Vanaf 6 juli
dit jaar moet elke nieuw te ontwikkelen
bus, vrachtauto of personenauto een ISA
waarschuwingssysteem
(intelligente
snelheid assistent) aan boord hebben.
Vanaf 7 juli 2024, dus volgend jaar, moeten zelfs alle nieuw te verkopen voertuigen een ISA aan boord hebben. Hiermee
worden automobilisten met zachte hand
gedwongen om zich in ieder geval aan
de maximumsnelheid te houden.
Naast dat systeem moet het voertuig
dan ook voorzien zijn van een black box.
Deze slaat informatie op over de rit en
bestuurdersfouten die uitsluitend door
bevoegde autoriteiten als de politie mogen worden uitgelezen. Overigens kan
dat alleen als daar een concrete aanleiding voor is, zoals het dodelijk verkeersongeval in Oud-Gastel.
Helaas hebben de nabestaanden van de
slachtoffers uit Oud-Gastel en de vele
andere verkeersslachtoffers die nog
volgen daar niets meer aan. Maar toch,
er gloort hoop dat verkeersongelukken
waarbij snelheid boosdoener is, veel
minder zullen voorkomen als nu. De toekomst zal het leren. n
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