


IPA Arnhem | 3

In dit nummer
05
06
07
09
11
13
15
16
19
22
26
31
32
35
43
45
47

IPA Arnhem
Voorwoord

Kaartavonden

Broem, Brroem, Brrroemmm.

Bestuurszaken
Agenda - Activiteiten

IPA Twente fietstocht met BBQ

Kampeerweekend van IPA-Nijmegen

Erelid Leen Kip

De rauwe werkelijkheid

Van depot tot OTC
Hobbies

(Corona) nieuws
Het is maar werk
Kerstwens
Inschrijfformulier

Bob van Engeland 75 jaar

Napoleon Bonaparte

Bestuur IPA Arnhem E.O.
www.ipa-nederland.nl/district/arnhem/welkom

C
ol

of
on

Voorzitter / Webredacteur/ privacy officer
IPA Nederland
A. Jansen (Arno)
E  vz-arnhem@ipa-nederland.nl
M 06-23 92 93 99

Secretaris / Ledenwerving
B.H.M. ter Haar (Bert)
E  arnhem@ipa-nederland.nl
M 06-53 89 97 99

2de Secretaris 
vacant

Penningmeester
F.A.W. Holtes (Fred)
E  pm-arnhem@ipa-nederland.nl
M 06-53 84 73 41
IBAN: NL23 RABO 0143770810

2de Penningmeester / Redactie
A.L. Nije (Loes)
E  pm2-arnhem@ipa-nederland.nl
M 06-21 21 02 40

2de voorzitter / Contactsecretaris
Redacteur / Reiscoördinator
A. Veldink (Bert)
E red-arnhem@ipa-nederland.nl
M 06-15436668

Ledenadministratie: 
E ledenadministratie@ipa-nederland.nl

Evenementencoördinator
M. Koehorst (Marjo)
E  marjokoehorst@hotmail.com
M 06-45 62 59 30

Coördinator Clubhuis
A.E. Holtes-Nijemanting (Annelies)
E  clubhuis-arnhem@ipa-nederland.nl
M 06-24 97 75 71

Sportcommissie
M.H. de Leeuw (Rien)
E mhdeleeuw@upcmail.nl
T 06-25 05 45 14

Ledenwerving
J.M. Buitelaar (Hans)
M 06-22 37 72 34

Coverfoto
T. Letteboer (Tom)

Uitgever
Clappers & Vlieger Media
E info@clappers-vlieger.nl

Vormgever
F.P. Clappers (Fabian)

Al hetgeen is gepubliceerd in deze uitgave
inclusief de advertenties, is beschermd door
copyright. Het is derden uitdrukkelijk verboden 
om zonder toestemming van de uitgever enig 
materiaal elders op welke wijze dan ook te 
gebruiken.

>>



IPA Arnhem | 5

Beste IPA-leden en IPA-vrienden,

Door de prachtige, lange nazomer hadden we misschien het gevoel dat de winter nog ver weg 
was. Toch staat het einde van het jaar alweer voor de deur.
De laatste maand van het jaar lijkt altijd wel een snelkookpan. Op alle fronten is het druk en we 
bereiden ons voor op de komende feestdagen en jaarwisseling.

Het aantal coronapatiënten in ziekenhuizen neemt snel toe. Daarom is per 6 november 2021 op 
meer plekken een coronabewijs nodig en ook is het mondkapje weer verplicht. De basisregels 
zijn extra belangrijk om jezelf en anderen te beschermen.
Ondanks dit alles zijn wij van mening dat we op dit moment toch wel een aantal activiteiten en 
evenementen onder voorbehoud kunnen plannen en/of daaraan kunnen deelnemen. We zijn op 
28 september 2021 weer begonnen met de kaart- en rummikubavonden. Dit alles georganiseerd 
en onder leiding van onze nieuwe kaartgedelegeerde Piet Brugman. 
Zie verder op in de Melder onze agenda – activiteiten.  

Onze District Ledenvergadering (DLV) is gehouden op 21 september 2021 in ons clubgebouw 
te Velp. Met betrekking tot de financiële verantwoording 2019 en 2020 is door de leden van de 
DLV decharge verleend op advies van de kascontrolecommissie. Voor nadere informatie zie het 
betreffende artikel in onze Melder. Ter voorbereiding op de ALV is op 15 oktober 2021 het Oost 4 
vooroverleg gehouden te Enschede. Tijdens deze voorvergadering zijn meerdere amendementen 
op het huishoudelijk reglement geformuleerd die we tijdens de ALV hebben ingebracht en die zijn 
aangenomen. De Algemene Ledenvergadering (ALV) 2021 is op 28 oktober 2021 gehouden te 
Venlo. Van ons district is Theo Vrösch gehuldigd ter gelegenheid van zijn 50-jarig IPA jubileum. 
Ons districtslid Leen Kip is op voordracht van het districtsbestuur benoemd tot erelid van de IPA. 
Nadere informatie over de ALV verderop in de Melder. 

Ten slotte hoop ik U (onder voorbehoud) te ontmoeten op onze kerstavond en huldiging van onze 
jubilarissen op 18 december 2021 of tijdens onze nieuwjaarsreceptie op 9 januari 2022.  
Dit jaar heeft zich gekenmerkt door een situatie die niemand eerder heeft meegemaakt. Het 
Coronavirus heeft een enorme impact gehad in 2021 en hopelijk kunnen we in 2022 weer verder 
met ons “gewone” leven. Ik wil U namens het bestuur en ondersteuners van het IPA-District 
Arnhem en Omstreken fijne kerstdagen en een voorspoedig en gezond nieuwjaar toewensen. 
We wensen jullie het allerbeste voor 2022!

Tot die tijd wens ik u veel leesplezier, blijf goed letten op elkaar en zorg goed voor elkaar.

Voorwoord

Arno Jansen 
Voorzitter

IPA district Arnhem en Omstreken
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Op het moment dat deze Melder bij u op de 
deurmat valt, kan de actualiteit tot wijziging van het 
programma zorgen. Via e-mail zullen zaken die in de 
planning staan, maar door Corona niet door kunnen 
gaan met u worden gecommuniceerd. Het voorlopige 
programma:

De laatste speelronde in 2021 wordt gespeeld op 
dinsdag 21 december.

Voor de eerste helft van 2022 staan de volgende 
datums gepland:
11 januari, 1 februari, 22 februari, 15 maart, 5 april 
en 3 mei.

Opgave bij Marjo Koehorst via e-mail marjokoehorst@
hotmail.com of via 06-45625930. 

Agenda - Activiteiten

Klaverjassen en
Rummikub

Zaterdag 18 december:
Kerstavond in ‘t Centrum te Babberich met 
voorafgaand huldiging van de jubilarissen uit het jaar 
2020 en 2021.

De uitnodiging voor deze activiteit heeft u 
als lid persoonlijk via de e-mail ontvangen. 
De sluitingstermijn voor opgave kan mogelijk 
al zijn gesloten voordat u de Melder heeft 
ontvangen. De opgave voor deelname moet 
voor 10 december 2021 zijn gedaan. Indien 
u de betreffende e-mail niet heeft ontvangen, 
kunt u contact opnemen via e-mail met 
marjokoehorst@hotmail.com of telefonisch 
op 06-45625930.

9 januari
Nieuwjaarsreceptie – SIOS te Velp

12 februari
Jeu de Boules Kampioenschappen Zevenaar

Zondag 20 Maart
Lezing “Forensische Opsporing” door Wim Gijgink

April
Mogelijk Kasteel Biljoen bezoeken of een uitstapje 
naar Eibergen maken 

Zondag 11 september
Nationale Taptoe in Rotterdam
Zie verderop in de Melder voor nadere informatie en 
opgave

2021

2022
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Op dinsdag 21 september jl. is de DLV gehouden in ons clubhuis. De opkomst was niet groot, maar er werd 
constructief vergaderd om tot besluiten te komen die meegenomen moesten worden naar de Algemene 
Ledenvergadering (ALV) van de IPA. Bestuursleden en ondersteuners van het bestuur werden bedankt voor 
hun inzet de afgelopen lastige periode. De jubileumcommissie werd ook bedankt voor al haar werk voor het 
60-jarig jubileum. Helaas kon het werk niet afgerond worden met een mooi feest, maar wat in het vat zit, 
verzuurt niet (februari 2025). Piet Brugman is bereid gevonden om na het overlijden van Bauke Nales zijn 
plek in te nemen bij het organiseren van de kaartavonden. Onze fotograaf Tom Letteboer heeft door een 
fysiek probleem zijn activiteiten voor de IPA moeten stilzetten. We zullen de mooie foto’s die Tom maakte en 
vooral zijn fotobewerking node gaan missen. 

Met een minuut stilte hebben de aanwezigen stilgestaan bij de ons ontvallen leden/partners van leden, te 
weten: Gerard de Nijs, Wil van Eden, Lies de Pater, Dinie Protzman, Bauke Nales, Roelie Jelsma en Lien 
Zweers-Onderstal.

Momenteel heeft IPA Arnhem e.o. 177 leden. Voor de ledenwerving heeft het LB een plan van aanpak 
gemaakt.  Momenteel heeft IPA Nederland 5250 leden. Doelstelling is om de komende jaren 300 nieuwe 
leden te werven. Bert ter Haar is met Hans Buitelaar in ons district actief om nieuwe leden te werven. Vanuit 
het LB bestuur was Pieter van der Wal aanwezig die nog een aanvulling gaf op het landelijk beleid en ook de 
ledenwerving als belangrijkste speerpunt aangaf om te voorkomen dat de IPA in Nederland in de toekomst 
niet meer levensvatbaar is. 

Over de ingebrachte jaarverslagen waren verder geen op- of aanmerkingen. De kascommissie verleende 
het bestuur decharge en de penningmeester werd bedankt voor zijn sluitende boekhouding. Bij de 
bestuursverkiezing werd voorzitter Arno Jansen bij acclamatie herkozen. Rita Klaassen was niet herkiesbaar. 
In verband met haar ziekte zal het bestuur haar bezoeken om haar te bedanken voor haar bestuurswerk voor 
de vereniging. 

De voorzitter sloot de avond af en dankte Annelies en Fred voor de goede verzorging gedurende de avond. 
Vooral de hapjes waren bijzonder smaakvol.

OPROEP  -  OPROEP  -  OPROEP  -  OPROEP
Het bestuur is op zoek naar aanvulling van het bestuur. Draagt u de vereniging een warm hart toe, heeft u 
nog wat tijd over, houdt u van gezelligheid, zit regelen in uw bloed, neem dan contact op met voorzitter Arno 
Jansen per e-mail: vz-arnhem@ipa-nederland.nl  

BestuurszakenBestuurszaken
District Ledenvergadering (DLV)



Algemene ledenvergadering te Venlo
Op donderdag 28 oktober 2021 vond bij Van der Valk in Venlo de Algemene Ledenvergadering (ALV) plaats 
van IPA Nederland. De ALV werd door 67 leden bezocht. Er werden drie leden benoemd tot erelid. Dit 
waren Leen Kip, Evert van Luik en John Korsel.  Tevens werden vier leden gehuldigd in verband met hun 
50-jarig lidmaatschap van de IPA. Dit waren Cor Koning, Theo Vrösch, Ben Oldenburg en Ben Kooiman. 
Door voorzitter Willem Schewe zijn de spelden en bijbehorende oorkondes uitgereikt.

Tijdens de ALV werden de volgende onderwerpen besproken:
• De gebruikelijke vaststelling van de stukken waaronder de financiën, de jaarverslagen en de notulen
• Het voorstel viering jubilea
• Het voorstel verevening van afdrachten
• De ledenwerving
• De internationale uitwisseling
• Het imago-onderzoek van Enneüs
• Behandeling van amendementen op het privacyreglement en het huishoudelijk reglement

In het komend magazine van IPA 
Nederland wordt uitgebreider op de 
zaken ingegaan en uiteraard geven 
de notulen een volledig beeld van de 
besluitvorming.

8 | IPA Arnhem 

Afvaardiging van IPA 
Arnhem e.o.

Jubilarissen. Theo Vrösch staat in het midden
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Ondanks dat het bestuursbesluit al in oktober 
2019 was genomen, kon door Corona het 
benoemen tot erelid niet eerder plaatsvinden 
dan op de ALV van 28 oktober 2021 in Venlo. 
Een afvaardiging van het bestuur en hun 
partners vertrokken die dag samen met Leen 
en zijn vrouw Ine naar het zuiden van het land. 
Tijdens een feestelijk gebeuren werden Leen en 
Ine in het zonnetje gezet en werd aan Leen de 
bijhorende oorkonde uitgereikt door voorzitter 
Willem Schewe. Natuurlijk was er een mooie bos 
bloemen voor zijn steun en toeverlaat, zijn vrouw 
Ine. 

Deze benoeming tot erelid is voor het District 
Arnhem e.o. bijzonder. We willen u daarom de 
motivatie die vanuit het bestuur aan het Landelijke 

Bestuur is verzonden niet onthouden. Uiteindelijk 
heeft het Landelijk Bestuur de voordracht, zoals 
blijkt, gehonoreerd.

Motivatie
Eind 2019 gaf ons toenmalig bestuurslid Leen 
Kip aan om te willen stoppen als bestuurslid. 
Leen gaf aan op de Nieuwjaarsreceptie in januari 
2020 te willen stoppen.  Leen is vanaf 1 juli 1987 
lid van IPA Nederland en van ons district.
In de zomer van 2009 ontstond een bestuurscrisis 
bij IPA Arnhem e.o. en door het toenmalige 
bestuur werd voorgesteld dat leden zich zouden 
aan sluiten bij het district Nijmegen dan wel 
IPA-lid af zouden zijn. Samen met de leden 
Jos Koehorst, Fred Holtes, Joke van Dulm en 
Martin de Blécourt werd toen besloten om te 

ERELID   LEEN KIP  ERELID
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proberen een doorstart te maken. De genoemde 
leden, inclusief Leen Kip, werden als nieuw 
bestuur gekozen en het district Arnhem e.o. 
bleef voortbestaan. Veel leden bleven het district 
en daarmee de IPA trouw. Vanaf de zomer 
2009 tot heden heeft Leen Kip als bestuurslid 
gefunctioneerd in diverse hoedanigheden en is hij 
van bijzondere betekenis voor IPA Nederland en 
in het bijzonder voor IPA Arnhem e.o.  geweest.  
Leen heeft tot voor enkele jaren de functie van 
1e secretaris, vanaf 2015 van 2e secretaris en 
het laatste jaar van bestuurslid bekleed.

In het bijzonder heeft Leen door zijn nimmer 
aflatende enthousiasme sturing en leiding 
gegeven aan het organiseren van evenementen 
en het vormen van de redactie van het 
districtsblad de Melder. Leen was voortdurend op 
zoek naar nieuwe festiviteiten voor de leden en 
als gezelligheidsdier was hij voortdurend bezig 
om het de deelnemers zo goed mogelijk naar de 
zin te maken. Hij heeft daar in al die jaren heel 
veel vrije tijd in gestoken.

Leen stond de laatste jaren bij ons district 
bekend als “razende reporter” die voortdurend 
op zoek was naar nieuwtjes en feiten om zo 
ons districtsblad de Melder te kunnen vullen. 
Hij ging voor kwaliteit en voerde daarom ook de 

onderhandelingen met onze nieuwe uitgever. 
Leen is al jaren de grote animator achter de 
organisatie van de meerdaagse reizen naar het 
buitenland. Hij voerde vele besprekingen met 
aanbieders, reisorganisaties en hoteleigenaren. 
Zo hebben IPA-leden prachtige reizen gemaakt 
naar Noorwegen, Schotland, Letland, Duitsland 
en Tsjechië. Volgend jaar tijdens ons jubileumjaar 
staat een prachtige reis naar Ierland gepland.

Namens het district Arnhem e.o. heeft Leen Kip 
als afgevaardigde diverse malen deelgenomen 
aan Algemene ledenvergaderingen en andere 
landelijke overleggen en maakte hij deel uit 
van landelijke werkgroepen. Recentelijk heeft 
hij in 2018/2019 deel uit gemaakt van de 
landelijke werkgroep die zich bezighield met het 
herschrijven van het Huishoudelijk Reglement.
Als bestuur zijn wij van mening dat Leen 
Kip gedurende meer dan 10 jaren zodanige 
activiteiten heeft ontplooid, die aantoonbaar van 
zeer buitengewone waarde voor IPA Nederland 
geweest zijn. 

Leen, van harte gefeliciteerd met de benoeming 
tot erelid!

Het bestuur IPA Arnhem e.o.
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Het was een tijdje geleden, maar ik herinnerde 
me van het huis van Bob en Ronnie dat daar 
prominent op de schoorsteen een kleine BMW-
motorfiets de functie van windvaan had. Als Bob 
de voordeur open doet, zie ik dat de jaren nog 
geen vat op hem hebben gehad. Iets grijzer aan 
de slapen, maar de prominente snor en zijn gulle 
lach zijn er nog steeds. Het is Bob niet aan te zien 
dat hij 75 jaar is geworden en dat geldt overigens 
ook voor Ronnie. Vorig jaar is Bob geveld door 
Corona en hij is daar nog niet helemaal van 
hersteld. Het gebakje bij de kop koffie illustreert 
dat het een blije en bijzondere dag is. 

Bob en ik hebben beiden gewerkt bij de 
gemeentepolitie Renkum en al snel is er sprake 
van verhalen “uit de oude doos”. Bob is gestart 
bij de politie Amsterdam en heeft daar de nodige 
werkervaring opgebouwd. Hij heeft onder meer 
deel uit gemaakt van de motorpool van de 
Amsterdamse politie. Amsterdam stond in die tijd 
bekend door de politie met zijspancombinaties.
Ook Bob is een tijd bestuurder van een 
zijspan geweest. Hij heeft enkele ongelukken 
meegemaakt op de motor. In de jaren met het 
zijspan heeft hij het zwaarste ongeluk gehad, dat 
hem op weken ziekenhuis kwam te staan. 

In de jaren bij de gemeentepolitie Renkum, heeft 
Bob wel een tijdje bij de recherche gewerkt, 
maar verkeer was toch meer zijn ding. Ik ken 
Bob dan ook nog van de snelheidscontroles en 
de controles van bromfietsen. Hij was de collega 

die mij de kunst van 
het snel ontmantelen 
van opgevoerde 
bromfietsen leerde. Ik 
heb nog zwartwitfoto’s 
van Bob en mij in 
de garage van de 
brandweer met een 
“kale” Kreidler en een 
bonte verzameling van 
onderdelen ernaast.

Renkum was een gemoedelijk korps, waar meer 
dan genoeg vrijheid was om nieuwe dingen te 
ondernemen. Ik weet dat Bob veel tijd heeft 

gestoken in de aanschaf van politiemotoren 
voor de gemeentepolitie Renkum. Eerst waren 
dat BMW’s en later zag hij ook kans om ons 
te voorzien van een echte Harley Davidson. 
Wij waren een van de weinige korpsen, die de 
nieuwe, glanzende bolide mochten gebruiken. 

Bob heeft gouden handjes en heeft jaren de 
motoren die hij zelf had, onderhouden en 
voorzien van de nieuwste accessoires. In mei 
van dit jaar heeft hij mede door de corona na 56 
jaar en 19 motoren verder met pijn in zijn hart 
zijn laatste tot in de puntjes getunede Harley 
verkocht aan zijn dealer.

Het is heel gezellig, maar ik moet na een uurtje 
vertrekken, want het werk wacht. Ik kom echter 
niet weg, voordat ik nog een blik in de garage 
werp. Er zijn dan weliswaar geen motoren meer 
in de garage te bewonderen, maar een trotse 
Bob laat me een prachtige zilvergrijze cabrio van 
Duitse makelij zien. 

Uiteraard door Bob nagelopen, onderhouden en 
voorzien van nieuwe onderdelen. Ik zie het zo 
voor me: met het dak open lekker toeren. Ronnie 
met een sjaaltje om en wapperende haren en 
een glimlachende Bob aan het stuur.

Bob van Engeland 75 jaarBob van Engeland 75 jaar
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Het was weer wennen. De eerste klaverjas- en 
rummikubavond begon moeizaam.
We zouden om half acht beginnen. Dat besluit 
was genomen teneinde de organisatoren geen 
nachtwerk te bezorgen.

Echter, enkelen waren dat vergeten waardoor 
Fred zich genoodzaakt voelde deze mensen te 
bellen. Dit had tot gevolg dat enkele minuten 
voor acht uur vier dames en een man zich bij 
de wedstrijdleiding meldden. Hierna sprak 
onze voorzitter een woord van welkom uit en 
stonden we stil bij het overlijden van Bauke 
Nales, de grote inspirator van deze avonden. 
Bauke heeft jarenlang leiding gegeven aan 
de klaverjasavonden. Hij hield de standen 
nauwgezet bij. En als je per ongeluk een fout in 
de telling had gemaakt dan was hij in staat om 
je midden in de nacht op te bellen en je ernstig 
te berispen. Hierna bedankte Rob, de broer van 
Bauke, namens de familie voor de belangstelling 
en het medeleven tijdens de ziekte en het 
overlijden van Bauke.

Het bestuur vond in ons lid Piet Brugman de 
nieuwe organisator van het klaverjassen. Piet 
beschikt over een computersysteem dat alles 
in goede banen moet leiden. Toch moesten we 
er even aan wennen. Tijdens de tijd van Bauke 
was het zo dat je een nummertje moest trekken 
om vast te stellen aan welke tafel en met wie je 
moest klaverjassen.

Dit was wel makkelijk als je bijvoorbeeld zag dat je 
bij je eigen vrouw aan tafel zat en in het slechtste 
geval samen met haar moest klaverjassen, 

dan werd er wel eens een beetje gesjoemeld.
Natuurlijk uitsluitend om echtelijke ruzies te 
voorkomen. Er was altijd wel iemand bereid om 
met jouw vrouw of man te klaverjassen.

Dat is nu niet meer mogelijk. Piet laat de 
computer vaststellen wie met wie kaart. Daar 
kan niet meer aan getornd worden. En het liep 
prima, want Henriette en Albert Ruinard moesten 
samen klaverjassen. Er werd geen wanklank 
gehoord. Nou is Albert ook wel een erg rustige 
man, dat scheelde dan wel weer!

We speelden drie rondes en de twee dames die 
er waren, speelden rummikub. We hopen dat er 
de volgende keer meer Rummikuppers zullen 
zijn.

Ans Philips won overtuigend het spel rummikub.  
De tweede plaats bij het klaverjassen werd 
veroverd door Fred. Hij had één punt minder dan 
zijn echtgenote Annelies die de eerste plaats 
veroverde.Het was weer een erg gezellige, 
ouderwetse kaartavond. Annelies, Theo en 
Fred voorzagen iedereen bij binnenkomst van 
een kop koffie en tijdens de avond verzorgden 
ze de consumpties. Annelies had weer, zoals 
gebruikelijk, voor lekkere hapjes gezorgd.

Wilt u ook gezellig klaverjassen of rummikuppen? 
Geef u dan op bij onze penningmeester. Bent u 
niet erg geoefend in die spelen, dan zullen we 
u met woord en daad terzijde staan. We spelen 
niet met het mes op tafel.

Fred Holtes

KaartavondenKaartavonden
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Je kijkt al dagen van tevoren naar de sombere 
weersvoorspellingen en je vraagt je af of je wel 
moet gaan. Fietsen in de regen is namelijk over 
het algemeen niet echt aantrekkelijk. Gelukkig 
hebben we niet aan onze twijfels toegegeven, 
want dan hadden we onszelf tekort gedaan. We 
hebben namelijk een topdag gehad.

Op zaterdag 28 augustus jl. om 13.00 uur kwamen 
46 fietsliefhebbers op camping “de Witte Berg” 
in Nutter (Oud Ootmarsum) bij elkaar. De 38 
Twentse IPA-leden werden aangevuld met twee 
IPA-leden uit Apeldoorn, Dick en Jacqueline 
Beerens uit Nijmegen en Fred en Annelies Holtes 
en Victor en Marianne Stenmans uit Arnhem. 

De ontvangst was op de bekende Twentse 
gastvrije manier met koffie en, hoe kan het ook 
anders, een flinke snee beboterde krentenwegge. 
De bodem was gelegd, nu op de pedalen.

Vanuit Nutter fietsten we, via het schitterende 
glooiende (bos)landschap langs huizen in 
Saksische en Twentse bouwstijl naar Vasse. Bij 
het bezoekerscentrum “Dal van de Mosbeek” in 
Mander was de eerste stop. Tijd voor een frisje, 
gesprekken en voor een enkeling, een bezoek 
aan de toiletten in restaurant “Watermolen 
Bels”. Een restaurant waar ze nog geloven in 

ouderwets genieten. Dat straalt het restaurant 
op deze idyllische plek dan ook naar alle kanten 
uit. Met de mondkapjes binnen handbereik de 
grens over. Via Getelo naar Hesingen waar in 
Gasthof “Zum Lönsberg” kaffee und kuchen 
op ons wachtten. Op het laatste stukje, tijdens 
een flinke klim, kregen we wat de weerapp ons 
al die dagen al voorspelde, namelijk regen. 
Aan de zijkant van de weg werden poncho’s, 
regenkapjes en -broeken uit zijtassen getrokken. 
Maar we hielden de moed erin, we waren immers 
op weg naar de kaffee und kuchen.

Via Halle op weg naar Hezingen in Nederland. 
Halverwege leek het even of we tijdens onze 
fietsroute over een finish reden toen we op het 
bospad onder het bord met de tekst “Niederlande” 
doorgingen. Maar nee hoor, we waren er nog niet. 
Er wachtte ons nog een prachtig stuk bosgebied 
met hier en daar een klein kuitenbijtertje.

In Nutter op camping “de Witte Berg” stonden 
gekoelde drankjes en een warme bbq op ons 
te wachten, aangevuld met heerlijke salades, 
sauzen en vers brood. Een mooie afsluiting van 
een fijne dag. Met dank aan onze Twentse IPA-
vrienden en een pluim aan de organisatie.

Fred en Marianne 

IPA Twente fietstocht met BBQIPA Twente fietstocht met BBQ
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Het is deze maand 75 jaar geleden dat de Koning 
Willem III-kazerne in Apeldoorn dé bakermat van 
de marechausseeopleidingen werd. En hoewel 
de kazerne qua uiterlijk misschien weinig is 
veranderd, hebben de ontwikkelingen binnen de 
poort zeker niet stil gestaan. Een sprong terug in 
de tijd.

Depots
In 1946-1947 telt de KMar meerdere 
opleidingsdepots: het Depot Apeldoorn in de 
Van Haeftenkazerne en het Depot Nieuwersluis. 
Beiden voor de opleiding van beroepspersoneel.
Op de Koning Willem III-kazerne wordt in mei 1946 
het Depot voor Dienstplichtige Marechaussees 
opgericht. In een paar maanden tijd worden 
dienstplichtigen hier klaargestoomd voor het 
militair politievak om te dienen in Nederlands-
Indië.

Dit alles uiteraard met de nodige militaire 
discipline. Hygiëne, luxe en comfort? Welnee. 
De militairen in spé delen met 12 of 24 man 
een kamer. Toiletteren kan in een gebouw 
buiten, douchen gebeurt eens per week in een 
badhuis op vrijdagmiddag na de veldloop. Heen 
en weer pendelen naar huis is er niet bij. Op 
zaterdagmiddag rijdt er een militaire vrachtwagen 
voor om de club af te zetten op het station.
De kazerne zelf? Die ziet er nog nagenoeg 
hetzelfde uit als op die dag, 75 jaar geleden.

Bakermat
In 1948 komt er één Depot Koninklijke 
Marechaussee met de Koning Willem III-
kazerne als hoofdlocatie. De kazerne geldt 

vanaf dat moment als de bakermat waar alle 
marechaussees worden opgeleid. Ook voor 
ceremonies en andere officiële aangelegenheden 
is de KWIII dé plek om samen te komen.
Het was dan ook vanzelfsprekend dat voor 
de poort van deze kazerne in 1949 het 
Marechausseemonument wordt opgericht ter 
nagedachtenis aan alle omgekomen collega’s.

 

Rijopleiding 
Door naar de jaren 50 en 60. De Nederlandse 
krijgsmacht wordt opnieuw opgebouwd en begint 
langzaamaan weer vorm te krijgen. Het Depot 
op de KWIII-kazerne blijft tot 26 augustus 1967 
bestaan. De naam wordt daarna veranderd in 
Opleidingscentrum Koninklijke Marechaussee.

Tekst en foto’s: ministerie van Defensie

Van Depot tot OTC
Jubileum voor opleidingscentrum Koning Willem III-kazerne in Apeldoorn
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De kazerne doet onder meer dienst als 
verkeersschool waar marechaussees voor zo’n 
beetje alles met wielen een rijbewijs kunnen 
halen. Decennialang zijn er ontelbare gele 
en blauwe papiertjes uitgegeven voor onder 
andere vrachtwagens, motoren, landrovers en 
jeeps. Begin 2000 worden de rijopleidingen 
centraal georganiseerd op het Opleidings- en 
Trainingscentrum Rijden (OTCRij) in Oirschot. 
De lege voertuigloodsen in gebouw 55 dienen 
tegenwoordig als les- en opslagruimten.

Speurwerk 
Op de KWIII bevindt zich tevens lange tijd de 
Rechercheschool waar beroepsmarechaussees 
met interesse in recherchewerk de fijne kneepjes 
van het vak leren. Dienstplichtigen met missie in 
het vooruitzicht krijgen hier in een verkort traject 
de basis onderwezen. Denk aan het maken van 
een gipsafdruk of het veiligstellen van sporen.
Door een reorganisatie gaat de Rechercheschool, 
tot dat moment gevestigd in gebouw 40, in 2004 
ter ziele. Marechaussees met interesse in het 
vak worden vandaag de dag opgeleid op de 
Politieacademie in Apeldoorn.  

Je mannetje staan
Vrouwen worden tijdens en vlak na de Tweede 
Wereldoorlog binnen de krijgsmacht veelal ingezet 

in ondersteunende functies als verpleegkundige, 
boekhoudster of typiste. Daar komt eind jaren 
70 verandering in als in Nederland bij wet wordt 
bepaald dat vrouwen zonder onderscheid en op 
gelijke voet als mannen bij de overheid mogen 
werken. Dus ook vliegen, varen en vechten. 
Op het opleidingscentrum in Apeldoorn komen 
op 2 september 1979 de eerste vrouwen voor de 
rang van marechaussee op. Peloton 79-5 heeft 
de primeur. En dat was best even wennen.
Bij de vrouwenafdeling, op de zolder van 
gebouw 21, hing een groot bord met duidelijke 
tekst: de dames mochten niet in onderbroek 
en beha gezien worden. Ook in het badhuis 
werd een en ander aangepast. Na een korte 
gewenningsperiode verliep de samenwerking 
tussen mannen en vrouwen tijdens de opleiding 
volgens de instructeurs ‘hartstikke leuk’.

KMar versus politie 
Eind jaren 80 wordt in de beroepsopleiding 
van de Marechaussee op theoretisch gebied 
steeds meer naar de politieopleiding gekeken. 
Na uitvoerig onderzoek volgt in mei 1984 de 
conclusie dat beide opleidingen gelijkwaardig 
zijn. Het resulteert erin dat marechaussees in 
spé, in het kader van dealvorming met de politie, 
extra theoretische lessen krijgen.
Een stevige basis voor een vergaande 
samenwerking met de politie in latere jaren, 
waardoor vele marechaussees voor bepaalde 
periodes werkzaamheden bij een politiekorps 
verrichten of bij een overgang naar de politie via 
een verkorte opleiding kunnen instromen.

Vernieuwing
Het is de afgelopen decennia in Apeldoorn een 
komen en gaan geweest van nieuwe collega’s 
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en die trend lijkt zich, gelukkig, voort te zetten. 
De Koninklijke Marechaussee groeit nog altijd 
ontzettend hard en het huidige Opleidings-, 
Trainings- en Kenniscentrum Koninklijke 
Marechaussee (OTCKMar) kan uiteraard niet 
achterblijven.

Na een periode van ontwikkelen, slopen, 
bouwen en inrichten werd vorig jaar daarom het 
nieuwe ‘gebouw 46’ geopend. Een duurzaam, 
multifunctioneel lesgebouw dat plek biedt aan 

800 tot 1.200 mensen. De grote transparante 
centrale hal is omringd door een collegezaal 
met 160 plaatsen, 30 leslokalen, een bibliotheek 
en ruim 170 flexwerkplekken voor instructeurs. 
Daarnaast heeft het nieuwe lesgebouw een 
ondergrondse parkeerkelder met 214 plaatsen.
In het masterplan van de renovatie van de KWIII 
kreeg het nieuwe pand overigens officieel het 
nummer 150, maar in de volksmond blijft het de 
oude vertrouwde ‘46’.
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Zoals in de vorige editie genoemd zijn we voor een interview afgereisd 
naar een mooi plaatsje aan de rivier de Berkel in de Achterhoek. 
Eibergen is prachtig gelegen in het coulissen-landschap. Nu met 
de opkomende herfstkleuren wordt het steeds mooier. We troffen 
bijzonder mooi weer en we stapten ook nog in de boot. Nee, we werden 
niet in de boot genomen, we werden met open armen ontvangen in 
Het Vonder aan de Berkel. We hopen dat u veel plezier beleeft aan het 
mooie verhaal van Wim Gijgink.

Wilt u iets over uw hobby vertellen, neem dan contact op met 
de redactie en dan kunnen we het er eens over hebben of uw 
vrijetijdsbesteding of uw (vrijwilligers-)werk, in welke vorm dan ook, 
mogelijk een mooi verhaal voort kan brengen om andere lezers van 
de Melder daarmee te plezieren. De redactie is te bereiken op haar 
mailadres: red-arnhem@ipa-nederland.nl.

Het Vonder in Eibergen, prachtig boothuis aan 
de oever van de Berkel, is ons ontmoetingspunt. 
Wim Gijgink staat ons op te wachten en stelt 
zijn bootsmaat voor vandaag, Johan, voor. Bij 
een lekker kopje koffie loopt het gesprek alsof 

we elkaar dagelijks spreken. Het boothuis blijkt 
veel meer te zijn dan dat. Een trouwlocatie is het, 
kleine feestjes kunnen er worden gehouden en er 
is een buitenterras. Het boothuis waarin de boot 
van de Stichting de Berkelzomp ligt, is geheel 
door vrijwilligers gebouwd in 2600 werkuren. De 
Stichting bestaat sinds 1997 en beschikt over 
vier Berkelzompen die hun thuishaven hebben in 
Almen, Lochem, Borculo en Eibergen. Allemaal 
varen ze hun eigen traject en hebben hun eigen 
groep schippers. In Eibergen heet de Berkelzomp 
“Snippe”, een platbodem die op traditionele wijze 
is nagebouwd en wordt onderhouden door een 
groep van 30 vrijwilligers. Een echt houten boot, 
die in de winter in het boothuis omhoog wordt 
getakeld en in vier weken tijd moet worden 
onderhouden en daarna snel weer het water 
in moet anders krimpt het hout te veel. De vrije 

Mijn hobby is modelvliegtuigbouwer, schipper of toch “bestuurder”?
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tijd in de wintermaanden wordt dus ook goed 
besteed. 

Wim is sinds 2017 uit dienst en heeft getracht het 
eerste jaar alle verzoeken om in bestuursfuncties 
te treden af te wimpelen, maar uiteindelijk heeft 
de VVV of zoals het nu heet de TIP (Toeristisch 
Informatie Punt) de kans gekregen dat hij tot 
voorzitter kon worden gekozen. Samen met 
25 vrijwilligers worden alle zaken (de winkel 
bemensen, wandel- en fietsroutes maken en 
onderhouden, website bijhouden, etc.)  voor de 
VVV/TIP georganiseerd. Zijn overbuurman Johan 
wist hem sinds kort ook nog over te halen om 
naast schipper op de “Snippe” penningmeester 
te worden van de Stichting Berkelzomp.

Naast zijn politiewerk is Wim altijd al bezig 
geweest in diverse bestuursfuncties, veel 
daarvan hadden te maken met zijn toenmalige 
hobby volleyballen. In 1975 begon Wim bij de 
gemeentepolitie Wageningen na een studie aan 
de HTS en een korte loopbaan bij defensie. Al 
snel werd hij door Gerard de Nijs lid gemaakt 
van de IPA. Gerard was in die tijd super actief 
om elke diender lid te maken van de organisatie 
waarvan hij in het landelijke bestuur zat. Het 
lidmaatschap heeft Wim goed benut door veel 
deel te nemen aan sportdagen met het hele gezin 
en het bezoeken van diverse IPA-huizen. Het 
volleyballen werd in Wageningen veel beoefend, 
zelfs de politie had twee teams die op hoog 
niveau speelden in een landelijke competitie. In 
Wageningen werd Wim door zijn studie aan de 
HTS al snel gepakt door, zoals het nu heet, de 
forensische opsporing. In 1981 richtte hij samen 
met Henk Simons de eerste TOHD (Technische 
Opsporings- en Herkennings Dienst) binnen de 
gemeenten Wageningen, Ede en Veenendaal 

op. In 1993 kwam de regionalisatie en viel 
Veenendaal af door de nieuwe regio-indeling. Er 
werd verhuisd naar Arnhem op de Beekstraat, 
waar 20 personeelsleden kwamen te werken. 
Bij het vertrek van Wim was de naam van de 
afdeling veranderd in Forensische Opsporing 
(FO), werkten er 200 collega’s en was er een 
gloednieuw eigen gebouw in Elst, waaraan 
Wim mee heeft gewerkt aan de ontwikkeling 
en indeling van het gebouw en van daaruit de 
nieuwe werkwijze. 

Ook nieuw was dat de collega’s op straat een 
DNA-kit in de dienstauto kregen en daarmee de 
eerste sporen veilig konden stellen. Wim heeft 
deze DNA-kit ontwikkeld en daarvoor ook nog de 
innovatieprijs mogen ontvangen van korpschef 
Kees Bakker. Een hele strijd ging hieraan vooraf, 
want het specialistische werk van de TOHD/FO 
moest uit handen worden gegeven. Ook de NFI 
(Nederlands Forensisch Instituut) was eerst zeker 
niet enthousiast, maar inmiddels is gebleken dat 
deze gewijzigde werkwijze vele voordelen heeft. 
Op het werk werd gemerkt dat de maatschappij 
steeds gewelddadiger werd. Een werkweekend 
zat altijd vol met steekpartijen, stoffelijke 
overschotten, zedendelicten, etc. De druk op het 
personeel werd steeds groter en Wim zocht in 
een gastdocentschap aan de Politie Academie 
een nieuwe uitdaging. In 2006 stapte hij voltijd 
over naar de PA. Eerst vanuit Zutphen en later 
vanuit Apeldoorn.

Hoezo Eibergen? Wim is geboren in Hoksebargen 
(Haaksbergen) en hij verhuisde met zijn ouders 
naar Eibergen. Na de politieopleiding werd het 
Wageningen, totdat een opsporingszaak hem 
naar Eibergen bracht bij een makelaar. Een 
actieve makelaar was het, want even later 
had Wim al een leuke optie op een woning in 
Eibergen binnen. En zo kwam het dat hij in 
1999 zijn overbuurman en bootsmaat Johan 
leerde kennen. Eibergen - Arnhem was qua 
reistijd ongeveer gelijk aan de reistijd van 
Wageningen naar Arnhem vanwege de files in 
Arnhem. De kinderen van Wim en Geke waren 
op een zodanige leeftijd dat de overgang naar 
nieuwe scholen geen probleem vormde en in 
de omgeving van Eibergen werd ook op hoog 
niveau volleybal gespeeld. De Zonnebloem 
kreeg aan Geke een goede vrijwilligster, waar zij 
is uitgegroeid tot coördinatrice. 
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“We gaan!” zeggen Wim en Johan. En daar gaan 
we letterlijk de boot in. We schepen in op de 
“Snippe” en mogen plaatsnemen op een lekker 
kussentje. Buiten schijnt de zon en gelukkig zijn 
er geen roeispanen. De boot is modern voorzien 
van een elektromotor. Johan is de stuurman en 
Wim vertelt het prachtige verhaal over de Berkel, 
110 km lang, die ontspringt in Duitsland vanuit een 
springbron en uiteindelijk in het Twentekanaal 
stroomt. In Zutphen stroomt een aftakking van 
de Berkel in de IJssel. We krijgen een mooi 
beeld van de natuur in en rondom Eibergen. Wim 
vertelt over Eibergen, zijn industrie, de panden 
en parken langs het water en de obstakels in de 
Berkel. Vanuit de oude arm van de Berkel komen 
we in het gegraven deel. Eerst ten behoeve van 
de werkverschaffing in de jaren 30 en later in de 
jaren 60 werd de Berkel nog meer gekanaliseerd 
voor betere afvoer van het water. Het milieu 
werd hierdoor echter ernstig verstoord, er volgde 
verdroging. Er werd teveel water afgevoerd. 
Dat werd weer teruggebracht en zoals vaker 
te zien is worden de rivieren, beken en sloten 
teruggebracht naar hun oude stroombeddingen. 
Water vasthouden is nu het devies! Eibergen ligt 
eigenlijk in een  heel groot retentiegebied, maar 
gelukkig is hiervan nog geen gebruikgemaakt. 
De mooiste plek is de watermolen in de oude 
arm van de Berkel. In de weekenden is de molen 
opengesteld en nog in gebruik als graanmolen. 
Een prachtige locatie met een authentieke 
schutsluis, die een verval van 2,70 m overbrugt. 
Hierdoor werd de handel tussen het achterland 
Duitsland tot in de Nederlandse Hanzesteden 
mogelijk. Als we terug varen komen we langs 
vele broedplaatsen van ijsvogels. Helaas spotten 
wij ze niet, maar wel futen en aalscholvers. De 
beste tijd om de ijsvogel te kunnen zien is het 
voorjaar, de broedtijd. Wij hebben veel gezien en 
veel gehoord. Wim is een goed verteller, maar 
we gaan hier niet alles verklappen, want we zijn 
van plan met IPA Arnhem e.o. in het volgende 
jaar een tochtje met de Berkelzomp op de Berkel 
te gaan maken. De omgeving van Eibergen leent 
zich verder prima om je heerlijk te vermaken.
We komen weer terug bij het boothuis Het 
Vonder. Johan legt uit waar de naam is ontstaan. 
Een vonder is de naam voor een smalle plank 
over het water. Naast het boothuis lag vroeger 
een vonder over de Berkel, maar nu ligt er al 
jarenlang een mooie stenen brug, zodat met 
paard en wagen de fabriek van KTV (Koninklijke 
Textiel Veredeling) bereikt kon worden. In deze 

fabriek werd vroeger o.a. het oude “linnen” 
rijbewijs gemaakt. Zo werd het boothuis genoemd 
naar het vroegere plankje over het water. 

De maand oktober wordt als laatste nog vol 
gemaakt met dagelijkse vaartochten voor 
individuen en groepen van maximaal 20 
personen. De planning zit nagenoeg vol. De 
laatste vaartocht van 2021 werd op 13 november 
gemaakt toen Sinterklaas met zijn gevolg naar 
de haven in Eibergen werd gebracht. Nu is de 
boot in winterslaap tot 17 april. Een belangrijke 
datum voor de Stichting de Berkelzomp. Gaat u 
varen vanuit Eibergen, dan moet u maar eens 
navragen wat die datum betekent.

De boot wordt weer netjes vastgelegd in het 
boothuis en we sluiten af met nog een kopje 
koffie. Als we met Wim terugkijken op zijn hobby’s, 
dan is dat van modelvliegtuigbouw een periode 
geweest die al ruim 42 jaar terug is gestopt. Die 
kostbare hobby paste niet meer binnen het jonge 
gezin. Volleyballen is vele jaren actief beoefend, 
maar zeker ook het regelen van zaken. Als we 
terugkijken, geeft Wim aan dat zijn grootste 
hobby het organiseren is. Binnen het werk vaak 
bezig met ontwikkelen van nieuwe zaken en 
in de vrije tijd menig bestuurstaak uitgevoerd. 
Na de verplichte arbeid is het nu heerlijk weer 
bezig te zijn met nuttige zaken waar heel veel 
mensen profijt van hebben. We nemen afscheid 
en spreken af dat we elkaar het komende jaar 
terug gaan zien in en om Eibergen.

Loes en Bert Veldink
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“Crimineel professioneel waren ze. Alleen jammer 
dat we de kluiskraak niet rond kregen”, verzucht 
rechercheur Roel. Het is volop zomer als veel klanten 
van de bank hun hart vasthouden als ze horen dat 
ruim 200 safeloketten zijn opengebroken en de 
geschatte schade in de miljoenen loopt.

Maandag 27 juli 08.30 uur. Het begin van een nieuwe 
werkdag voor een medewerkster van de 
ABN AMRO-bank. Maar toen zij in de kelder de dikke 
kluisdeur opende, bleek dat het geen werkdag als 
normaal zou worden. Vanuit de kluis liepen twee 
gemaskerde mannen met een groene plunjebaal 
gemoedelijk langs haar heen. De onverwachte 
ontmoeting verbouwereerde de bankmedewerkster, 
maar de schrik was nog groter toen een blik in 
de kluisruimte werd geworpen. 217 safeloketten 
waren opengebroken. “De daders zeiden zelfs nog 
gedag toen zij de vrouw passeerden”, herinnerde 
Jochem zich nog. Hij vormde samen met Roel het 
Kluisjesteam. “Terwijl collega’s in Arnhem naar de 
mannen zochten, bleken de verdachten achteraf 
al lang buiten Gelderland te zijn.” Roel vult aan: 
“De twee mannen konden een heel weekend lang 
ongestoord hun gang gaan in de kluis. Ze braken 
veel safeloketten open en haalden er bankbiljetten, 
goud, zilver en juwelen uit. De waarde van de buit lag 
tussen de één en drie miljoen. Volgens een getuige 
liepen vrijdagmiddag 24 juli twee donkere ‘monteurs’ 
in het bankgebouw aan het Arnhemse Willemsplein. 
Ze vroegen waar het toilet was. Dat was in de kelder, 
waar ook de kluisruimte was.”

In de ondergrondse ruimte bevonden zich onder 
meer safeloketten; een deel van die loketten stond 
normaliter in een Velps bankfiliaal. Dat gebouw werd 
op dat moment verbouwd, waardoor de kluisjes naar 
het regiokantoor waren verhuisd. Het gros van de 
mensen dat een kluisje huurde, waren Arnhemmers, 
Velpenaren en Rozendalers die familiejuwelen, 
waardepapieren en contant geld in de lades hadden 
liggen. Jochem: “De kraak was goed voorbereid. 

Kijk, een kluis kom je niet zomaar binnen. Er is een 
stalen traliehek, een dikke kluisdeur, een tijdslot. De 
beveiliging in de kluisruimte was onklaar gemaakt. 
De twee daders zijn vrijdagmiddag brutaal de kelder 
ingelopen en lieten zich ongemerkt in de geopende 
kluis insluiten. Vervolgens hadden ze zestig uur de 
tijd om hun slag te slaan en was het wachten tot 
bankmedewerkers de kluisdeur op maandagochtend 
weer zouden openen. Uiteraard was er gekeken of 
bankpersoneel bij de kraak betrokken was, maar uit 
dat onderzoek kwam niets verdachts naar boven.”

Arnhem had niet de primeur van een dergelijke 
onbeschaamde kraak. In Amsterdam en Eindhoven 
hadden insluipers ook al huisgehouden waarbij 
in de ‘Lichtstad’ naar verluid twintig miljoen was 
buitgemaakt. De Arnhemse rechercheurs kregen 
al snel een telefoontje uit Den Helder. “In februari 
hadden insluipers daar ‘overnacht’ in de kluis van de 
VSB-bank. Van slapen kwam weinig, want ze roofden 
veel kluisjes leeg en vertrokken doodsimpel toen de 
kluisdeur weer openging. Precies de modus operandi 
(werkwijze opm. JK) als in Arnhem.”

De collega’s uit Noord-Holland wilden de handen 
ineenslaan met de twee rechercheurs van het 
Arnhemse Kluisjesteam. Ze hadden bij de VSB een 
belangrijk spoor gevonden: DNA. Aan een kluisje 
was bloed van één van de daders achtergebleven. 
“Ze wilden kijken wat wij aan sporen hadden, maar 
dat was niet veel. De Arnhemse kraak was heel 
goed voorbereid. De daders hadden praktisch niets 
achtergelaten. Ze moeten eten en drinken voor een 
heel weekend hebben meegenomen, maar lieten 
bijna geen resten in de kluis achter. Als ze gepoept 
hadden, dan ruimden ze die drollen ook heel netjes 
op. Eigenlijk het enige dat we vonden, was wat 
urine in een hoek en enkele sinaasappelpitten. 
Het werken met DNA-sporen stond toen nog in de 
kinderschoenen en het lukte helaas niet om het DNA 
op de pitten veilig te stellen. Dat was flink balen”, 
meent Roel.

Huiveringwekkende en bloedstollende verhalen uit de dossiers van de voormalige 
politieregio Gelderland-Midden.

De tekst van dit verhaal  is van Steven Walter, met bijdragen van Harry Munniksma, Marije Wisselink 
en Ronald van der Leeden.

Het is geen geromantiseerd politieverhaal maar een praktijkdossier van de politie. Het is de praktijk waarmee 
politiemensen worden geconfronteerd. We hopen dat het lezen van dit verhaal u, ondanks de gruwelijkheden 
en het leed, de andere kant laat zien van de ‘rauwe werkelijkheid’.

De rauwe werkelijkheidDe rauwe werkelijkheid

De kluisjesmannen
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De kraak lag erg gevoelig in de bankenwereld. Het 
gedupeerde kantoor was terughoudend in haar 
mededelingen over dit misdrijf. Klanten werden 
afgeschermd. In een brief aan de cliënten beschreef 
de bank haar spijt over alles wat was gebeurd. Ook 
werd er gevraagd op een formulier aan te geven wat er 
precies in ieders safeloket lag. Jochem: “Vanwege 
de privacy kende de bank die inhoud niet. Dat 
formulier was ook een controlemiddel. Niet elk 
kluisje was leeggeroofd, maar toch werd er 
om opgave gevraagd. Zo kon min of meer 
voorkomen worden dat mensen meer geld 
‘claimden’ dan ze daadwerkelijk in hun kluisje 
hadden liggen. Maar de bank heeft zich qua 
schadevergoeding coulant opgesteld. “Wat Roel 
wel apart vond, was dat de bank zorgde voor 
de aangiftes. “Slechts een handvol gedupeerden 
meldde zich aan het politiebureau. In principe 
handelde de bank de aangifte af. Dat deed zij 
door cliënten naar het bankgebouw te laten 
komen - desnoods op haar kosten, gebracht 
door een taxi - waar een bankmedewerker de schade 
opnam. Dat gebeurde in het bijzijn van een notaris, 
waarna de lijsten naar de politie gingen. We hoefden 
het dan alleen nog maar om te zetten naar een 
officiële aangifte. Het bespaarde de politie wel werk.”

Collega’s checkten hun informatiebronnen om op 
het spoor van de insluipers te komen, maar dat 
leverde niets op. Bij de helers doken geen gestolen 
spullen op. Jochem, Roel en de Noord Hollandse 
rechercheurs bedachten een ander plan. Zij wilden 
het mobiele telefoonverkeer rond de getroffen 
banken doorlichten. Jochem: “Net als DNA-sporen 
was het gebruik van gsm’s in die tijd ook nieuw. Bij de 
afdeling Zwacri had ik al wat kennis opgedaan van 
de opsporingsmogelijkheden rond mobiele telefoons 
en die ervaring kon ik in dit onderzoek inzetten. 
Telefoons en simkaartjes hebben unieke nummers. 
Door de mastgegevens van het telefoonverkeer in 
Den Helder en Arnhem op te vragen, kwamen sporen 
naar voren. Wat opviel was dat bepaalde nummers 
van toestellen en simkaartjes steeds voorbij kwamen. 
De simkaartjes wisselden onderling van toestellen. 
Ook viel het belpatroon van één telefoon op. Tijdens 
het beruchte weekend in Arnhem was het dit toestel 
dat zich in de directe omgeving van de bank aan het 
Willemsplein bevond. Er werd enkele malen gebeld. 
Dit gebeurde door een verdachte die mogelijk 
poolshoogte nam of de situatie rondom de bank rustig 
was. Het laatste contact was op maandag 27 juli rond 
08.30 uur, het moment dat de kluisdeur openging.

Om verbanden te leggen tussen de duizenden 
telefoontjes die volgens de zendmasten waren 
gepleegd, gebruikte een Helderse collega het 
softwareprogramma FilemakerPro. Dit programma 
kan vergelijkingen maken van de databases en 

op die manier laten zien welke nummers en gsm’s 
ten tijde van de kluiskraken voorkwamen in Den 
Helder en Arnhem. “Dat constant wisselen van 
simkaartjes en telefoontoestellen is nu niet nieuw 
meer. Toen wel en het gaf aan hoe gewiekst die 
dadergroep was. Het was zaak om namen bij de 
nummers te krijgen. De dadergroep maakte gebruik 
van meerdere 06-nummers en toestellen”, vertelden 
Jochem en Roel. “Via FilemakerPro kwamen we uit 
bij een gsm die van Den Helder naar Amsterdam was 
‘gereisd’ en dat leidde weer naar een Amsterdamse 
rijschoolhouder die ‘s morgens na de Helderse kraak 
was gebeld. Door naar zijn agenda te kijken kwamen 
we uit bij een leerling van hem. Die had een les 
afgebeld omdat hij om een of andere reden niet kon. 
Ja, logisch. Hij reed op dat moment met de buit weg 
bij een bank in Den Helder! Ook zagen we aan de 
hand van die telefoongegevens dat de groep twee 
weken voor de Arnhemse kraak in de buurt van de 
bank aan het Willemsplein was geweest, mogelijk 
om een voorverkenning te doen. Ook zagen we 
dat de persoon die een ‘verdachte telefoon’ had na 
de kraak in rap tempo naar Amsterdam Oost was 
gereden. Uiteindelijk konden eind november drie 
Amsterdamse twintigers worden aangehouden.”

Het afnemen van DNA kon eind jaren negentig niet 
zomaar. Wettelijk gezien was DNA-onderzoek alleen 
toegestaan in zaken waarin een celstraf van acht jaar 
of meer kon worden geëist. Hier betrof het geweldloze 
bedrijfsinbraken waar vier jaar op stond. “Geen DNA-
afname dus, want het aftappen van bloed is een 
inbreuk op de privacy. Door een andere tactiek toe 
te passen, hadden we geen bloed of wangslijm nodig 
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om toch aan DNA te komen. De medewerking van de 
verdachten was niet nodig, stelt Jochem. “Besloten 
werd de woningen van de verdachten te doorzoeken 
en voor een vergelijkend onderzoek werden onder 
meer tandenborstels en kussenslopen in beslag 
genomen, want hierop kon immers DNA van de 
verdachten zitten. Technisch rechercheurs richtten de 
cellen van de verdachten ‘DNA-clean’ in. Kortom, het 
genetisch materiaal dat we dan in de steriele cellen 
zouden vinden op bijvoorbeeld het hoofdkussen, kon 
enkel en alleen van de verdachten zijn. Niets verbood 
ons om spullen mee te nemen voor het onderzoek, 
net zoals je schoenen van een verdachte meeneemt 
voor een vergelijking met aangetroffen schoensporen 
op een plaats delict.”

De verdachten zwegen in alle toonaarden, maar 
roerden zich via hun advocaten toch toen de methode 
bekend werd. Zij vonden dat het Openbaar Ministerie 
op onrechtmatige wijze DNA-sporen had verzameld. 
Uit hun woningen en cellen waren lakens met mogelijke 
haren en speeksel, tandenborstels en onderbroeken 
weggenomen. Ook was met wattenstaafjes langs 
de toiletpot gestreken. De rechter-commissaris 
ging echter niet mee in de bezwaren. Omdat de 
verdachten niets verklaarden, moest de politie wel 
slimme manieren zoeken voor het achterhalen van 

de waarheid. Jochem: “Het enige wat één van de 
verdachten zei, was: “Bel mijn moeder, zeg dat ik 
ben aangehouden en waar ik vast zit. De buit van 
Den Helder en Arnhem hebben we niet gevonden, 
wel een groene plunjebaal, inbrekerswerktuig en flink 
wat luxe in de woningen van de verdachten. Kennelijk 
wilden zij het ‘verdiende’ geld investeren in vastgoed 
in het buitenland.”

De verdachten werden veroordeeld tot enkele jaren 
celstraf, maar alleen voor de kraak in Den Helder. 
“Dat was door het DNA-onderzoek dichtgetimmerd. 
Voor Arnhem werd hun betrokkenheid vastgesteld, 
maar bewijs ontbrak wie van de groepsleden als 
individu in de kluis was geweest. Wegens gebrek 
aan bewijs werden ze vrijgesproken voor Arnhem. 
Dat was een teleurstelling, mede omdat de gevonden 
sinaasappelpitten niet konden leiden tot een DNA-
match. Toch kon de vlag uit, want een deel van de 
professionele dadergroep was gepakt en veroordeeld 
voor Den Helder. De methodiek van het onderzoek 
heeft in het kader van de opsporing jurisprudentie 
opgeleverd,” aldus Jochem.

Op verzoek van de betrokken collega’s zijn hun 
namen gefingeerd.
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Toch nog maar even voorstellen. Napoleon Bonaparte 
wordt in 1769 geboren op het eiland Corsica. Hij 
klimt op tot succesvol en populair legerleider, die in 
1799 in Frankrijk aan de macht komt. Dat is voor de 
eerzuchtige Napoleon nog niet genoeg: hij kroont 
zichzelf later nog tot keizer.

Met zijn legers verovert hij in die jaren grote delen van 
Europa. Al loopt de veldtocht in Rusland in 1812 uit 
op een grote nederlaag. Napoleon wordt verbannen, 
naar Elba. Maar hij ontsnapt en is binnen 100 dagen 
weer aan de macht in Frankrijk. In 1815 wordt hij bij 
Waterloo definitief verslagen. De Engelsen brengen 
hem naar het afgelegen eilandje Sint-Helena, waar 
hij uiteindelijk in 1821 op 51-jarige leeftijd sterft.

1. Achternamen
Misschien wel de bekendste erfenis van Napoleon. 
Hij voerde in 1811 de burgerlijke stand in, in alle 
gebieden waar hij de macht had. Geboorten, 
huwelijken, alles moest vanaf toen worden 
geregistreerd. Achternamen werden al wel gebruikt, 
maar dit zorgde ervoor dat jouw voorouders hun 
definitieve familienaam aannamen. Handig voor als 
je stamboomonderzoek doet. Maar Napoleon wilde 
gewoon een goed overzicht, zodat hij makkelijker 
belasting kon heffen.     

2. Verkeer
Als je nu in je auto stapt, rijd je aan de rechterkant van 
de weg. Dankzij Napoleon. In vroeger tijden reden 
ridders te paard links, zodat ze makkelijker met hun 
rechterhand hun zwaard of lans konden hanteren. De 
rijke Franse burgerij hield vast aan links. Het gewone 
volk liep meestal rechts. Maar sinds de Franse 
Revolutie van 1789 was iedereen officieel gelijk. 
Daarom bepaalde Napoleon dat rechts de norm 
werd. Was ook handiger met de koetsen en karren 
in die tijd. Landen die hij niet veroverde, zoals Groot-
Brittannië, bleven links rijden.

Dankzij de Fransen hebben we ook straatnamen met 
even en oneven huisnummers. Dat systeem werd 
eerst in Parijs gehanteerd, later in alle veroverde 
gebieden. Ook danken we verharde wegen aan 
Napoleon, die lijnrechte verbindingen wilde tussen 
steden. Handig om zijn troepen te verplaatsen 
natuurlijk. In Frankrijk werden die wegen de Route 
Nationale, bij ons worden ze wel Napoleonswegen 
genoemd. De Amsterdamsestraatweg in Utrecht is 
daar een voorbeeld van. In opdracht van Napoleon 
aangelegd in 1812, als onderdeel van de Route 
Impériale tussen Parijs en Amsterdam.

Vandaag, 5 mei 2021, is het 200 jaar geleden dat Napoleon Bonaparte stierf. Hij is nog altijd de 
beroemdste machthebber die Frankrijk ooit heeft gehad. Ongetwijfeld herken je hem van schilderijen 
of afbeeldingen. Maar wist je dat hij nog steeds van grote invloed is op ons leven? Tien dingen die 
Napoleon bedacht en waar je nog altijd mee te maken hebt.

© Getty Images         Napoleon, op een schilderij uit 1801

Napoleon Bonaparte is 200 jaar dood, maar hij bepaalt nog altijd ons leven 
Aangeboden door RTL Nieuws, artikel met toestemming overgenomen van IPA-Limburg zuid
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3. Maten
Een kilo aardappelen, een liter melk en laten 
we zeggen een meter bier. Standaardmaten en 
afmetingen. Napoleon voerde in 1799 het metrieke 
stelsel in. Daarvoor werden in Europa allerlei 
verschillende maten gebruikt, zoals duim, el en voet. 
Napoleon vond dat onhandig en onoverzichtelijk in 
zijn keizerrijk. En ook al sta je er niet bij stil, je hebt er 
waarschijnlijk elke dag mee te maken.  

© Getty Images        Napoleon spreekt zijn troepen toe, op dit 
schilderij uit 1808

4. Burgerlijk Wetboek
Volgens Napoleon zelf zijn belangrijkste nalatenschap: 
de Code Napoleon, of de Code Civil. Het Franse 
burgerlijk wetboek, waarin de principes ‘vrijheid, 
gelijkheid en broederschap’ werden vastgelegd, 
maar ook scheiding van kerk en staat, diende als 
inspiratie voor wetboeken van veel landen. Napoleon 
stelde zijn “code” uiteindelijk ook in Nederland 
verplicht. Overigens, gelijke rechten, dat gold in die 
Napoleontische tijd nou niet meteen voor vrouwen.

5. Bureau
Abattoir, bureau, portemonnee: allemaal woorden 
die tijdens de Franse tijd hier in Nederland in zwang 
raakten. Van 1810 tot 1813 was Frans zelfs een 
officiële taal hier, naast het Nederlands. Verplicht 
ook in het onderwijs. Napoleon voerde ook daar 
hervormingen door. Leraren werden verplicht 
klassikaal les te geven. Ouders moesten schoolgeld 
gaan betalen. En hij voerde het eindexamen in.

© Getty Images   Lodewijk Napoleon, de broer van, en van 1806 
tot 1810 ‘konijn van Olland’© AFP

6. Monarchie
Napoleon benoemt in 1806 zijn broer Lodewijk tot 
koning van ons land, om zoveel mogelijk invloed 
te houden. Daarmee is Nederland voor het eerst 
een koninkrijk. Het vormt de basis voor de latere 
monarchie. ‘Iek ben konijn van Olland’, zei de Franse 
Lodewijk bij zijn aantreden, want hij had moeite met 
de Nederlandse uitspraak.  

7. Rijksmuseum
Broer Lodewijk Napoleon neemt zijn intrek in het 
stadhuis op de Dam, sindsdien bekend als Paleis 
op de Dam. Hij benoemt Amsterdam tot hoofdstad 
en staat aan de wieg van instituten die we nu nog 
kennen, zoals het Rijksmuseum, de Koninklijke 
Bibliotheek en de Koninklijke Nederlandse Academie 
van Wetenschappen (KNAW).

Pyramide van Austerlitz, bij Woudenberg    
   
8. Pyramide van Austerlitz

Nog een opvallend bouwwerk dat we aan de 
Napoleons te danken hebben: de Pyramide van 
Austerlitz, bij het Utrechtse Woudenberg. Een 17 
meter hoog eerbetoon aan Napoleon, aangelegd door 
Franse troepen die daar in 1804 enkele maanden 
gelegerd waren. De naam Pyramide van Austerlitz 
werd overigens bedacht door Lodewijk Napoleon. 
Het is de plaats in Tsjechië waar zijn keizerlijke broer 
tijdens een legendarische veldslag de Russische en 
Oostenrijkse legers versloeg.

9. Blikvoedsel
Hoewel niet zijn uitvinding, gaf Napoleon wel de 
aanzet. Hij loofde in 1800 een geldprijs uit voor 
wie kon bedenken hoe je voedsel langer goed kon 
houden. Dat had hij immers nodig voor zijn soldaten 
tijdens hun veldtochten. De Franse kok Nicolas Appert 
ontdekte het inmaken. Door groenten in afgesloten 
flessen te koken zodat de bacteriën werden gedood, 
bleef het langer goed. Glas was te breekbaar voor 
soldaten, daarop werd het conservenblik bedacht.
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© Getty Images        Illustratie Slag bij Waterloo

10. Waterloo
Het is sindsdien een uitdrukking: Napoleon vond zijn 
Waterloo. In 1815 wordt de keizer definitief verslagen 
bij deze plaats in België. En het is natuurlijk ook de 
naam van die klassieker van Abba. De Zweedse 
popgroep won het Eurovisiesongfestival in 1974 
met een lied over een vrouw die zich overgeeft aan 
de liefde, zoals Napoleon zich in Waterloo overgaf. 
Verder zijn er natuurlijk Napoleon-likeur, Napoleon-
zuurtjes, noem maar op. Twee eeuwen na zijn dood 
is de Franse keizer niet eens zo heel ver weg.

Napoleon in Frankrijk
“Napoleon Bonaparte is een van de belangrijkste 
figuren in de Franse geschiedenis. Maar hij was 
natuurlijk ook een oorlogszuchtige dictator die in 
heel Europa veel doden op zijn geweten heeft. En 

daarom wordt er met gemengde gevoelens naar hem 
gekeken,” zegt correspondent Eveline Bijlsma.
Op het Élyséepaleis van president Macron werd 
er stevig over gediscussieerd: gaan we de 200e 
sterfdatum van Napoleon Bonaparte vieren of 
herdenken? Het wordt dat laatste, want de keizer 
is te omstreden om er deze 5 mei een feestelijk 
evenement van te maken. 

“Zijn heerschappij ging gepaard met uitbuiting en 
plunderingen en in zijn zucht naar macht offerde hij 
tienduizenden soldatenlevens op,” aldus Bijlsma.

Een aspect van zijn heerschappij dat lang onderbelicht 
is gebleven, krijgt in Frankrijk nu veel aandacht. “Wat 
vooral opzien baart is Napoleons beslissing om de 
slavernij opnieuw in te voeren in koloniën in de West 
in 1802. Het was voornamelijk een economische 
overweging, omdat de handel in koloniale waren flink 
wat geld opleverde. Achteraf, tijdens zijn ballingschap 
op het eiland Sint-Helena, gaf de despoot zelf toe dat 
het een verkeerd besluit was.”

“Frankrijk kan niet om Napoleon heen,” zegt Bijlsma 
en president Macron wil dat ook niet. Er is door links 
druk op hem uitgevoerd om niets te doen, maar hij 
vindt dat je de geschiedenis in de ogen moet kijken. 
Hij zal een toespraak houden en ongetwijfeld ook 
stilstaan bij de foute kanten. Maar hij zal ook een 
krans leggen bij de tombe van Napoleon.

© Getty Images       
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Broem, Brroem, Brrroemmm
Broem, Brroem, Brrroemmm
Daar hoor ik het weer
En nog een keer
Jaren is het weggeweest
Maar nu gaan ze weer tekeer als een beest
De rustige tijd in de duinen is even voorbij
Jachtig rijden ze allen in een rij
Vlaggen geel, groen en rood
Worden gezwaaid bij snelheid en nood
Men heeft er jaren lang op moeten wachten
Maar nu zijn ze terug en liggen we te smachten
Met in onze neus verbrand rubber en oliegeur
Wie het niet ruiken wil sluit snel zijn deur
Lang was het ook ongewis
Door liefhebbers van rugstreeppad en hagedis
Zij verloren toch de strijd
En bijna door corona werden ze verblijd
Maar de overheid was ook niet te beroerd
En werd dit feestje niet gevloerd
Genieten kon men zoals het vroeger was
Zon, zee en veel publiek op menig terras 
Aan die oude tijd moet ik nu denken
Toen in Bowes, aan lekker eten en bediening op je 
wenken
Maar we kwamen daar voor een belangrijke les
Op de Boulevard en in de klas, ja, ja, verkeersles
Inschatten van snelheid op de langgerekte Boulevard
Manoeuvreren op het circuit en dat ging dan hard
’s Avonds lekker banjeren langs het strand
Of uitdagend sportief in het zwembad of aan de kant 
Een mooi verkeersdiploma was het eind resultaat
Dat was het verblijf aldaar dubbel en dwars waard
Niet veel collega’s hebben deze pret mee mogen 
maken
En na verloop van tijd moest de verkeersschool 
ruimte maken
En verkaste naar Noordwijkerhout
Ook niet verkeerd maar het water was er minder zout
Nostalgie van de bovenste plank
Dat kwam boven drijven na al die stank
Want na een weekendje Zandvoort F1 racerij
Was menigeen roodverbrand maar toch heel erg blij

Daagdromer
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Met vier equipes vanuit IPA Arnhem waren we 
aanwezig op het kampeerweekend georganiseerd 
door IPA Nijmegen op de Camping De Oude 
Molen in Groesbeek. Met een grote enthousiaste 
groep kampeerders wordt al meerdere malen de 
gezelligheid gezocht in het mooie heuvelachtige 
Groesbeek. Menigeen kent het van de doorkomst 
van de Nijmeegse 4-Daagse en de beruchte 
Zevenheuvelenweg en natuurlijk vanuit WO II. 
Rondom Groesbeek, een belangrijke landingsplek van 
de geallieerde luchtlandingstroepen, herinneren vele 
plekken aan deze periode. Het Bevrijdingsmuseum 
dat direct naast de camping is gelegen, toont met 
vele beelden, foto’s, geluidsopnamen en vele 
voorwerpen op een boeiende wijze het verhaal van 
de opmars en de geleverde strijd van de geallieerden 
in september 1944. Het museum is op een prachtige 
wijze vernieuwd en zeker een aanrader om weer 
eens te bezoeken. 

Het weekend werd geopend op vrijdagmiddag na 
een stevige regenbui met een welkomstborrel en 
een openingspraatje namens de IPA Nijmegen door 
Brugt Peper. Er waren deelnemers vanuit Groningen, 
Brabant, Twente, Arnhem en natuurlijk de eigen 
leden van IPA Nijmegen. Totaal 16 equipes. Drie 
equipes uit Arnhem waren zo enthousiast dat ze al 
een week op de camping waren om de omgeving 
van Groesbeek opnieuw te ontdekken. Tot op Duits 
grondgebied werden vele paadjes, weggetjes en met 
name steile hellingen op de fiets bedwongen. Een 
mooie route was het fietspad langs de voormalige 
spoorlijn tussen Nijmegen en Kleve. Je kunt zelfs 
vanaf het Duitse Kranenburg op het spoor fietsen 
met de zogenaamde fietstrein. Helaas is de fietstrein 
in Groesbeek even uit de roulatie, maar het tochtje 
naar Kranenburg op je eigen fiets is ook erg leuk. 
Onderweg kun je nog even een wijntje proeven bij 
een van de wijnboeren die Groesbeek rijk is. 

De eerste avond werd geopend met een heerlijke 
maaltijd in het restaurant van de camping. Even 
werd nog verwarring gezaaid door iemand die 
beweerde dat het vanavond “buffetavond” zou 
worden, terwijl iedereen net had opgezocht wat ze 
ook alweer besteld hadden van het menu. Maar 
gelukkig stelde de vriendelijke gastvrouw ons gerust: 
het werd het beloofde diner, geserveerd aan tafel. 
De tafelschikking was eenvoudig. Je mocht gaan 
zitten waar je zelf wilde! Zo ontstonden geanimeerde 
gesprekken tussen de IPA-leden uit de verschillende 
streken van het land. De avond werd afgesloten 
op de kampeerplek met een lekker drankje. De 
volgende dag was er geen gezamenlijk programma. 
Spontaan werden in kleine groepjes activiteiten 
ondernomen. Bezoek aan het Bevrijdingsmuseum, 
het Afrikamuseum, het Valkhofpark, fietsen rondom 
Groesbeek, etc. Het weer was goed en iedereen 
had zich goed vermaakt en weer op tijd terug voor 
een aperitief, voordat de avondmaaltijd begon. Nu 
wel in de vorm van een rijkgevuld buffet. De kok had 
weer heerlijke gerechten uit zijn koksmuts getoverd. 
Het smaakte iedereen voortreffelijk en met de leuke 
gesprekken onderling vloog de avond voorbij. Ook 

Kampeerweekend van IPA NijmegenKampeerweekend van IPA Nijmegen
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de fotografen maakten met hun camera’s weer 
vele plaatjes. Henk en Kees zorgden voor een hele 
fotoreeks voor iedere deelnemer. Onder de luifels op 
de kampeerplekken werd de avond afgesloten. 

Op zondagmorgen werd het gezellig samenzijn 
afgesloten met een gezamenlijke kop koffie. Helaas 
hadden de Arnhemmers hun wekker een uur te laat 
gezet en kwamen pas om 11.00 uur voor de koffie 
i.p.v. de (kennelijk) afgesproken tijd van 10.00 uur. 
De Arnhemmers (allemaal pensionado’s) hadden 
toch alle tijd, zij bleven allemaal nog een paar dagen 
langer genieten van de kampeerplek en de mooie 
omgeving van Groesbeek. De organisatie van het 
weekend is wel aan het kijken om een keer een andere 
kampeerplek voor het IPA-weekend te vinden, maar 
om gelijke omstandigheden als op Camping De Oude 
Molen te vinden met zijn uitgebreide accommodaties 
is een lastig punt. Wij wensen hun daarin veel 
wijsheid en wachten hun keus voor volgend jaar af. 
Alleen al de gezelligheid en gezamenlijke activiteiten 
met alle deelnemers is een motief om volgend jaar 
weer van de partij te zijn op het kampeerweekend 
van IPA Nijmegen. 

IPA Arnhem-deelnemers
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Eind augustus zijn er vier nieuwe politievrijwilligers van de Risk 
Factory Twente beëdigd. Ze gaan hun kennis en ervaring inzetten 
voor het educatiecentrum in een voormalige hangar in Enschede. 
Helemaal nieuw zijn ze eigenlijk niet: Hannie Jansen werkte voor 
haar pensioen jarenlang als wijkagent in Oldenzaal en Rob Meijerink 
als jeugdcoördinator in Twente. Tanno Meijer en Marion Zuidinga-
Vink hebben allebei een achtergrond bij de Brandweer Twente.

Met pensioen gaan, hoeft dus absoluut geen einde van de 
politieloopbaan te betekenen. De kennis en ervaring van 
ervaren collega’s is ontzettend waardevol. “Dat zie je bij de 
Risk Factory. Een prachtig initiatief dat bovendien landelijk 
opvolging krijgt. Dit zou echter niet mogelijk zijn zonder de 
tomeloze inzet van de tientallen politievrijwilligers. De club 
is divers, maar bestaat voor een aanzienlijk deel uit oud-
collega’s die na hun pensioen aan de slag zijn gegaan als 
vrijwilliger,” vertelt Anton de Bruijn van het Team Coördinatie 
Politievrijwilligers (TCP) in Oost-Nederland. “Ik wil dan ook 
van de gelegenheid gebruikmaken om collega’s erop te 
attenderen dat er niet alleen vanuit de Risk Factory, maar 
vanuit de vele facetten van het politievak behoefte is aan de kennis en kunde van (oud-)collega’s.”

De RISK factory waarvoor deze vier vrijwilligers zich in gaan zetten, richt zich op basisschoolleerlingen uit 
groep 8. Voor deze doelgroep zijn onder andere scenario’s met betrekking tot verkeersveiligheid, veiligheid 
op het internet, brandveiligheid, online weerbaarheid en het doen van 112-meldingen ingericht. Uitgangspunt 
is dat de bezoekers bij elk scenario zo min mogelijk uitleg krijgen en zoveel mogelijk beleven: leren door te 
doen.

Duizenden leerlingen
“Met dit totaalprogramma sluiten we structureel aan op het basisonderwijs in Twente. In totaal hebben we 
sinds de opening in 2014 al meer dan 21.000 leerlingen mogen ontvangen. Dit schooljaar ontvangen we er 
zelfs 6.000: 85 procent van alle groepen 8 in Twente,” vertelt Annet Janssen van Risk Factory trots. “Maar 
uiteindelijk valt of staat ons concept met de mensen die de kinderen begeleiden. Op dit moment werken 
we met veertig begeleiders, veelal aangesteld als politievrijwilliger. Deze begeleiders hebben verschillende 
achtergronden: oud-politiemensen, brandweermensen, medewerkers van de kindertelefoon, leerkrachten en 
‘gewone’ burgers. Deze diversiteit brengt specifieke kennis en ervaring met zich mee.”

Word politievrijwilliger
Naast de Risk Factory is er op tal van andere 
plekken behoefte aan ervaren collega’s in de rol 
als vrijwilliger. Van vrijwilligers in de uitvoering 
op de basisteams tot de recherche en andere 
diensten, of in de ondersteuning. Zo trad collega 
Wolf Oude Aost op zijn 74e weer in dienst als 
vrijwilliger bij het Cold Case Team. “Je blijft altijd 
politieman. Het werk blijft ontzettend mooi en ik 
ben blij dat ik weer iets voor de politie kan gaan 
doen,” vertelde hij vorig jaar tijdens zijn beëdiging 
door sectorhoofd DRR Guus Philips. 

(Corona)nieuws
Geen geraniums voor deze politievrijwilligers
Bron: Communicatie Oost-Nederland (SV)
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Met drones kun je fantastische beelden 
maken, maar de steeds vaker gebruikte 
unmanned aerial vehicles (uav) hebben 
ook een keerzijde. Ze moeten bijvoorbeeld 
niet terechtkomen in de luchtinlaat van 
een vliegtuig of in de parachute van een 
parachutist. Dan zijn de gevolgen mogelijk 
niet te overzien. Om zo’n scenario te 
voorkomen, heeft de brigade Veluwe van de 
Koninklijke Marechaussee onlangs tijdens 
de grootschalige landmachtoefening Falcon 
Leap nauw samengewerkt met een drone-
expert van 11 Luchtmobiele Brigade. “Deze 
inzet was perfect”, blikt wachtmeester Joris 
terug. “Zowel wat betreft de vliegveiligheid 
als het handhaven van de no-flyzone.”

Joris maakt deel uit van een pilotgroep van de brigade Veluwe die zich focust op het bestrijden van illegaal 
rondvliegende drones boven militaire terreinen. Tijdens Falcon Leap en de herdenkingssprong Market Garden 
zijn voor het eerst detectiesystemen gebruikt die informatiegestuurd worden ingezet. Dit gebeurde in nauwe 
samenwerking met adjudant Ed, hoofd van het unmanned aerial systems-desk bij 11 Luchtmobiele Brigade, 
die tijdens de oefening alle vliegbewegingen overzag.

Apparatuur
De apparatuur waarvan wachtmeester Joris en zijn collega’s van de brigade Veluwe gebruikmaakten is 
eigendom van de Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten (BSB). Tijdens Falcon Leap heeft de BSB zijn 
apparatuur beschikbaar gesteld aan de pilotgroep van de brigade Veluwe. Daardoor kon “lichtblauw” de 
systemen nu ook gebruiken voor de handhavingstaak. Met succes.

Mass drops
Tijdens Falcon Leap kon het publiek genieten van zogeheten mass drops: zo’n 900 parachutisten sprongen 
per dag uit vliegtuigen. Om dat zo veilig mogelijk te laten plaatsvinden, was het luchtruim in de betreffende 
oefengebieden gesloten voor drones. Toch zag landmachtadjudant Ed meerdere drones opstijgen, terwijl 
hij geen bevoegdheid had om in te grijpen. Het enige wat hij kon doen was de flight crew waarschuwen. De 
Marechaussee heeft die bevoegdheid wél.

Vorig jaar stonden ook marechaussees klaar om dronegebruikers aan te spreken op hun gedrag, toen 
nog uitsluitend op aanwijzen van Ed. Want toen hadden zij nog niet de beschikking over eigen uav-
detectieapparatuur, maar nu dus wel. Daardoor konden ze de drones 
nu ook zelf op hun scherm zien opstijgen, waardoor ze nog sneller 
ter plaatse konden zijn. “We waren binnen 5 minuten ter plaatse. Dat 
is heel snel,” weet de wachtmeester.

Gevaarsetting
De dronedreiging komt volgens Ed van “goedbedoelende vaders 
en zoons die wat experimenteren en niet doorhebben wat voor 
gevaarsetting ze creëren.” Of van fotohobbyisten die alles 
overhebben voor het mooiste plaatje. Ed moet er niet aan denken 
wat er kan gebeuren als het misgaat. Een drone van 250 gram kan 
bij ‘een frontaaltje’ de voorruit van de cockpit beschadigen. Of erger, 
als de drone in de luchtinlaat belandt en het schoepenrad vernielt. 
Drone-exemplaren van 9 of zelfs 25 kilo vergelijkt de drone-expert 
met een zwangere gans, waarbij je als het ware met een bird strike te 
maken krijgt. “Het lastige met drones is dat je geen idee hebt wat de 
bestuurder gaat doen. Zo’n drone kan binnen no time grote hoogtes 
bereiken.”

“We hebben meerdere drones in beslag genomen”
Bron: Ministerie van Defensie
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Die Tolle Woche is een evenement over en voor 
grensoverschrijdende samenwerking tussen Nederland en 
Duitsland en start eind september. Het evenement duurt 
ruim een week, heeft meerdere thema’s en activiteiten en is 
tweetalig.
Het motto luidt: ‘’Das Schöne passiert, wenn man Grenzen 
passiert.“ De wielerkoers Giro van Münsterland is één van de 
activiteiten van het evenement. Hierbij wordt ook om inzet van onze 
kant gevraagd. Collega Rob Polak werkzaam als operationeel 
specialist verkeer bij team Infra van de DROS vertelt graag meer 

over de meerwaarde van het evenement en de samenwerking met Duitse collega’s. Enschede heeft de 
ambitie om de meest Duitse stad van Nederland te zijn. Enschede wil nadrukkelijk de grenzen verleggen 
en verbinding zoeken met de Oosterburen. Enschede organiseert daarom onder meer ieder jaar “Die Tolle 
Woche.” Een week lang wordt er extra veel aandacht geschonken aan grensoverschrijdende samenwerking.

Uitwisselen kennis en elkaar ontmoeten
Ook in onze eenheid zijn de belangen groot om zo optimaal mogelijk te kunnen samenwerken met de Duitse 
collega’s. “Over en weer leren we enorm veel van elkaar. Het uitwisselen van allerlei informatie op diverse 
vlakken helpt ons allebei om te groeien en te ontwikkelen. Ook voor de samenwerking is het van groot belang 
dat we elkaar blijven ontmoeten. Kennis uitwisselen, maar zeer zeker ook ons netwerk vergroten en elkaar 
makkelijk weten te vinden,” vertelt Rob.

Corona gooide roet in het eten
Rob: “De afgelopen jaren hebben de Nederlandse en de Duitse collega’s elkaar minder ontmoet in verband 
met de geldende coronamaatregelen. Nu er weer meer mogelijkheden zijn is het belangrijk om de contacten 
weer nieuw leven in te blazen en weer aan te halen. Op vele vlakken kunnen we wat aan elkaar hebben.”

Giro van Münsterland
Eén van de activiteiten van Die Tolle Woche is de Giro van Münsterland. Dit is een grote wielerkoers voor 
professionals en amateurs op zondag 3 oktober. De start is in Enschede en de finish in Munster. “De Giro 
kost ons de nodige capaciteit en helaas kon door corona een eerder geplande editie niet doorgaan. Nu wordt 
de koers dan toch gereden. Ik hoop dat het 3 oktober in veel opzichten een geslaagde dag wordt. Ik heb in 
ieder geval al gemerkt dat in de contacten in de voorbereiding mooie zaken zijn gedeeld,” aldus Rob. 

De Opsporingsacademie in Oost-Nederland is een feit. Sectorhoofd Guus 
Philips van de Dienst Regionale Recherche gaf op woensdag 6 oktober het 
startsein van de eerste training. Onder de vlag van de Opsporingsacademie 
is gestart met een nieuw opleidingstraject voor collega’s die werken bij 
een rechercheafdeling binnen onze eenheid. Collega Willem Leeflang is 
nauw betrokken bij de opzet ervan. Hij licht dit graag verder toe.

“Collega’s die werkzaam zijn binnen het VAT/VVC van het district Noord- en Oost-Gelderland krijgen de 
mogelijkheid om als eerste deelnemers van de Opsporingsacademie een opleidingstraject te volgen. Zij doen 
de try-out. Voor deze deelnemers is een opleidingsmodule gemaakt die zich richt op onder meer aspecten 
van ZSM, een verhoor en het opmaken van een dossier.”

Waarom een opsporingsacademie?
“De Politieacademie richt zich de komende jaren vooral op het opleiden van basispolitiemensen. Dit vanwege 
de grote uitstroom de komende twee jaar. De Politieacademie heeft dus minder ruimte om verdiepingstrainingen 
aan te bieden voor collega’s die al langer werkzaam zijn in onze organisatie. Wij willen in onze eenheid 
een boost geven om de kwaliteit van opsporing te vergroten en hebben het idee uitgewerkt om zelf onze 
opsporingscollega’s te gaan trainen.”

Die Tolle Woche; leerzaam en leuk

Aftrap Opsporingsacademie Oost-Nederland

Tekst en foto: Politie.nl

Tekst en foto: Politie.nl



Voor spannende achtervolgingen en aanhoudingen moet je hier niet zijn. Op het moment dat de deuren van 
de kantoorruimte van de Infodesk opengaan, wordt het blikveld gevuld met bureaus, computers en monitors. 
Saai? Helemaal niet! Met de computersystemen - die een schat aan informatie bevatten - vormt de Infodesk 
het aanspreekpunt voor diepgaande informatieverzoeken van KMar-collega’s en externe partners voor 
lopende (inter)nationale onderzoeken. De medewerkers nemen een aanvraag in behandeling, controleren 
deze, verzamelen de gevraagde informatie uit de beschikbare systemen en verstrekken deze zo snel, 
zorgvuldig en volledig mogelijk.

De Infodesk KMar is conform de Regeling Regionale 
Infodesk uit 2001 opgericht. De continu beschikbare 
eenheid is gehuisvest op Fort de Bilt in Utrecht en 
valt organisatorisch onder het Informatieknooppunt 
van de afdeling Intelligence. In totaal werken er 14 
collega’s: 11 medewerkers, 2 coördinatoren en 1 
teamleider. Zij handelen per maand tot soms wel 
1.000 informatieverzoeken af, zoals het bevragen van 
systemen, rechtshulpverzoeken en Meld Misdaad 
Anoniem-meldingen. Opperwachtmeester Carolien, 
medewerker Infodesk: “Wij zijn echt de spin in het 
web en dat maakt het werk erg veelzijdig. Soms ben 
je met meerdere informatieverzoeken tegelijk bezig. 

Het is erg leuk als je de gewenste informatie 

Voor wie?
“Uiteindelijk willen we modules aanbieden voor iedereen in de opsporing, dus van de blauwe collega op de 
noodhulpauto tot de specialist van de Dienst Regionale Recherche (DRR). De module die nu van start gegaan 
is bedoeld voor collega’s, die in een basisteam bij de recherche werken. Er wordt gewerkt aan modules voor 
een bredere groep rechercheurs. Dus van rechercheurs in het basisteam tot generieke rechercheurs van de 
DRR.”

Waar wordt er getraind?
“Op dit moment overal in de eenheid waar een plekje is. Er wordt gewerkt om vijf vaste trainingslocaties in de 
districten te creëren, die ook beschikbaar zijn voor de Intel-academie en de DROS-academie. Voor trainingen 
waarvoor een speciale locatie nodig is werken we samen met de Politieacademie en de ontwikkelpleinen van 
forensische opsporing.”

Wie geeft er les?
“De Opsporingsacademie is er voor en door collega’s. De docenten zijn dus collega’s, die midden in de 
praktijk staan of die daar recent gewerkt hebben. We hebben inmiddels vier recent gepensioneerde collega’s, 
die als politievrijwilliger voor de Opsporingsacademie werken.”

Wat zijn verwachtingen voor de toekomst?
“Dat we een breed aanbod hebben van diverse leerinitiatieven op het gebied van opsporing.”

Doelgroepen?
“Uiteindelijk iedereen die iets met opsporing doet.”

Verdere plannen?
“We hopen begin volgend jaar een basisopleiding voor startende DR- en DRR-rechercheur klaar te hebben. 
Deze opleiding wordt zo opgezet dat de modules ook los van elkaar gegeven kunnen worden. Bij deze opleiding 
moet je denken aan zaken als Summit, bewijsrecht, dossiervorming, verhoor en eenvoudig veiligstellen. 
Daarnaast wordt er gewerkt aan modules op digitaal gebied, samenwerking en doorzoeken. Dit laatste doen 
we samen met andere eenheden. Waar we ook mee bezig zijn, maar dat is nog echt toekomstmuziek, 
zijn initiatieven op het gebied van anders leren. Denk dan bijvoorbeeld aan het bundelen van allerhande 
instructiefilmpjes die er al zijn,” vertelt collega Willem Leeflang enthousiast.
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…bij de Infodesk Koninklijke Marechaussee
Bron: Ministerie van Defensie
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Team Marechaussee loopt Roparun voor goede doel 
Een team van de Koninklijke Marechaussee heeft deze maand met succes meegedaan aan de fysiek zware 
Roparun 2021. Ondanks de coronamaatregelen en beperkte trainingsmogelijkheden haalde het KMar-team 
uiteindelijk een mooi geldbedrag op van € 7.000,- voor verschillende goede doelen, zoals ziekenhuizen en 
hospices.

Het team van de Marechaussee bestond uit 27 collega’s, waaronder lopers, fietsers en begeleiders. Collega’s 
uit heel het land deden mee. Normaal gesproken start de route in Parijs (Pa) en eindigt deze in Rotterdam 
(Ro). Door corona was dat dit jaar anders. Teams legden de run ditmaal af in Limburg en Noord-Brabant, 
waarbij de route startte en finishte in Landgraaf. Ook was de editie niet tijdens Pinksteren, maar vond deze 
wegens corona plaats in oktober.

Na het afleggen van 309 kilometer haalden de 390 deelnemende teams bij elkaar ruim 2 miljoen euro op. De 
editie van 2022 is zoals gebruikelijk weer tijdens het Pinksterweekend van 4, 5 en 6 juni 2022.

vindt en zo een bijdrage kunt leveren aan een groot onderzoek.”

Meld Misdaad Anoniem
Behalve het afhandelen van informatieverzoeken en rechtshulpverzoeken vervult de Infodesk nog een 
andere bijzondere rol. De medewerkers handelen ook anonieme meldingen af, die burgers via Meld Misdaad 
Anoniem doen. De tips die binnen het werkveld van de Marechaussee vallen, zet de Stichting M. door aan 
de Infodesk. Carolien: “Op het moment dat er een melding binnenkomt, zitten we aan de voorkant van een 
eventueel onderzoek. Wij beslissen namelijk wat we met een melding doen. Als de informatie interessant is 
verwerken we deze in BPS en veredelen we de tip met extra informatie. Daarna zetten we het totaalpakket 
weg bij de collega’s, waar het thuis hoort. Zij kunnen dan als het moet direct in actie komen of een onderzoek 
opstarten.”
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“ “
Na 46 jaar, waarvan ruim 20 jaar als leidinggevende, 
nam ik eind vorig jaar de beslissing om te stoppen met 
werken. Ik moet bekennen, het was geen eenvoudige 
beslissing, vooral omdat ik het werk zo leuk vond. De 
samenwerking met collega’s was iedere dag nog een 
feestje.

De laatste jaren gaf ik leiding aan een relatieve 
nieuwe afdeling, de Ondersteuningsdesk van de 
Dienst Regionale Recherche. In die jaren groeide de 
afdeling van 8 personen naar ruim 40 collega’s. 
Ik had nog meer dan voldoende uitdagingen op zowel 
eenheids- als op landelijk niveau. Het was echter tijd 
voor een goed Achterhoeks gezegde: 

D’r is een tied van 
kommen en d’r is 

een tied van gaon. 

Om een plotselinge overgang van meer dan fulltime 
werken naar stilzitten te voorkomen, stopte ik 
vanaf juni 2021 met de afdeling en mijn landelijke 
portefeuilles.

Na een heerlijke vakantie, waarbij ik niet werd 
gestoord door zakelijke telefoontjes, startte ik als 
vaste Hulpofficier van Justitie op de cellengang van 
de Beekstraat in Arnhem. Ik heb me vier maanden 
uitstekend vermaakt en voelde me als een kind dat 
iedere dag weer naar Intertoys mocht. Niets zo fijn 
om weer bezig te zijn met de basis van het politiewerk 
en bij de start van onderzoeken betrokken te zijn.

Vanaf maart vorig jaar hebben veel collega’s 
vanwege Corona vrijwel niets kunnen doen. Ik 

heb het als een voorrecht ervaren dat ik wel van mijn 
afdelingen en van collega’s afscheid kon nemen. Het 
waren geweldige momenten, waarbij het goed was 
om nog eens oude verhalen uit de hoed te halen en 
oude “Kumpels” te spreken.

Om toch iets achter te laten, had ik pennen laten 
bedrukken met een kreet die ik vaak gebruikte:  

Soms is het nodig om de betrekkelijkheid van werk 
maar ook de liefde van het vak, in één zin samen te 
laten komen.

Het is nu tijd voor een ander leven, met een ander 
dagritme. Veel minder geleefd worden door de 
agenda. Vanaf begin oktober doe ik mijn best om 
het onder de knie te krijgen en het gaat me steeds 
beter af. Omdat het bloed toch kruipt, waar het niet 
gaan kan, besloot ik om in te gaan op het verzoek 
om wat voor de Opsporingsacademie te gaan 
doen. De Opsporingsacademie is een initiatief van 
collega’s, die in de opsporing werken of hebben 
gewerkt. Startende collega’s in de opsporing wordt 
een uitgebreid programma aangeboden om zo goed 
voorbereid aan het werk te kunnen. 

Ik vond het de moeite waard om hier nog energie in 
te steken. Niet als fulltime politieman, maar parttime 
als politievrijwilliger.

Bert ter Haar

Het is maar werk… maar wel geweldig werkHet is maar werk… maar wel geweldig werk






