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Van de Voorzitter
IPA-vrienden,

Vandaag kreeg ik het verzoek van Anke (onze zeer gewaardeerde redactri-
ce) een stukje voor ons nieuwe blad, bij een andere uitgever, te schrijven. 
Ik schrijf dit op het moment dat in ons land grote groepen jongeren rellen 
en plunderen en zelfs ziekenhuizen belagen. Bij mij, maar ik denk ook bij 
jullie, gaat het kippenvel over mijn hele lijf. 

Is er iemand die weet hoe we dit sch... (een ander woord kan ik niet be-
denken) van de straat af krijgen. In mijn wildste fantasie zie ik het leger 
optreden, net zo als jaren geleden door de marine bij het monument op de 
Dam in Amsterdam. Naar mijn mening wordt er nog steeds te slap opge-
treden. Deze jongeren ontwrichten de hele samenleving. Hopelijk krijgen 
ze een gepaste straf. Ik weet dat het gros van onze leden behoort tot de 
categorie gepensioneerden. Ik ben zelf al 20 jaar gepensioneerd en kan mij 
niet heugen dit soort dingen in het verleden te hebben meegemaakt. We 
hadden wel een ME, maar die was eigenlijk nooit nodig. Overigens heette 
de ME in mijn tijd nog ‘Harde Bijstand’.

Nu is het elke avond met samengeknepen billen naar het journaal kijken 
om te zien wat dit sch... nu weer heeft aangericht. Demonstreren is in de 
Grondwet verankerd, maar daar heeft dit gedrag niets mee te maken. Het 
meest zorgelijke is dat onze collega’s nu in de vuurlinie staan. Ook zij heb-
ben een gezin en hopen weer veilig thuis te komen.

Het is toch te gek voor woorden dat winkels geplunderd worden door dit 
tuig. In de binnensteden waar dit gebeurt leven de normale bewoners in 
angst omdat ze niet weten wanneer bij hen de ramen worden ingeslagen. 
Ik ben mij bewust dat dit niet bepaald een gezellig voorwoord is gewor-
den, maar ik denk dat ik hiermee de gevoelens van veel van onze leden 
verwoord heb. Ik heb geen idee wanneer dit stopt, maar ik wens jullie alle 
kracht en wijsheid om hiermee om te gaan en hopelijk straks weer terug 
te keren naar het “NORMAAL”.

Als we de berichten mogen geloven hebben we voor de zomer nog onze 
vaccinatie gekregen. Hopelijk komt de tweede ook op tijd. We hebben er 
dan een jaar opzitten... coronatijd dus. Dat was veel binnenzitten en geen 
uitstapjes. Laten we hopen dat we elkaar snel kunnen zien.

Klaas D ‘Hanis
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Nieuwjaarswensen

Beste 
IPA-vrienden,
Het jaar 2021, waar we allemaal ongeduldig 
op wachtten, kwam met een boodschap van 
optimisme voor de mensheid. Toegegeven, 
het afgelopen jaar 2020 bleek voor ons alle-
maal een van de moeilijkst denkbare, maar 
we lieten het graag achter ons en keken 
positief naar het nieuwe jaar dankzij de 
ontwikkeling van de coronavirusvaccins, 
waardoor we allemaal glimlachen van op-
luchting. De wereldwijde gemeenschap 
heeft zich snel gemobiliseerd en miljoenen 
vaccindoses zijn al over de wereld gereisd, 
waardoor we hopen dat we dit jaar eindelijk 
zullen terugkeren naar onze felbegeerde 
normaliteit.

Samen met mijn medeleden van de IPA In-
ternational Executive Board kijk ik ernaar 
uit om jullie bijvoorbeeld te ontmoeten in 
het mooie Spanje voor het World Congress 
2021, maar hopelijk ook op diverse andere 
sportieve, culturele en regionale bijeen-
komsten. We maken ons al klaar voor de 
2e IPA Games en vele andere evenementen. 
Hoe een en ander dit jaar zal gaan weten we 
nog niet. Totdat we elkaar weer persoonlijk 
kunnen ontmoeten, blijven we op een inter-
actieve manier communiceren met behulp 
van technologie, en persoonlijk ben ik bui-
tengewoon blij om te zien dat veel secties 
moeite doen om in contact te blijven met 
hun leden. Onze historische vereniging 
heeft immers in haar 70-jarige geschiedenis 
al meerdere keren bewezen dat ze kan blij-
ven bestaan! Vriendschap verdraagt alles 
en wint alles! En de IPA is vooral VRIEND-
SCHAP!

Ik zou dit introductiewoord graag willen 
afsluiten met een optimistische wens: 

EEN SNELLE TERUGKEER NAAR 
ELKAAR PERSOONLIJK 

ONTMOETEN!

Servo per Amikeco, 
Kyriakos Karkalis, vicevoorzitter 

en voorzitter van de 
Socio-Culturele Commissie

Lieve vrienden,
Namens de IEB wens ik jullie allemaal een gelukkig en gezond 
nieuw jaar 2021. Moge dit nieuwe jaar de gezondheid herstellen 
van degenen die lijden, en de pijn verlichten van degenen die rou-
wen om het verlies van een geliefde. Moge het jaar gevuld zijn 
met vele kleine momenten van vreugde die uw dagen zullen op-
vrolijken. Moge ook het einde markeren van deze pandemie die 
niemand spaart.

Moge het jaar 2021 ons snel weer laten genieten van reünies. Ook 
al hebben we de afgelopen maanden allemaal de realiteit moeten 
accepteren en ons hebben moeten aanpassen, onze vriendschap, 
het cement van onze vereniging, heeft ook een enorme behoef-
te aan persoonlijke ontmoeting, aangezien dit de echte kracht is 
van ons verenigingsleven. 

Er waren vorig jaar verschillende evenementen gepland om ons 
70 jarig jubileum te vieren, die allemaal moesten worden geannu-
leerd vanwege Covid. Helaas.

Nogmaals, Gelukkig Nieuwjaar, en ik kijk ernaar uit je binnenkort 
weer te zien. Met al mijn vriendschap en de beste wensen. Servo 
per Amikeco!

Pierre-Martin Moulin, IPA President
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Politie vernieuwt fiets- en scooterpark

Politie vernieuwt 
fiets- en scooterpark
Den Haag - De politie heeft met drie leveranciers contracten gesloten voor de leve-

ring van nieuwe stads- en surveillancefietsen, politie-bikes en elektrische scooters. 

De leveranciers zijn in de aanbesteding als beste uit de bus gekomen. In de loop van 

2020 werden de eerste fietsen en scooters aan de politiemedewerkers verstrekt.

GreenMo uit Waardenburg levert de elek-
trische scooters. Accell Nederland uit Hee-
renveen zorgt voor de stadsfietsen (ook 
e-bikes) en sportieve surveillancefietsen 
(ook e-bikes), terwijl de firma Santos in 
Nieuw-Vennep is gecontracteerd voor de 
levering en onderhoud van politie-bikes.

Politiemedewerkers gebruiken een stads-
fiets voor een overleg in de buurt. De sur-
veillancefietsen met politiestriping zijn 
voor surveillances en rechercheonder-
zoeken op straat, terwijl de politiebikers 
hun fiets gebruiken bij evenementen,  
horecanachten, voetbalwedstrijden en het 
begeleiden van optochten en betogingen.

Elektrisch rijden
De politie wil meer elektrisch fietsen en 

scooter rijden. Daarom is in de Europese 
aanbesteding ook uitdrukkelijk gekeken 
naar het aanbod van e-bikes en -scooters. 
Elektrische fietsen vergroten de actiera-
dius van politiemedewerkers op de fiets. 
Elektrische fietsen en scooters geven 
meer mogelijkheden om op plekken te ko-
men die met een auto niet bereikbaar zijn.

Medewerkerparticipatie
Een belangrijk onderdeel van de aanbe-
stedingsprocedure bij de politie is mede-
werkerparticipatie. De gebruikers van de 
fietsen en scooters hebben meegedacht 
over het programma van eisen op grond 
waarvan leveranciers hun producten aan-
bieden aan de politie. Bij de beoordeling 
van dit aanbod wegen de uitkomsten van 
de gebruikerstesten zwaar. Honderdtien 

politieagenten van allerlei ‘pluimage’ 
hebben de fietsen en scooters getest op 
bruikbaarheid en inzetbaarheid in de po-
litiepraktijk.

Voor politiewerk is de fiets van grote toe-
gevoegde waarde. Samenwerken met bur-
gers en partners begint met ontmoeten. 
Zien wat er gebeurt, horen wat gezegd 
wordt, aanvoelen wat er aan de hand is 
en bepalen wat nodig is. Op een fiets staat 
een agent letterlijk tussen de mensen en 
is buitengewoon toegankelijk. In stede-
lijke gebieden beweegt een agent zich 
op een fiets snel en wendbaar. Daarbij 
horen fietsen die up-to-date zijn en een 
uitstraling hebben die past bij de overige 
politie-uitrusting: sportief, modern en ro-
buust. n       (Bron politie.nl)

IPAdistrict Gooi en Vechtstreek 7
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IPA-Nazomer-kampeerweekend 
2021. Organisatie IPA-Nijmegen e.o. 
Voor alle IPA-leden toegankelijk. https://oudemolen.nl/

Dit IPA-weekend wordt gehouden van vrijdag 10 t/m zondag 12
september 2021 op Campingpark de Oude Molen, Wylerbaan 2a,  
6561 KR Groesbeek. In deze omgeving is het ge-wel-dig mooi fietsen. 
Bijvoorbeeld langs de Maas. 

DUS ZET HET WEEKEND ALVAST IN JE AGENDA.

◆  Diverse fiets- en mountainbikeroutes 
en de befaamde draisine

◆  Wandelroutes in en om Groesbeek, maar 
ook prachtige boswandelingen, nordic 
walking routes of een zeer interessan-
te stadswandeling in Nijmegen

◆  Boerengolf, maisdoolhof, bowlen disc-
golf en pitch and put (alles in de omge-
ving Groesbeek)

◆  Wijnchateau de Heikant, Wijnhoeve de 
Colonjes, Wijnhoeve de Plack

◆  Diverse goede cateraars ten behoeve 
van bijvoorbeeld uw BBQ (Boy Stap-
pershoef, Frisco Catering, Hofmans 
Catering)

◆  Archeologisch Park Xanten, open-
luchtmuseum

◆  Imkerij de Immenhof; laat u rondleiden 
in de wereld der bijen, een wereld vol 
ijver en saamhorigheid

◆  Das en Boom in Beek-Ubbergen, instel-
ling voor natuurbehoud

◆  Fietsen langs The Liberation-route
◆  Fietsverhuur Ben Mey, uw fiets kan 

zelfs bij de camping worden afgeleverd
◆  Oortjeshekken, genietend van een kop-

je koffie, uitzicht over de Ooijpolder
◆  De Zuidmolen in Groesbeek, molen-

winkel met prachtige authentieke bak-
producten

◆  Landgoed Jachtslot Mookerheide, 
gastronomie, fotogalerij en prachtige 
natuur

 

MUSEA IN DE OMGEVING

◆  Vrijheidsmuseum Groesbeek (Naast de 
camping gelegen)

◆  Afrikamuseum Berg en Dal
◆  Museum Oriëntalis Heilig  

Landstichting
◆  Velorama Fietsmuseum Nijmegen
◆  Natuurmuseum Nijmegen
◆  Valkhofmuseum Nijmegen
◆  Brouwerij de Hemel Nijmegen
◆  Stratemakerstoren Nijmegen
◆  Museum Pithos Nijmegen
◆  Museum Kasteel Moyland Duitsland
◆  Katharinenhof Duitsland

Wat is er o.a. te doen in en om Groesbeek

Kampeerweekend
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Kampeerweekend

U I T N O D I N G
Nazomer kampeerweekend 2021 IPA Nijmegen e.o.
 
IPA Nijmegen organiseert voor de zesde keer een nazomer kampeerweekend voor  
IPA leden. Het weekend staat gepland van vrijdag 10 september tot en met zondag  
12 september 2021, op Campingpark de Oude Molen, Wylerbaan 2a, 6561 KR Groesbeek.  
https://oudemolen.nl/
 
De kosten voor dit weekend bedragen € 98,00 per equipe van 2 personen
en € 66,00 per equipe van 1 persoon. Dit is inclusief:
➤		Overnachting voor 2 personen / 1 persoon met kampeermiddel, elektra en auto. 

De kosten voor de comfortplaats, veld B, zijn als volgt (op basis van minimaal 2 nachten): 
€ 15.25 per nacht per equipe, exclusief servicekosten à € 1,63 per persoon per nacht (incl. 
toeristenbelasting). De prijs is inclusief gebruik van stroom, water en sanitaire voorzie-
ningen. Ook zijn eventuele huisdieren bij de prijs inbegrepen.

  Hetzelfde nachttarief wordt gehanteerd wanneer deelnemers eerder aankomen, of langer 
willen blijven (1 of 2 nachten). Deze extra overnachtingen en eventueel andere facilitei-
ten op de camping dient u zelf af te rekenen met de campingeigenaar.

➤		Vrijdagavond een eenvoudig 3 gangen menu.
  Er is, net zoals vorig jaar, weer een keuzemenu met als hoofdgerecht een optie voor vlees, 

vis of vegetarisch. Graag horen we dan wel een week voor aankomst wat de keuzes zijn 
per persoon (in verband met inkoop van producten).

➤		Zaterdag een compleet Chinees buffet.
 
Kosten die daar bovenop komen:
➤			Verder geldt voor dit weekend: ‘American Party’ met ‘BYOB’, oftewel , zelf zorgen voor je 

ontbijt, (2 x) lunch, je eigen drinken (koffie, thee, bier, frisdrank, wijn, sterke drank, enz.) 
en versnaperingen voor tussendoor.

➤		BYOB’= Bring Your Own Booze of Bring Your Own Bottle.
 
Kosten over te maken op rekeningnr: NL 97 RABO 0155 746 456 t.n.v. 
Penningmeester district Nijmegen.
 
BETALEN IS DEELNEMEN, bij afzeggingen na 15 augustus 2021 worden de gemaakte kosten 
in rekening gebracht.
 
Zo ziet het weekend er globaal uit:
➤			Vrijdag 10 september 2021: 
  -  Aankomst vanaf ong.13.00 uur met het 

 in ontvangst nemen van de welkomsttas.
 - Welkomstborrel 17.00 uur.
 - 3 gangen menu 18.00 uur.
 
➤			Zaterdag 11 september 2021:
 -  Vrij programma, met TIPS voor de liefhebbers,  

kijk daarvoor in de welkomsttas.
 - Chinees buffet om 18.00 uur.
 
➤			Zondag 12 september 2021:
 - 11.00 uur drinken we samen nog een kopje koffie (zelf verzorgen).
 
Extra info.
Een caravan of chalet huren behoort ook tot de mogelijkheden, kijk daarvoor op de site van 
de camping https://oudemolen.nl/
 

IPA Nijmegen e.o. ziet jullie aanmelding graag tegemoet en tot ziens in Groesbeek.
Opgave bij Brugt Peper tot uiterlijk 15 augusts 2021, middels:

E-mail: familiepeper@hotmail.com
tel: 06-20991487

 

Wij hebben er 
erg veel zin in!

Met vriendelijke groet, 
namens IPA Nijmegen e.o.

Brugt Peper, 
tel.: 06-20991487

Jan Nijburg, 
tel.: 06-19268485



Fiets

Dan denk je al gauw: een elektrische fiets kopen, maar dan ben 
je er nog niet. Fietsers zien er soms tegenop om steeds de laders 
mee te nemen om de accu weer op peil te krijgen. Die accu zat toe-
vallig vast in de garage, of lag nog in de auto. Dat zou makkelijker 
moeten kunnen... Een Nederlands bedrijf, genaamd Tiler, bedacht 
daar iets op. Een zg. ‘laadtegel’. Je zet je fiets erop en loopt weg. 
En het opladen gaat vanzelf. Uiteraard moet de fiets voorzien wor-
den van een aangepaste standaard. Wie dat gaat betalen, de baas 
of de werknemer, is natuurlijk de vraag. Misschien de werkgever, 
want ze worden ingebouwd in de vloer. Lijkt wel een top-oplossing. 
Misschien gaan er nòg meer agenten op de fiets naar het werk.  
(Hoeft niet op een oma-fiets.) Wie meer wil weten kijkt even op Tiler.

Het begon allemaal 10 jaar geleden. Promovendi experimenteer-
den met een oplaadbare speelgoedauto boven een elektrische 
spoel in het lab. Vijf jaar later presenteerde Bauer op de campus 
een oplaadstation voor elektrische fietsen. 

Vanaf begin 2019 hebben 2 ondernemers het idee opgepakt en zo-
doende de elektronica gebouwd om het daadwerkelijk werkend 

te maken. Er is veel tijd en geld mee gemoeid om van een lab-
opstelling een commercieel product te maken. In de zomer 2020 
is de laadtegel gelanceerd bij AHOY in de vorm van een platform 
en in november is de eerste laadtegel in de grond gegaan bij YES 
Delft als een deelfietsoplossing.

Elektrische tandenborstel
De bekendste vorm van contactloos opladen is waarschijnlijk 
de elektrische tandenborstel die er na een nacht op de plastic 
staander weer vol tegenaan gaat. Bij een e-fiets begint het laden 
als de laadtegel en bijbehorende standaard elkaar herkennen. n

Tiler richt zich in eerste instantie op de zakelijke 
markt, op bedrijven en organisaties die hun 
werknemers stimuleren om meer te gaan fietsen.
https://www.delta.tudelft.nl/article/hoe-twee-
rotterdammers-een-tu-patent-vermarkten

Hoe krijg je als werkgevers meer 
werknemers op de fiets?
 

IPAdistrict Gooi en Vechtstreek 11nummer 1 - voorjaar 2021



nummer 1- voorjaar 2021IPAdistrict Gooi en Vechtstreek12

Bikers

Zag u al blauwe verlichting 
bij de politiebikers??
Sinds oudejaarsnacht voeren politiebikers uit een aantal eenheden ook blauwe optische signalen op hun fiets. 
Door de betere zichtbaarheid kan er veiliger en efficiënter worden gewerkt, is de verwachting. Het betreft een 
proef van vier maanden. Misschien heeft u ze al gezien? In onze regio zijn ze nog niet te zien op straat. Wie 
weet in de toekomst.

De pilot loopt van 1 januari 2021 tot en met 
april 2021 in zes basisteams: Leijdal en 
Markdal (beide Eenheid Zeeland-West-Bra-
bant), Burgwallen (Eenheid Amsterdam), 
Zoetermeer (Eenheid Den Haag), Gronin-
gen Centrum (Eenheid Noord-Nederland) 
en Meijerij (Eenheid Oost-Brabant). Elk 
basisteam krijgt de beschikking over vier 
fietsen die zijn voorzien van de opvallende 
blauwe verlichting, die aanvullend is op de 
reguliere verlichting. 
  
Ontheffing
Omdat fietsen volgens de wet geen (blau-
we) optische signalen en/of knipperende 
verlichting mogen voeren, heeft het mi-
nisterie van Infrastructuur en Waterstaat 
ontheffing verleend voor de duur van de 
pilot. Voorwaarde is dat in de evaluatie 
van de pilot expliciet aandacht wordt be-
steed aan het effect op de verkeersveilig-
heid. 

Zichtbaar
Nick Schuermans, politiebiker in basis-
team Leijdal, is behalve projectleider ook 
de initiatiefnemer van de pilot. ‘Die is 

ontstaan uit de behoefte om de zichtbaar-
heid, herkenbaarheid en inzetbaarheid 
van de bikers te vergroten. Als politie-
bikers zijn we niet altijd goed zichtbaar. 
Dat is enerzijds onze kracht wanneer we 
onopvallend in een wijk willen surveille-
ren, maar aan de andere kant zijn er ook 
situaties waarin je juist wel wilt opvallen. 

Optische lichtsignalen kunnen dan bij-
dragen aan een veiligere werkomgeving. 
Denk aan het verlenen van assistentie bij 
een verkeersongeval of wanneer je op een 
donkere weg een spoedmelding krijgt. 
Als fietser ben je toch kwetsbaar in het 
verkeer. De speciale verlichting vergroot 
ook de herkenbaarheid, want blauw licht 
wordt direct geassocieerd met hulpverle-
ningsdiensten.’

Brancherichtlijn
In tegenstelling tot gemotoriseerde hulp-
verleningsvoertuigen vallen de fietsen 
met optische lichtsignalen niet onder 
de brancherichtlijn Verkeer Politie. Bi-
kers hebben dus geen voorrang op an-
dere voertuigen als de lichtsignalen zijn 
ingeschakeld. Schuermans: ‘We hebben 
afgesproken dat we terughoudend zijn 
bij het voeren van de blauwe verlichting, 
dus alleen als dat noodzakelijk is voor de 
veiligheid van het overige verkeer en die 
van ons.’

Na de pilot wordt gekeken of de 
optische lichtsignalen voor politie
bikers landelijk kunnen worden 
ingevoerd. n



Hallo IPA-leden,
Van 2 tot 5 september 2021 zou de afdeling Münster  
van de Duitse International Police Association graag 
actieve IPA-leden uit verschillende secties voor ‘Mün-
ster On Patrol 2021’ verwelkomen. Dit evenement is 
bedoeld om de band tussen de internationale deel-
nemers te versterken door middel van gezamenlijke 
activiteiten en uitwisseling van informatie. Het is 
een mogelijkheid om jonge leden te tonen wat onze 
vereniging kan bieden en om actiever te zijn binnen 
hun sectie. Tevens om nieuwe leden aan te trekken 
door de mogelijkheden van een lidmaatschap van 
onze unieke vereniging. Er zit een promotioneel, pro-
fessioneel, sociaal-cultureel aspect in het geplande 
programma.

PLANNING:
Donderdag 2 september 2021 
tot 16:00 uur aankomst van de deelnemers
16:30 uur ontmoeting en kennismaking met het rooster
19:00 uur diner en samenkomen met lokale politieagenten

Vrijdag 3 september 2021 (uniform is verplicht)
8.30 uur   verwelkomen van de klas van 2021 op de plaatselijke 

politie-universiteit met een IPA-stand
12.30 uur  lunch
13:15 uur   rondleiding door het hoofdbureau van politie,  

inclusief welkom door ambtenaren
19:00 uur  diner en samenkomen met lokale politieagenten

Zaterdag 4 september 2021 (uniform is verplicht)
IPA-Verbindungsstelle Münster, Friesenring 43, 
(Polizeipräsidium) 48147 Münster

09:00 uur  rondleiding door het stadscentrum van Münster
11.00 uur   ontvangst met de burgemeester in de vredeszaal op 

het gemeentehuis
12.30 uur  lunch
2:00 uur  samen met lokale politierekruten een bezoek brengen 

aan een tentoonstelling over politiegeschiedenis tij-
dens de 2e wereldoorlog

19:00 ur diner en samenkomen met lokale politieagenten

Zondag 5 september 2021 - Dag van vertrek

Voorwaarden:
Maximaal aantal deelnemers: 10 (één per IPA-sectie)
Maximale leeftijd deelnemers: 40 jaar
Deadline voor aanmelding: 31 maart 2021

De kosten voor accommodatie, maaltijden en rondleidingen wor-
den verzorgd door de IPA Münster-vestiging en de Gemeenteraad 
van Münster. (Alle reiskosten zijn voor rekening van de deelnemer.)

Alle deelnemers moeten zich ervan bewust zijn dat alle foto’s en 
video’s die tijdens het officiële gedeelte van dit weekend worden 
gemaakt, zullen worden gebruikt voor promotionele doeleinden 
van de International Police Association. Alle vertegenwoordigde 
secties krijgen toegang tot deze afbeeldingen om ze alleen voor 
IPA te gebruiken, niet voor commerciële doeleinden.

Als uw sectie geïnteresseerd is om een 
deelnemer naar dit evenement te sturen, 
laat het me dan zo snel mogelijk weten  
om een plek te reserveren voor uw 
vertegenwoordiger.

Alvast bedankt 
voor uw steun! n

“Münster On Patrol 2021”

Christopher AdolphsIPA Verbindungsstelle Münsterc/o Polizeipräsidium MünsterFriesenring 43, 48147 MünsterEmail: MuensterOnPatrol2021@gmx.deInternet: www.ipamuenster.de

Herr Johannes Burhoff
Ben Eschhuesbach 44a
48341 Altenberge
IAC

Via email:
BEISITZER IM VORSTAND Philipp Kurz- Winkelstraße 21 - D - 
48143 MÜNSTER
E-MAIL: MUENSTERONPATROL2021@GMX.DE 
 INTERNET: WWW.IPA–MUENSTER.DE

Geschäftsführender Vorstand:
Peter Newels (Verbindungsstellenleiter), Jürgen Weiß 
(Schatzmeister), Carsten Mergen (Sekretär), Walter Schläger 
(Sekretär / Mitgliederwesen)
Vereinsregister: VR 3239 - Registergericht: Amtsgericht 48143 
Münster

Evenement
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Fietstocht in Gambia 

      The Tour 
of Gambia

 Beste IPAvrienden, beste fietsvrienden,
In onderstaande brief staat niet alleen een uitnodiging voor 
alle mensen die graag (avontuurlijk) fietsen…. Voor iedereen die 
graag meer wil zien over een heel speciale fietsactiviteit die door 
IPA-Spanje wordt georganiseerd, staat er onderaan de brief een 
link die een heel speciale film laat zien, nl. van de 1ste editie van 
een avontuurlijke fietsroute een filmverslag. Een extra, zeer avon-
tuurlijke vakantie, voor alle IPA-leden.

Uw redacteur kan u vertellen dat The Gambia een prachtig land is 
met vriendelijke mensen.
 

THE TOUR OF GAMBIA is een uniek evenement, gebaseerd op een fietsroute in etappes 
door het hart van Afrika, waaraan iedereen kan deelnemen, en vanwege zijn solidaire 
karakter neemt IPA Vallés Occidental (Barcelona) zeer actief deel.

THE TOUR OF GAMBIA is geen wielerwedstrijd, het is een sportieve en avontuurlijke 
fietsroute in zijn puurste vorm, een directe solidaire actie & een persoonlijke uitdaging 
en een absoluut onvergetelijke ervaring.”
 
Je vindt alle informatie op:
www.tourdegambia.com, info@tourdegambia.com, tourdegambia@hotmail.com

Hopelijk heeft het uw interesse,
 
Servo voor Amikeco 
IPA Vallés Occidental (Barcelona, Spanje) n

“Na het daverende succes van de 1e editie, zijn we zeer verheugd u 
te kunnen informeren over de activiteit genaamd ‘TOUR OF GAMBIA 
- 2e SOLIDARITEIT & AVONTUURFIETSROUTE ’ die door dit Afrikaan-
se land zal plaatsvinden van 20 tot 27 november 2021.
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Stichting Politie Veteraan

Stichting Politie Veteraan

Waar heb je als politiemens dan behoefte aan: 
Herkenning, Erkenning, Steun, Begeleiding van 
collega’s of gewoon een luisterend oor.

De praktijk is echter weerbarstiger. Je wordt op 
jezelf teruggewezen en er ontstaan veel vragen 
aan jezelf. 

Vragen als:
n	Heb ik wel het juiste vak gekozen?
n	Hoe gaan anderen hier mee om?
n	Hoe kan ik mezelf staande houden?
n	Ben ik de enige die dit meemaakt?

Op 3 januari 2018 is Stichting Politie Veteraan 
opgericht. De collega’s achter de Stichting sprin-
gen samen met meer dan vijftig vrijwilligers in 
op de behoefte aan warm contact en verbinding 
binnen de Nationale Politie. 

Zo is de stichting in samenwerking met Staats-
bosbeheer gestart met een revitaliseringproject. 
In dit project werken collega’s met een mentale 
blessure in de natuur aan hun eigen herstel. Wer-
ken in de natuur is helend, herstellend en geeft 
de mogelijkheid om in eigen tempo te revitali-
seren. Vanuit gelijkwaardige begeleiding door 
collega’s (ervaringsdeskundigen) voelen de her-
stellende collega’s zich gesteund en erkend. Hoe 
mooi is het dat je in zware tijden op steun kan 
rekenen van een maatje uit het vak! n

Behoefte aan contact: 
info@stichtingpolitieveteraan.nl
tel. 085-0606784

Als je een politie-uniform draagt wordt van je 

verwacht dat je sterk in je schoenen staat. Vaker 

dan anderen word je blootgesteld aan bijzondere 

situaties en heftige gebeurtenissen. Dit doet iets 

met je als mens en de kans dat je tegen onverwerkt 

menselijk leed aanloopt is dan ook groot.



Ter realisatie van de stichting zijn er meer-
dere momenten geweest waarbij collega’s 
vanuit landelijke platformen en overige 
betrokkenen binnen de Nationale Politie 
behoeftes hebben uitgesproken en ideeën 
bijeen hebben gebracht. Deze behoeftes en 
ideeën zijn vooral ontstaan uit “de politie-
mens” die de verschillende en opeenvol-
gende reorganisaties hebben meegemaakt 
en een politieorganisatie hebben ervaren 
die te snel veranderde zonder inspraak. 
Er kan worden gesteld dat de stichting op 
empirische wijze is ontstaan en “bottom 
up” invulling geeft aan wensen en behoef-
ten vanuit de politiemens.

Veel van de behoeftes en ideeën varieer-
den van hulp bieden aan uitgevallen col-
lega’s tot het vormen van een veilig plat-
form waar bestaande kennis kan worden 
gedeeld, kan worden uitgebouwd en de 
onderlinge verbinding weer vanuit gelijk-
waardigheid mag worden hersteld. Im-
mers binnen een schaalvergroting van de 
huidige politieorganisatie is de weg om 
elkaar te vinden complexer geworden en 
de mate van invloed uitoefenen beperkter. 

Kijk bijvoorbeeld naar de enorme groei van 
initiatieven die zijn opgezet door collega’s 
waarin de rode draad verbinding is, het el-
kaar weer vinden en elkaar versterken in 
het vakmanschap. 

Een van de toonaangevende voorbeelden in 
het ontbreken van verbinding is het gemis 
van support bij langdurig verzuim, met wel-
ke oorzaak dan ook, waarbij men verstrikt 
raakt in een wirwar van regels en verplich-
tingen en daarbij uiteindelijk het gevoel 
over houdt niet meer bij de “club” te horen 
en door de maatschappij te worden uitge-
stoten. Dit mede gedreven door de maat-
schappelijke veranderingen (o.a. het toene-
mende individualisme of de huidige Corona 
pandemie) waarin wij als politiemens zien 
dat we elkaar hard nodig hebben. 

Mede doordat de behoeftes die zijn uitge-
sproken en de ideeën die zijn geopperd 
vanuit collega’s uit het hele land zijn ge-
komen kan worden gesteld dat hier een 
behoorlijk motivatie zit. De behoefte en het 
draagvlak is dan ook groot om te komen 
tot een erkende onderneming in relatie 

met de politieorganisatie. Deze behoeftes 
zijn vooral ontstaan vanuit het gemis van 
warm contact in brede zin en het gemis 
aan constructieve samenwerking. 

Vanuit de individuele politiemens is er dan 
ook een sterke behoefte aan erkenning, 
aan het delen van kennis en successen 
binnen het vakgebied en aan het werken 
naar een gezamenlijk doel en visie maar 
ook aan steun als het even niet zo lekker 
gaat. Door samen op te trekken ontstaat er 
niet alleen meer binding met elkaar maar 
versterken wij elkaar in het “wij” gevoel 
waarbij kennis en kunde in brede zin ge-
deeld kan en mag worden. Ons streven is 
het bewegen van meer samenwerking met 
respect voor elkaar. 

Grote dank gaat uit naar de actieve- en post 
actieve collega’s, partners van de stichting 
en sympathisanten die direct of indirect 
hebben meegedacht in de realisatie van de 
Stichting Politie Veteraan.

Dick Kleijn, Andre Buruma,
(Postuum) Paul de Bloc

Platform op basis van wederzijdse 
collegiale betrokkenheid
Voor u (op de volgende pagina) ligt het visie document van Stichting Politie Vete-

raan. In dit document vindt u een weergave hoe de stichting tot stand is gekomen, 

wat de basis is van de stichting en wat de stichting wil bereiken. 

Stichting Politie Veteraan
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Visie document van 
        Stichting Politie Veteraan

Politiewerk is een veelzijdig en mentaal zwaar beroep waar de mensen binnen de politieorganisatie 

meer te verduren krijgen dan tot nu toe wordt onderkend. Afgelopen decennia is de politieorganisatie 

blootgesteld aan een aantal ingrijpende reorganisaties die binnen een snel veranderende maatschappij, 

zowel intern als extern, grote gevolgen hebben gehad. Alle reorganisaties hebben op hoofdlijnen ten doel 

gehad de politieorganisatie beter te laten functioneren en de service naar de burger te vergroten. 

Wees de verandering 
die je in de wereld wilt zien 

(Mahatma Ghandi)

Visie document van Stichting Politie Veteraan

Daar waar de Nederlandse Politie tot 
1993 nog was opgesplitst in Rijks- en Ge-
meentepolitiekorpsen met alle een eigen 
infrastructuur, zeggenschap en lokale 
invulling van politiezorg, zijn we, na het 
werken vanaf 1993 vanuit 25 regiokorpsen 
binnen de huidige reorganisatie gekomen 
tot een landelijke politie verdeeld in tien 
eenheden, een landelijke eenheid en vier 
Politie Diensten Centra (PDC). 
Bovengenoemde reorganisaties hebben 
uiteindelijk geleid tot wat de Nationale 
Politie nu is. Een politie die landelijk de-
zelfde infrastructuur heeft, dezelfde nor-
men en waarden tracht na te leven en is 
afgestemd op elkaar binnen de geauto-
matiseerde systemen. Een politie die cen-
traal wordt aangestuurd vanuit Den Haag. 
Vanuit de visie van de Nationale Politie 
is er naar de burger door de veranderin-
gen meer ingespeeld op de behoefte van 
de burger. Dit vertaalt zich in het inzich-
telijk maken van de werkvoorraad, infor-
matie gestuurd werken, terugkoppelingen 

na meldingen, digitaal volgsysteem van 
aangiften, optimaliseren op het gebied 
van ondermijning en cybercrime etc. Al-
lemaal initiaties vanuit een moderne we-
reld in verandering waarin de politieorga-
nisatie niet achter kon blijven. 

Vanuit het operationele veld worden er 
buiten de uiterlijke successen (eenheid 
in uniform, systemen, voertuigen en uit-
rustingstools) veel struikelblokken en 
onmogelijkheden ervaren. Zo is de per-
sonele zorg de afgelopen jaren behoorlijk 

negatief in beeld geweest, hebben tal van 
medewerkers onafhankelijk van elkaar-
hun ongenoegen zowel intern als extern 
geuit en is er nationaal onvoldoende zicht 

geweest op leeftijdsopbouw (in- door- en 
uitstroom). Dit vertaalt zich in onder an-
dere in een groot capaciteitsprobleem en 
een hoog verzuim (verzuimprognose wis-
selt in cijfers en onderbouwing van 7% tot 
14% verzuim op 65.000 medewerkers). Ten 
aanzien van de verzuimaanpak heeft zelfs 
de minister een contourenbrief opgesteld, 
waarbij hij de politieorganisatie wijst op 
voldoende interne mogelijkheden. Deze 
kunnen nog beter worden benut.
Door alle veranderingen die de politie-
organisatie de afgelopen decennia heeft 

ondergaan zijn de medewerkers te ver 
van elkaar en van het politievak komen 
te staan. Daar waar in de oude politie-
organisatie de medewerkers binnen de 
dienstgroepen oog voor elkaar hadden 
en kennis deelden, zijn medewerkers te-
genwoordig veel meer op zichzelf aange-
wezen (intranet/e-learning of een digitale 
servicedesk). De huidige structuur met 
moderne social-media geeft een verte-
kend beeld van de politieacties op straat. 
Door een steeds harder wordende maat-
schappij, waar het nieuws sneller rond-
gaat dan de politie kan verwerken, kampt 
de politieorganisatie steeds meer met een 
imago-afbreuk. 

Trends als terrorisme, geweld tegen 
hulpverleners en bedreigingen van poli-
tiemensen nemen toe en collega’s (zelfs 
vele jonge collega’s) vallen meer en meer 
om door een veelvoud van meegemaakte 
zware incidenten. Dit staat nog los van 
de langere arbeid die men moet verrich-
ten tot aan het pensioen. Zelfs tot in het   
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Visie document van Stichting Politie Veteraan

privédomein van de collega’s. Daarnaast 
heeft de politieorganisatie op dit moment 
te maken met een enorme piek aan uit-
stroom van personeel die met pensioen 
gaat (prognose 15.000 collega’s) samen 
met een toename van collega’s die een car-
rière-switch willen maken (braindrain). 
Hierin is de politieorganisatie zoekende 
naar een juiste oplossing om langdurige 
uitval te voorkomen en/of inzetbaarheid 
te verbeteren en de grote uitstroom op te 
vangen. Voor een politieorganisatie van-
uit een forse reorganisatie een haast on-
mogelijke klus. 

Binnen de Nationale Politie is met be-
trekking tot de aanpak en voorkomen van 
verzuim hard gewerkt aan het verkrijgen 
van overzicht vanuit de oude structuur. 
Zo is de HR-organisatie in huidige vorm 
gecentreerd onder het PDC (Politie Dien-
sten Centrum). Daarnaast is de landelijke 
afdeling VGW (Veilig en Gezond Werken) 
geformeerd. Deze afdeling is in het leven 
geroepen om landelijk de operaties te on-
dersteunen als het gaat om verzuim, in-
zetbaarheid of veiligheid op de werkvloer. 
De verbinding tussen deze afdelingen en 
de basisteams is nog verre van adequaat 
tot stand gekomen en de kloof tussen per-
soneel, leiding en ondersteunende afde-
lingen is groot. 

Meer dan eens wordt de collega in lang-
durig verzuim geconfronteerd met meer 
dan 15 verschillende ondersteuners die 
aan tafel schuiven. Er kan worden vast-
gesteld dat de behoefte aan warm contact, 
gezien worden en erkenning maar ook 

eenduidigheid heel groot is binnen alle 
lagen van de organisatie. 
In het verlengde hiervan zijn er vele ini-
tiatieven vanuit de organisatie onder-
nomen die tot nu toe geen of nauwelijks 
effect hebben gehad op het terugdringen 
van het hoge verzuim. Hierbij mag wor-
den vermeld dat er inmiddels voldoende 
ervaringsdeskundigheid binnen de poli-
tieorganisatie aanwezig is waar gebruik 
van gemaakt kan worden. 

Ook het delen van kennis is sterk afhan-
kelijk geworden van de drive en motivatie 

van de oudere collega’s terwijl de leegloop 
op ervaring de komende jaren sterk toe 
zal nemen. Het vervangen van deze uit-
stroom en enorme kennisbron levert de 
politieorganisatie een enorme uitdaging 
op en ontstaat er een behoefte om oude 

kennis te behouden terwijl de mogelijk-
heden hiertoe uit blijven. 

Stichting Politie Veteraan wil met de rea-
lisatie van de stichting inspringen op de 
behoeften binnen de Nationale Politie en 
inzetten op collegiale verbinding, onder-
steuning, kennis delen en bijdragen aan 
duurzame inzetbaarheid van de mede-
werkers vanuit ervaringsdeskundigheid. 
Binnen de stichting zijn dan ook actieve 
en post-actieve collega’s aan het werk om 
tot deze realisatie te komen. 

Met onder andere de start van het revi-
taliseringsproject draagt de stichting al 
bij aan het terugdringen van langdurig 
verzuim en verhoging van duurzame in-
zetbaarheid. Naast dit project liggen er 
meerdere ideeën klaar die zijn ontstaan 
vanuit de politiemens en ten positieve 
bij kunnen dragen aan de ontstane pro-
blemen. De stichting is in de eerste twee 
jaar sterk gegroeid en heeft laten zien dat 
zij zelfs met weinig middelen en grote 
betrokkenheid van de vrijwilligers een 
basis vormt voor vele collega’s. Hoe mooi 
zou het dan zijn dat er samen met de po-
litieorganisatie wordt opgetrokken om de 
positieve energie weer op het politievak te 
zetten en te laten floreren. n
Wordt vervolgd.
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Dat Windows 10 na verloop van tijd trager wordt, is normaal. Het 
heeft vaak te maken met de leeftijd van je computer. Dit zorgt er 
namelijk voor dat sommige functies van Microsoft niet volledig 
aansluiten op de specificaties van een verouderd apparaat. De 
visuele effecten van Windows 10 die verschijnen bij het gebruik 
van het besturingssysteem, is een voorbeeld van zo’n functie. 
Door deze effecten uit te zetten, is de traagheid vaak voor een 
groot gedeelte opgelost. 

Uitschakelen van visuele effecten Windows 10
Als eerst druk je op de combinatie Windows-toets (het Windows 
icoontje) plus de letter R in (dus Win+R). Links onderin opent 
zich het schermpje Uitvoeren. Mocht er al tekst in het witte ven-
ster staan, dan haal je die weg. Staat er niets, dan kun je meteen 
de volgende term kopiëren en plakken: sysdm.cpl. Druk nu op 
OK. In beeld staat nu Systeemeigenschappen. Ga nu naar de tab 
Geavanceerd (rechts) en klik vervolgens op Prestaties onder het 
kopje instellingen. Het klopt dat er nu een nieuw scherm geo-
pend wordt. 

Je krijgt nu een overzicht met drie opties: 
n Automatisch selecteren
n Beste weergave
n Beste prestaties
n Aangepast

Windows 10 met de beste prestaties
Als je nu op Beste prestaties klikt, dan zal Windows 10 automa-
tisch alle visuele effecten uitschakelen. Pas wel op met dit soort 
dingen, want er kunnen effecten ontstaan waar je mogelijk geen 
rekening mee gehouden hebt. Zo zal de manier waarop de let-
tertypes in beeld verschijnen gaan veranderen. Wil je dat letters 
goed leesbaar blijven, ook na de verandering, dan kun je in het 
witte vak onder de vier opties de feature Zachte randen rond 
schermlettertypen weergeven. Heb je alles ingesteld zoals je wil 
(je kunt afvinken wat je zelf wel en niet wil), dan druk je op Toe-
passen en OK.

Het grote voordeel van de wijziging naar Beste prestaties is dat 
Windows 10 weer ruimte heeft voor andere taken, omdat het zich 
niet bezig hoeft te houden met visuele effecten. Als je je later be-
denkt, dan kun je de bovenstaande stappen opnieuw volgen en 
instellen wat je wel en niet wilt. 

Bron: Computerlokaal Bewerking: anke kooiman

Kun je Windows 10 sneller maken? 
Lees maar. We kwamen dit verhaal tegen..

IPA-huis Málaga gesloten. 
Waarom?????

Op 22 september 2020 kwam er een 
appje binnen van de manager van het 
IPA-huis Málaga. Het was een droevig 
bericht: ‘Zijn’ IPA-huis werd per di-
rect gesloten. Door alle narigheid die 
de corona met zich meebrengt is het 
besluit gevallen om dit huis te sluiten. 
Het kon niet anders. Niemand kwam 
meer naar Spanje om te komen loge-
ren... de nekslag voor dit appartement.

Bert en ik waren net zo verdrietig als deze mana-
ger. Wij waren 2 jaar geleden te gast: fantastisch. 
Een etage op werkelijk steenworp afstand van het 
supermooie strand Málaga. Wij wilden volgend 
jaar teruggaan... maar dat kan niet meer.

Laten we hopen dat er een nieuw huis komt met 
het verdrijven van dit virus. Mocht dat gebeuren 
dan bent u de eerste die daarvan op de hoogte 
wordt gebracht. n

Computerlokaal & IPA-huis Málaga

Het ziet er mooi uit: de schaduw bij je muis en de animaties op je bureaublad, 
maar deze visuele effecten kunnen je Windows 10 pc aardig vertragen. Geluk-
kig is het met de volgende tips eenvoudig je computer sneller te maken. 
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Cold cases

Cold cases: 
    Het is nooit te laat 
   om te praten

De politie lost verreweg de meeste moordzaken op. Toch lukt het 
niet altijd om de daders op te sporen of veroordeeld te krijgen. 
Voor nabestaanden is dat ondragelijk. Daarom werken onze cold 
case-rechercheurs hard om alsnog duidelijk te krijgen wat er pre-
cies gebeurd is en wie daarvoor verantwoordelijk is.

Daders vertellen vaak wat ze 
gedaan hebben
Voor onze rechercheurs is jouw hulp cruciaal. Als 
politie weten we dat daders van moorden in veel 
gevallen aan meerdere mensen vertellen wat zij 
hebben gedaan. Nederland telt ruim 1500 cold cases. 
Dat betekent dat honderden daders tegen meerde-
re mensen hebben verteld wat zij iemand hebben 
aangedaan. Juist die mensen wil de politie dringend 
vragen om hun informatie over wie een moord heeft 
gepleegd alsnog te delen. Dat geldt ook voor men-
sen die via via iets gehoord hebben. Op deze manier 
krijgen nabestaanden duidelijkheid over wat er met 
hun dierbare is gebeurd. Maar ook kunnen daders 
alsnog worden opgespoord.

Ben ik strafbaar wanneer ik meer 
weet over een cold case?
Nee dat is niet strafbaar, tenzij je zelf de dader bent. 
Maar is je een geheim toevertrouwd of ter ore geko-
men over een moordzaak, dan is het niet strafbaar 
dat je die informatie niet eerder hebt gedeeld met 
de politie. Ook niet als je al vele jaren over die infor-
matie beschikt. Het kan zwaar zijn om rond te lopen 
met informatie over een onopgeloste moordzaak. 
Jouw informatie kan nabestaanden uit de ondrage-
lijke onzekerheid helpen. 

De genoemde cold cases zijn talrijk. Kijk op de site 
cold cases van politie.nl om alle zaken te zien. De 
zaken staan ook vermeld in verschillende vreemde 
talen zoals Spaans, Engels, Arabisch, Russisch.

Informatie over een cold case doorgeven
Het is nooit te laat om te praten. Informatie over 
een cold case doorgeven aan de politie kan op 
verschillende manieren:

n		Bel met de opsporings-tiplijn op 0800-6070 
(gratis)

n		Bel vertrouwelijk met Team Nationale Inlich-
tingen (TNI) op 088-661 7734

n		Bel anoniem met Meld Misdaad Anoniem op 
0800-7000 (gratis). Je naam zal dan nooit be-
kend worden bij de politie.

n		Maak gebruik van het tipformulier dat je vindt 
bij de beschrijvingen van de zaken

n		Mail naar de coldcaseteams via  
coldcase@politie.nl.

n		Stuur (gratis) een brief naar antwoordnummer 
2010, 2501 XR Den Haag

 
Bron: politie.nl
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Wijze les & NS

Gaat u vaak met de trein? Dan zal onderstaand bericht u beslist opvrolijken
Volgend jaar hebben alle Sprintertreinen weer een toilet... 

en meer nieuwigheden. We zijn nu halverwege de renovatie. 
Toen de sprinters een aantal jaren geleden waren opgeknapt, 
bleek er bijvoorbeeld geen toilet in te zitten. Maar er waren meer 
wensen. Veel mensen waren verbaasd en teleurgesteld. Nu wor-
den de Sprinters gemoderniseerd in Aken. Destijds is de helft van 
de treinen gebouwd door Bombardier. In september jl. waren al 66 
van de 131 Sprinter Light Trains vernieuwd. Dat is dus de helft. De 
nieuwe Sprinters hebben nu een uitschuifbare trede aan weers-
zijden van het balkon, twee gemarkeerde rolstoelplaatsen en een 
rolstoeltoegankelijk toilet. Daarmee zijn ze uitermate toeganke-
lijk. Ook kunnen er twee fietsen mee de trein in (wel even eerst 
reserveren). Bij nood kunt u via een speciale noodknop recht-
streeks contact opnemen met de machinist. Mensen met een 
visuele beperking en/of gehoorbeperking kunnen nu op de tast 
naar het toilet gaan. Er is hoorbare en voelbare informatie aan-
gebracht. De stoffen bekleding was al vervangen door kunstleren 
zittingen. Eind 2021 hopen we weer alle Sprinters gerenoveerd 
terug te hebben op de rails. n

De NS heeft deze foto al vrijgegeven van het mooie toiletgedeelte.

Ik heb nachtdienst en het is ijzig koud. Het is begin oktober, maar 
de winter komt er al aan. Samen met een collega rijd ik vanaf een 
melding terug naar het bureau. We hebben een poos in de kou ge-
staan en zijn toe aan een bakje koffie om weer een beetje op te war-
men. We rijden in donker, landelijk gebied op een weg waar je 80 
kilometer per uur mag rijden. Aan weerszijden van de weg is een 
apart fietspad. Ik zit achter het stuur. Deze nacht zijn wij de enigen 
die nog onderweg zijn en ik heb mijn grote licht aangedaan om de 
weg goed te kunnen overzien. 

Opeens zie ik in mijn voorruit iets oversteken en trap vol op de 
rem. Als ik uitstap blijken het twee fietsers te zijn die midden op 
de weg stilstaan. Hun fietsen zijn nog zo’n halve meter verwij-
derd van de voorkant van onze dienstauto. De fietsers zijn boos. 
Terwijl ik nog sta te trillen op mijn benen, loopt mijn collega naar 
ze toe en gaat met ze in gesprek. Het scheelde niet veel of ik had 
deze fietsers aangereden, want ze waren echt niet te zien in het 
donker. Beiden hebben geen licht op hun fiets, zowel voor als 
achter niet.

Als ik ben bijgekomen van de schrik, luister ik naar wat de fiet-
sers te zeggen hebben. Ze vertellen ons dat ze verblind werden 
door het grote licht van de dienstauto. Ze vonden dat ze ons dat 
maar eens even duidelijk moesten maken en besloten de tach-

tig kilometerweg op te rijden, zodat wij wel móesten stoppen. Ik 
probeer de mensen uit te leggen dat het levensgevaarlijk is wat 
ze deden en dat ik ze bijna had aangereden. Dit wordt mij niet in 
dank afgenomen. Ze willen mijn legitimatiebewijs zien, zodat ze 
een klacht tegen me in kunnen dienen.

Ik pak mijn bonnenboekje uit mijn zak. Ineens valt het gesprek 
helemaal stil. “Wat gaat u nou doen?” vraagt een van de fietsers. 
Ik antwoord dat ik ze beiden twee bonnen geef; een voor het niet 
rijden op het verplichte fietspad naast de tachtig kilometerweg 
en eentje voor het niet hebben van fietsverlichting. 
Nu pas dringt het tot de fietsers door wat er eigenlijk is gebeurd. 
Ze beginnen excuses te maken en een van de twee zet zelfs zijn 
fietsverlichting aan. Ik leg nogmaals uit dat hun actie hartstik-
ke stom was. Sowieso is het fietsen op een tachtig kilometerweg 
niet heel handig, als er een apart fietspad naast loopt, maar als 
ze in elk geval nog hun fietsverlichting aan hadden gehad, dan 
had ik ze zien aankomen. Nu was het echt kantje boord. Mijn 
boodschap komt over. De twee fietsers zijn een wijze les rijker en 
twee dikke bekeuringen armer. Hopelijk blijft deze les een beetje 
hangen. n

Hoofdagent Lisalinde
Bron: Blogs, rijkspolitie

Wijze les
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Boekrecentie

Plenteren
Als u na de corona op (kampeer)vakantie 
gaat, neem dan een goed boek mee

In Amsterdam bestaat een onderwereld waar zelden nog licht komt, een wereld 
van chaos, verderf en totale eenzaamheid. Henk Plenter pendelde jarenlang 
heean en weer, tussen het normale leven en deze stad van waanzin. Plenter 
was een begrip. Ooit liep ik een paar weken met hem mee. Met zware slagen 
bonkte hij op de deuren: ‘Gezondheidsdienst. Plenter hier!’ Uit de brievenbussen 
stonk het naar muizenpis, vergane kranten of erger, er werd gescholden en 
geraasd, Plenter bleef de rust zelve, stevig en tegelijk diplomatiek. Ook in 
deze onderwereld had hij een natuurlijk gezag. Het was waanzinnig knap wat 
hij deed. Er zou een monument moeten worden opgericht voor mannen en 
vrouwen als Henk Plenter, dat legioen van moedige en nuchtere dienaren van 
de publieke zaak dat, in alle bezuinigingen en gekakel, de stad overeind houdt.
Geert Mak

Iedere Amsterdammer zou dit boek moeten kopen. Iedere niet-Amsterdammer 
trouwens ook. Op rommel hoef je misschien niet te letten, je moet het wel zien.
John van den Heuvel – misdaadverslaggever

Van 1997 tot 2010 was ik psychiater bij het Rehabteam voor psychotische 
dak- en thuislozen. We kwamen nogal wat woonoverlast tegen. Vrij snel leerde 
ik een nieuw werkwoord: plenteren. Wat dat is, lees je in dit boek. Plenteren 
is echt een werkwoord: hulp, bestaand uit handen uit de mouwen steken. 
Heerlijk: niet lullen maar poetsen. Maar dat doen ging bij Henk altijd gepaard 
met gevoel. En dat maakte het compleet. De verschopten der aarde helpen. 
Eigenlijk bracht hij voor mij wat ik nogal eens miste in de steeds verder 
professionaliserende zorg: charitas.
Een prachtig boek passend bij indrukwekkend werk.
Jules Tielens – psychiater in Amsterdam



nummer 1- voorjaar 2021IPAdistrict Gooi en Vechtstreek28

       Struikelstenen
                      in het Gooi

Herinnert u zich nog het eerste verhaal van de struikelstenen in ons IPA-bulletin?
Dit verhaal is een soort van vervolg daarop. We plaatsen dit graag.

Inwoners van Naarden wensen zestien 
struikelstenen in Raadhuisstraat
NAARDEN – 7 juni 2020-De Raadhuisstraat 
in Naarden-Vesting zou een gedenkwaar-
dige plek kunnen zijn voor zestien strui-
kelstenen. Een is er in ieder geval voor 
Ettel Weiss. Zij werd op 15-jarige leeftijd 
in Sobibor vergast.

“Kijk, dit zou een mooie plek voor de strui-
kelstenen kunnen zijn”, zegt Evelien Dek-
ker uit Naarden. Ze wijst naar de stadslin-
de in de Raadhuisstraat, die in verband 
met het nieuwbouwproject Het Hart van 
Naarden – bestaande uit appartementen, 
stadsvilla’s en penthouses – zorgvuldig 
met hekken is afgezet. Het is de centrale 
plek waar ooit het leven van de Joodse ge-
meenschap uit de Vesting zich afspeelde.

Gunter Demnig
Samen met Marlo Reeders uit Naarden 
zet Dekker zich in om zestien Stolperstei-
ne - een kubusvormige betonnen steen 
met een messing bovenplaat met daarin 
de tekst gegraveerd – geplaatst te krij-
gen. Normaliter worden deze tien bij tien 
centimeter kleine steentjes in het trot-
toir gelegd voor een pand waar tijdens de 
Duitse bezetting een ‘Unerwünschte’ (‘een 

ongewenste’) woonde of werkte voordat 
hij werd weggevoerd en vermoord in bij-
voorbeeld Auschwitz of Sobibor. Veelal 
zijn die slachtoffers van Joodse komaf, 
maar het kan ook voorkomen dat er strui-
kelstenen worden geplaatst voor mensen 
die om andere redenen werden vermoord. 
In 25 Europese landen liggen inmiddels 
70.000 struikelstenen. Het is een project 
van de Duitse kunstenaar Gunter Demnig.

Mentaal struikelen
Na een oproep op een lokale Facebook-
groep benaderde Evelien Dekker plaats-
genote Marlo Reeders. “Ik wilde meehel-
pen om dit project een duwtje geven. Het 
is zo belangrijk dat deze geschiedenis 
niet vergeten wordt; het moet bewaard 
blijven. Over een Stolperstein struikel je 
mentaal met je hart en dat is mooi”, ver-
telt de Naardense, die van oorsprong uit 
Hilversum komt, maar alweer vijftien jaar 
in de wijk Keverdijk woont. Dekker kent 
de steentjes vanuit haar vorige woon-
plaats. Daar zijn er inmiddels honderden 
gelegd. In Naarden-Vesting gaat het om 
zestien personen die met een persoonlij-
ke ‘steen’ herinnerd moeten worden. Op 

dit moment liggen bij de Burgemeester 
s’ Jacoblaan in Bussum struikelstenen, 
maar in heel Gooise Meren horen er wel 
zeshonderd te liggen. Een Stolperstein 
kost rond de 150 euro.

Herinnering
De Naardense struikelstenen zijn een her-
innering aan de families Weiss (woonde 
in de Raadhuisstraat), Henselijn (stalde 
zijn venterskar in de schuur hoek Raad-
huisstraat/Wuijvert), Rotenbach (heeft op 
twee adressen in de Wuijvert gewoond), 
Thomasky (huishoudster ingetrokken bij 
Rotenbach), Heijbron (winkel in de Markt-
straat met achteruitgang aan de Duiven-
steeg, was bovendien parnas van de syna-
goge in de Raadhuisstraat) en Van Gelder 
(had ooit een slagerszaak op de hoek 
Raadhuisstraat/Marktstraat). 

Meer informatie is ook te vinden op joods-
monument.nl.

(Bron: Bussums nieuws)

Struikelstenen
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Young Police Officers Seminar

IPA Young Police 
Officers ‘Seminar 2021’ 

IPA Sri Lanka

Young Police 
Officers Seminar 2021

Een kans om je carrière op internationaal niveau voort te zetten

Om de twee jaar organiseert de IPA een seminar 
voor jonge politieagenten, waar nieuwe rekru-
ten hun leeftijdsgenoten kunnen ontmoeten en 
deel kunnen nemen aan een thematisch trai-
ningsprogramma. In de afgelopen jaren heeft 
de YPOS deelnemers meegenomen naar het VK 
(2019), de VS (2017), Polen (2015) en Australië 

(2013). De meerderheid van de leden die deze 
evenementen bijwonen is 35 jaar of jonger en 
het doel is om een globaal beeld te geven van 
wetshandhaving en de IPA in het algemeen. Om 
de kosten betaalbaar te houden wordt vanuit de 
internationale begroting subsidie verstrekt aan 
de organiserende afdeling.

IPA Sri Lanka kondigt met trots het 6e IPA Young 
Police Officers Seminar aan dat zal plaatsvinden 
in Colombo, Sri Lanka, van 19-24 maart 2021, met 
als hoofdthema ’Countering Modern Terrorism’.

Het seminar zal veel onderwerpen rond het the-
ma behandelen, zoals Global Terrorism & Narco 
Terrorism, Geopolitics & Terrorism, Defeating 
Terrorism en meer. Het zal ook praktische acti-
viteiten omvatten, waaronder een CQB & Firing 
Session, een defensieve rijervaring en abseilen, 
om er een paar te noemen.

Accommodatie voor het seminar wordt verzorgd 
in een vijfsterrenhotel met alle maaltijden inbe-
grepen. Deelnemers krijgen ook de mogelijkheid 

om deel te nemen aan een dagexcursie naar het 
Pinnawala Olifantenweeshuis en de Tempel van 
de Heilige Tand.

Het seminar wordt gegeven in de Engelse taal.
Meer te weten komen://bit.ly/2ZsgOp0
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Inschrijfformulier

Versie: 16-4-2019 

        INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION 
Ik wens ingeschreven te worden als lid van de International Police Association, Nederlandse Afdeling.  

  Ik ga akkoord dat ik word opgenomen in het persoonsregistratiesysteem van IPA Nederland. 
  Ik zal de IPA-gedachte ‘Servo per Amikeco’ (Dienen door Vriendschap) ten uitvoer brengen en bevorderen. 

 
 

Naam :       Tussenvoegsel :       

Voorletter(s) :       Roepnaam :       

Geboortedatum :       Geboorteplaats :       

Adres :        Geslacht :       

Postcode :       Woonplaats :       

Tel.nr. (vast) :       Tel.nr. (mobiel) :       

IBAN. :       Privé E-mailadres:      

 

 Ik ben in vaste dienst c.q. was voor (pre)pensionering in dienst van (aankruisen wat van toepassing is): 
 

 Politie Eenheid:……………………………………………………….. 
 

 Kon. Marechaussee Brigade:………………….……………………. 
 

 Anders n.l.:……………………………………………………………. 
 
In welk IPA-district wenst u te worden ingeschreven?: ……………………. ………………………………….. (*zie website voor keuze) 
 
 
Ik ben in contact gekomen met de IPA door: 
 

 IPA-district  Website  Collega, lidnr.       Anders nl.       
 
 
Voorwaarden: 
Inschrijving en opzegging van het lidmaatschap geschiedt volgens de Statuten van IPA-Nederland. Zie hiervoor: www.ipa-nederland.nl. 
Door ondertekening van dit aanmeldingsformulier ga ik akkoord met de jaarlijkse automatische incasso van mijn contributie volgens de 
daarvoor geldende regels en de overige procedures beschreven in de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van IPA Nederland. 
 
Privacy :  
Als IPA Nederland verwerken wij persoonsgegevens om onze vereniging te kunnen organiseren, activiteiten te kunnen uitvoeren en contact te 
hebben met onze leden. De gegevens van leden worden opgenomen in ons ledenadministratiesysteem MijnIPA. Als lid heb je zelf altijd inzicht 
in je eigen gegevens en heb je de mogelijkheid deze te bewerken of gegevens af te schermen. Hoe wij met je gegevens omgaan staat 
beschreven in ons Privacyreglement IPA Nederland 2018. Voor vragen m.b.t. de privacy kun je altijd een bericht sturen aan privacy@ipa-
nederland.nl ook kun je alle relevante informatie vinden op onze website www.ipa-nederland.nl 
 
 
Datum:                                                                                 Handtekening  …………………………………………….. 
 
U kunt dit formulier, met een kopie van het aanstellingsbesluit (BOA’s van de akte van opsporingsbevoegdheid) en 
dienst-legitimatiebewijs met vermelding van de huidige functie, sturen naar IPA-Nederland, 
Wilde Wingerdlaan 259,2803 WB Gouda of digitaal naar enrolment@ipa-nederland.nl  
  
Voor nadere informatie: enrolment@ipa-nederland.nl of de website www.ipa-nederland.nl  

Bestemd voor Administratie 
 

Lidnummer : ............................................  
 
Inschrijfdatum : ............................................  
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