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IPA OOST | ACTIVITEITENAGENDA 2021 | VAN DE REDACTIE

In dit IPA-blad vind je helaas nog geen agenda voor nieuwe activiteiten en terugblikken op activiteiten die achter ons liggen . We moeten het dus doen met de overige rubrieken  zoals Praktijkverhalen , IPA-voordeel , Mijn hobby enzovoort.Dit voorjaar zal het er nog niet van komen om verantwoord activiteiten te organiseren . Maar door het massale corona-vaccinatieprogramma gloort er licht aan de horizon .  We kijken er naar uit om al in de zomer te beginnen met het organiseren van activiteiten voor de leden van onze twee IPA-districten . Het zal niet blijven bij de traditionele fiets-tochten, wandelingen, museumbezoeken, excursies, etentjes enzovoort. We proberen ook activiteiten met een meer sportief karakter van de grond te krijgen .Laat vooral aan je bestuur weten welke ideeën je hebt voor leuke activiteiten, vooral activiteiten die voor onze jonge  leden interessant zijn . 
We hopen dat je het nodige leesplezier zult hebben aan dit voorjaarsnummer van ons blad.

Van de redactie,

Vanwege de coronapandemie worden er voorlopig geen 
groepsactiviteiten georganiseerd door de IPA-districten:
● Oost-Nederland
● Twente
● Arnhem
● Nijmegen



Dit jaar zijn er in onze twee districten de onderstaande jubilarissen.  
In verband met de coronapandemie wachten we met hun huldiging  

tot het veilig is elkaar te ontmoeten. 

JUBILARISSEN

Oost-Nederland Twente

50 jaar 50 jaar
Aldert Kollerie, Apeldoorn (51 jaar lid) Gerrit Menning, Enschede
Berend Leene, Apeldoorn Anne de Boer, Hardenberg
Tetjo Vlieg, Twello  
Evert Thalen, Vorden  
Gerrit Nijkamp, Apeldoorn  

40 jaar 40 jaar
Theo ter Horst, Apeldoorn André van de Kolk, Hardenberg
Coen Ziekenoppasser, Zeddam  
Teun Berends, Loenen  
Riekus Hamberg, Heemserveen  
Gerrit Wolters, Apeldoorn  
Henk Dekker, Groenlo  
Henk Bloemendaal, Uithoorn  
John Drost, Apeldoorn  

25 jaar 25 jaar
Hanneke Bixerman, Ede Agnes Buursing-Oude Voshaar,  
Henk Lit, Ede Enschede
Dirk-Jan Oldenmenger, Warnsveld Andre Sneuverink, Enschede
Chris van der Steen, Aalten Gerrit Jan de Winkel, Enschede
Louis Greuter, Eibergen Jozef Jansink, Losser
Wietske Huisman, Raalte Johan van Haalen, Gronau
Bert Kuizenga, Steenwijk Wim Blauwbroek, Losser
Bert Poestkoke, Zutphen  
H.A.J. Olthuis, Didam  
J.W. Damkot, Zutphen

IPA OOST | JUBILARISSEN
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Ernst Driessen
Kort voor de kerstdagen ontvin-
gen we het droeve bericht dat 
ons oud-bestuurslid Ernst Dries-
sen op 21 december was over-
leden. Hij mocht 81 jaar worden. 
In de jaren tachtig was hij pen-
ningmeester van IPA-district De 
Graafschap. Van 1995 tot 2003 
was hij vicevoorzitter van IPA 
Nederland. Zijn bekwaamheden 
op organisatorisch, administra-
tief en financieel terrein kwamen 
in die functie goed tot hun recht. 
Het was niet vreemd dat hij met 

die kwaliteiten lid en drijvende 
kracht was van de Beleidsadvies-
commissie financiën (BAF) en de 
Begeleidingscommissie IPA-huis 
Zeeland. In al die jaren waren de 
goedlachse Ernst en zijn vrouw 
Fenny graag geziene gasten bij 
de diverse IPA-activiteiten en bui-
tenlandse reizen van ons district.

In zijn werkzame leven leidde 
Ernst de administratie en plan-
ning van de Rechercheschool, 
eerst in Wolfheze en later in Zut-
phen. Ernst werd de laatste tien 
jaren geconfronteerd met een 
agressieve vorm van kanker. 
Dankzij vele chemokuren, innova-
tieve behandelmethoden, in be-
weging blijven en vooral zijn posi-
tieve instelling wist hij met vallen 
en opstaan op de been te blijven. 
In oktober verleden jaar brak hij 

bij een val zijn heup en kreeg een 
kunstheup. Een maandenlange 
revalidatie volgde en toen hij nog 
maar net thuis was werden hijzelf 
en Fenny door een thuiszorgme-
dewerkster besmet met het coro-
navirus. Dit had fatale gevolgen. 
Ernst overleed thuis en Fenny 
belandde in kritieke toestand in 
het ziekenhuis. Zij kon niet deel-
nemen aan de uitvaart. Vanuit 
haar ziekenhuisbed kon zij nog 
even zwaaien naar de rouwauto 
met Ernst die voor het ziekenhuis 
een poosje stopte. Een dag later 
overleed ook Fenny.

Het bestuur van IPA-district Oost-
Nederland wenst hun dochters 
Hester en Corine en hun partners 
en kinderen alle sterkte toe.

In 2020 ontvielen ons de volgende leden:

● Richard Assink, 61 jaar, Winterswijk
● Pieter Bruinsma, 63 jaar, Twello
● Ernst Driessen, 81 jaar, Doetinchem
● Henk Groote Haar, Enschede

● Albert Huurneman, Enschede
● Gerrit Nijhuis, Weerselo
● Simmy Smilde-Pouwels, 86 jaar, Kampen

IN MEMORIAM

IN MEMORIAM | VIRTUELE WANDEL CHALLENGE  | IPA OOST

VIRTUELE WANDEL 
CHALLENGE
Wandelen is een van de weinige 
dingen die we in deze corona-
tijd kunnen doen. Het is gezond 
voor lichaam en geest en je kunt 
het heel gemakkelijk doen. Het 
past mooi in de virtuele wandel 
challenge dat door IPA-Engeland 
wordt georganiseerd. 

Wat houdt het in?
Je daagt jezelf uit om in juni 50 of 
100 km te wandelen. Na afloop ont-
vang je een prachtige kledingpatch. 
Wil je deze uitdaging aangaan en/
of meer informatie, neem dan con-
tact op met Aart van Dijk: vz2-oost-
nederland@ipa-nederland.nl



05 2021 IPA OOST | 09

IPA OOST | CAPITOL POLICE SERVICE | IPA LID? JAZEKER!! 

De United States Capitol Police 
(USCP) is de federale politie-
dienst die belast is met de be-
scherming van het Amerikaanse 
Congres in Washington DC. Het 
Capitool huisvest het Huis van 
Afgevaardigden en de Senaat en 
is vergelijkbaar met bij ons de 
Tweede Kamer en de Eerste Ka-
mer. De USCP werd als organisa-
tie opgericht op 2 mei 1828, heeft 
meer dan 2200 agenten in dienst 
en een jaarlijks budget van circa 
460 miljoen dollar.

Toenmalig president Trump maakte 
de fout de overwinning van de ver-
kiezingen van 2 november 2020 te 
claimen terwijl de stemmen nog 
werden geteld. Met veel verloren 
rechtszaken om hem alsnog tot 
winnaar uit te roepen bleek duide-
lijk dat Joe Biden de verkiezingen 
had gewonnen. Op 6 januari 2021 
bestormden aanhangers van Trump 
het Capitool waarbij meerdere po-
litiemensen gewond raakten. Ook 
overleed een van de bestormers, 
Ashi Brabbitt, nadat ze was be-
schoten. 
Capitool politieman Brian Sicknick 
werd gewond afgevoerd naar het 
ziekenhuis waar hij later overleed. 
Hij was in het Capitool met een 
brandblusser op zijn hoofd gesla-
gen. Sicknick werd voor zijn uit-
vaart opgebaard onder de koepel 
van het Capitool als eerbewijs voor 
het heldhaftig optreden van hem en 
vele collega's.

Na de bestorming van het Capi-
tool sprak oud-hoofdcommissaris 
van de USCP Kim Dine zijn verba-
zing uit over het feit dat de politie 
de mensenmassa zo dichtbij het 
gebouw liet komen. Hij zei: "Wij 
trainen en bereiden ons elke dag 
voor om dit niet te laten gebeuren. 
Hoe dit mogelijk is, daar kom ik niet 
achter." Volgens anonieme bronnen 
speelde een tekort aan personeel 
vanwege corona een rol bij de on-
derbezetting. Op 16 januari 2021 
heeft het hoofd van de USCB, Ste-
ven Sund, zijn aftreden aangekon-
digd. Hij was ten tijde van de be-
storming verantwoordelijk voor de 
USCP. Hoe dit alles kon gebeuren 
zal zeker nader onderzocht worden. 
Wel kun je zeggen dat de politie-en 
veiligheidsdiensten in Washington 
hebben gefaald.

CAPITOL POLICE SERVICE

IPA LID? JAZEKER!!
In december viel het IPA Oost 
magazine weer in de bus en las 
ik het zoals altijd weer met veel 
plezier. 

Mijn vrouw vroeg dit keer voor het 
eerst of ik nog steeds IPA-lid wilde 
blijven en mijn antwoord was een 
volmondig JA. Ik dacht toen even 
terug aan mijn periode bij de FIOD 
in Almelo. Ik was net begonnen bij 
de voor de FIOD nieuwe afdeling 
CIE, met standplaats Almelo aan 
de Bellavistastraat.
Mijn kantoor leek meer op een mu-
seum. Ik had een grote collectie 
douane- en politiepetten, caps en 
emblemen van over de hele wereld 
en leuke items die ik tijdens mijn 
werk had verzameld. Zo stond in 

mijn kantoor een .50 mitrailleur en 
een 30 mm boordkanon uit een 
MIG 19, die wij ooit aan de grens in 
beslag hadden genomen. De EOD 
was zo aardig geweest de wapens, 
die nog in de straaljager zaten, on-
klaar te maken en aan mij te geven.
In september 1998 kreeg ik bezoek 
van Reyer Gerritsen uit Enschede, 
destijds secretaris van IPA-district 
Twente. Hij wilde mijn ‘museum’ 
ook wel even zien en had nog een 
bobbyhelm voor mij. FIOD- en 
douaneambtenaren konden in die 
jaren nog geen lid worden van de 
IPA, maar hij maakte voor mij een 
uitzondering en op 1 oktober 1998 
was mijn lidmaatschap een feit.
Wat bracht de IPA mij in al die ja-
ren? Een gevoel van saamhorigheid 

maar ook enkele leuke voorvallen:
In 2000 maakte in met  mijn zoon 
Jaap (ook FIOD) een rondreis door 
Amerika. Met een gehuurde auto 
van motel naar motel door vijftien 
staten. Zelf wilde ik in ieder geval 
naar het Jesse James museum in 
Missouri, want ik schreef destijds 
artikelen voor een clubblad/wa-
penblad en Jaap wilde beslist New 
Orleans bezoeken. In New Orleans 
liepen wij 's avonds enigszins ver-
loren, zeg maar redelijk beschon-
ken, door de stad op zoek naar de 
bushalte om terug naar het motel te 
gaan. Twee cops in een patrouille-
auto zagen ons waggelen en spra-
ken ons aan. Uiteraard had ik mijn 
rijbewijs in mijn IPA-tasje... Even 
later zaten wij achter in de auto en 

Jan Eijkemans

Foto: Wikipedia



IPA-KASTEEL GIMBORN
Gratis deelname aan diverse cur-
sussen en workshops.
Zie www.ibz-gimborn.de

HOTEL WYLLANDRIE
Prachtige hotel in Ootmarsum. IPA-
leden krijgen 15% korting op de ka-
merprijs.
Zie www.wyllandrie.com

LEDENVOORDEEL IPA-LEDEN

B&B MOSSEMS
Een schitterend B&B in Denekamp. 
IPA-leden krijgen 15% korting op 
het verblijf.
Zie www.mossems.nl

CASA JENNY
Prachtige luxe villa van een Neder-
lands IPA-lid aan de Costa Calida, 
IPA-leden ontvangen korting op de 
huur. Google op casa jenny in Moraira 

CAMPING ËRVE WOLKOTTE
Op deze camping in Denekamp 
kost het je € 14,- per nacht all-in, 
alle seizoenen.
Zie www.ervewolkotte.nl

CASA BELA VIDA
Een nieuw appartement in de Algar-
ve, Portugal. IPA-leden krijgen 15% 
korting op de huurprijs.
Zie www.casabelavida.com

Verder zijn er wereldwijd IPA-huizen c.q. hotels te huur.  Zie www.ipa-nederland.nl

FLETCHER HOTELS
IPA-leden hebben tot eind 2021 
10% korting op de ruim honderd 
Fletcher accommodaties in Neder-
land. De korting bestaat uit twee 
delen, namelijk 5% directe korting 
en 5% voor het registreren  als 
‘Fletcher Friend’ op hun website. 

IPA OOST | IPA-Lid? Jazeker!! | LEDENVOORDEEL IPA-LEDEN

De kortingscode is: ípanederland 
en bij aanmelden moet je een kopie 
van je IPA-legitimatiebewijs mee-
zenden. De korting geldt niet op 
de christelijke feestdagen en op de 
Duitse feestdagen 3 en 4 juni.
Zie www.fletcher.nl
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werden we naar ons motel gebracht 
want wij waren tenslotte ‘collega's’.
In 2012 waren mijn vrouw en ik met 
de camper onderweg naar het Tis-
zameer in Hongarije. De Tomtom 
stuurde ons om een dorpje heen. 
Even later stonden wij met onze 
camper, 3200 kilo, voor een brug 
met een bord max.1800 kg. Re-
sultaat: het verkeer op de brug en 

achter ons kon geen kant op. Het 
duurde niet lang of twee agenten in 
vol ornaat stonden naast de cam-
per. Geen Engels of Duits was al 
snel duidelijk, maar toen wees een 
van hen op de IPA-stickers op de 
buitenspiegel. Al lachend werden 
alle auto's achter ons weggestuurd 
en konden wij met een gerust hart 
een paar honderd meter achteruit 

rijden tot wij onze weg weer konden 
vervolgen, nagezwaaid door beide 
agenten.
Op onze volgende camperreizen 
zal ik zeker de IPA-polo en IPA-pet 
dragen, je weet maar nooit… De 
boordwapens? Die zijn uiteindelijk 
naar het Douanemuseum gegaan.

Nico Timmer
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Al vele jaren worden politiepaar-
den op zeer waardevolle wijze in-
gezet voor politiewerk op straat. 
En natuurlijk ook tijdens inzet-
ten van de Mobiele Eenheid (ME) 
ter ondersteuning van de man-
schappen. Altijd met het doel 
een veilige samenleving te cre-
eren. De bereden politie houdt 
toezicht op evenementen zoals 
optochten, demonstraties of 
voetbalwedstrijden. Als er meer 
risico is op verstoringen van de 
openbare orde gaat dit in ME-
verband. 

Wij zetten onze politiepaarden en 
ruiters altijd weloverwogen en te-
rughoudend in. In ME-verband is 
een groep ME-paarden ontzettend 

waardevol. Een groep ME-paarden 
bestaat uit minimaal 6 ruiters, in-
clusief een commandant. Dat heeft 
voordelen in aantal en effect, maar 
het is ook belangrijk gebruik te 
blijven maken van het feit dat een 
paard een dier is. Groepen ME-
paarden worden gebruikt om snel 
mensenmassa's te verplaatsen of 
juist om een groepje raddraaiers in 
te sluiten. Het is bewezen effectief.
Optimale training, verzorging en 
dierenwelzijn van de paarden heeft 
bij ons een hoge prioriteit. Voor 
een ME-inzet bekijken we altijd 
of ruiter en paard toegerust zijn 
voor de betreffende inzet. Paar-
den raken zelden gewond tijdens 
een ME-optreden. Desalniettemin 
brengen we voorafgaand aan een 

ME-inzet extra bescherming aan, 
zoals bijvoorbeeld neusplaten om 
het aangezicht te beschermen, ge-
laatschermen, oordoppen en altijd 
beenbeschermers. Ook wordt de 
locatie, inclusief de ondergrond, 
geïnventariseerd vanuit het oog-
punt effectief en veilig optreden 
voor ruiter en paard. 
We vinden het verschrikkelijk en 
zijn geschokt dat demonstranten 
politiepaarden bewust en gericht 
proberen te mishandelen tijdens 
onze inzet om een vreedzame (zij 
het verboden) demonstratie te be-
geleiden. We doen er alles aan om 
de dader(s) van de dierenmishan-
deling te achterhalen en te vervol-
gen. 
Bron: Politie, Landelijke Eenheid.

Bereden politie Nederland
POLITIEPAARDEN, ONVERVANGBAAR 
IN HET PUBLIEKE DOMEIN

Foto’s: Beeldbank politie

BEREDEN POLITIE NEDERLAND | IPA OOST
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Tussen de groene akkers, prach-
tige polders en sfeervolle bossen 
van ons platteland schuilt onheil. 
In hun zoektocht naar afgelegen 
locaties om drugs te produceren, 
mikken internationale criminelen 
op agrariërs uit Drenthe, Over-
ijssel en Gelderland. Journalist 
Ryan Claus zocht uit hoe onze 
provincies optreden tegen deze 
ongewenste bezoekers.

Zomaar een zonnige zomerdag in 
de uitgestrekte velden van Over-
ijssel. 'Op het omvangrijke erf van 
boer Karel rijdt een zwart busje over 
de oprit. Tussen zijn ruime stallen, 
schuren en mestkelders parkeren 
de bezoekers hun auto, stappen uit 
en schudden de boer breed glimla-
chend de hand. 'Goedemiddag. Wij 
zijn op zoek naar een verhuurbare 
ruimte, zoals één van uw mooie 
schuren hier. Wij zitten in de bloe-
men en zouden hier vooral planten 
willen bewaren en sorteren. Hier-

voor kunnen wij u zeer riant betalen. 
Zouden wij een kijkje mogen nemen 
op uw erf?' Nietsvermoedend leidt 
Karel zijn twee bezoekers rond op 
zijn erf. Ondertussen beantwoordt 
hij keurig iedere vraag die zijn zeer 
nieuwsgierige gasten hem stellen. 
Hoe goed loopt de boerderij? Is er 
sprake van financiële druk? Staat 
u open voor een winstgevende sa-
menwerking? Iedere minuut wordt 
het mysterieuze duo wijzer van 
de omstandigheden waarin Karel 
verkeert. Zij ruiken hun kans en 
herkennen in hem een potentieel 
slachtoffer. 'Voor tienduizend euro 
per maand zouden wij deze stal van 
u willen huren. Voor onbepaalde 
tijd. Wij zorgen voor het onderhoud, 
u heeft er geen omkijken meer naar. 
Wij zetten er zelfs een nieuw slot 
op, van onszelf. Welnu, wat zegt u 
ervan?'

De hierboven geschetste situatie 
zou zomaar het begin kunnen zijn 

van een misdaadfilm. Toch is dit 
al jaren de keiharde realiteit on-
der onze eigen boeren. ln Brabant 
en Gelderland, en in toenemende 
mate in onze oostelijke en noorde-
lijke provincies. Vorig jaar berichtte 
de zuidelijke provincies dat één op 
de vijf boeren al te maken heeft ge-
had met drugscriminelen, die erop 
uit zijn om in leegstaande schuren 
en stallen op het platteland, ver bui-
ten het toezicht van de autoriteiten 
om, hun hennepkwekerijen, XTC-
labs en Crystal Meth-productiepro-
cessen uit te stallen. Zo ook bij Roy 
Verheij, een vastgoedondernemer 
uit Silvolde.

Waar de éne crimineel al bij de al-
lereerste kennismaking recht toe, 
recht aan vertelt dat hij drugs wil 
produceren onder de voorwaarde 
dat de verhurende boer - uiter-
aard tegen een hoge vergoeding - 
wegkijkt, kreeg Verheij in 2016 het 
aanbod om één van zijn loodsen te 

BOEF ZOEKT BOER

Politieruiters
Collega’s met minimaal drie jaar 
ervaring in het politiewerk komen 
in aanmerking voor een functie 
als ruiter. Een fysieke test en een 
rijtest maken deel uit van de se-
lectieprocedure. Wordt een agent 
aangenomen? Dan volgt een in-
spannende interne opleiding van 
drie, zes of negen maanden, af-
hankelijk van rijervaring. Degenen 
die meer rijervaring hebben, stro-
men later in zodat de groep in zijn 
geheel tegelijk eindigt. Gedurende 
deze periode zijn ruiters in oplei-
ding hele dagen bezig met hun 
paard. Ze krijgen les in dressuur, 

springen, theorie en verzorging.  
De opleiding wordt voltooid met 
het landelijk politievaardigheids-
examen. Wordt dit met succes 
afgerond dan volgt een ME- 
opleiding van tweeënhalve week 
aan de politieacademie in Ossen-
drecht. Deze wordt eveneens met 
een examen afgesloten. Zijn alle 
examens behaald? Dan kan de 
ruiter dienstdoen op zijn paard. 
De eerste maanden begeleidt een 
ervaren collega de ruiter.

Politiepaarden
Het paard moet kerngezond zijn, 
stressbestendig, verkeersmak en 

mag het niet bang zijn voor men-
senmassa’s. De ruiters kopen de 
eigen paarden. Niet elk paard is 
geschikt als politiepaard. Het dier 
moet onder andere:
• een hoogte hebben van circa 

1.65 tot 1.75 meter;
• bij voorkeur vijf tot tien jaar oud 

zijn;
• bij voorkeur een ruin zijn, omdat 

ruinen in het algemeen rustiger, 
gewilliger en meer gelijkmatig 
van karakter zijn. Een goede 
merrie kan ook. Een hengst is 
in principe uitgesloten;

• alle kleuren zijn welkom.

OPLEIDINGSEISEN BEREDEN POLITIE
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verhuren aan mannen die 'schroot 
willen verdelen'. Drie maanden la-
ter vindt de politie een gigantisch 
drugslab achter een dubbele wand 
én een grote lading schroot. Terwijl 
Verheij regelmatig een bakje kof-
fie dronk met zijn twee huurders in 
de loods, produceerden vijf andere 
mannen enkele meters verderop 
dagelijks voor 100.000 euro aan 
verslavende harddrugs. Een jaar na 
zijn bizarre ontdekking vertelt Ver-
heij op een voorlichtingsavond over 
de traumatische nasleep. Slachtof-
fer worden van deze sluwe vorm 
van criminaliteit geeft niet alleen 
een financiële klap, maar vooral 
een emotionele, is zijn boodschap. 
Inmiddels hangen er screens voor 
zijn ramen en bouwde hij een poort 
voor zijn huis. 

Zoals dat van Verheij zijn er, in 
het prachtige, ogenschijnlijk rus-
tige buitengebied van onze geliefde 
noordelijke en oostelijke provin-
cies, talloze verhalen te betreuren. 
Dat drugscriminelen sinds enkele 
jaren juist hiernaartoe uitwijken, is 
volgens Anton Jansen, manager 
van Platform Veilig Ondernemen 
Oost-Nederland bij de politie Oost-
Nederland, geen toeval. 'Door de 
ontdekking van ons landelijke ge-
bied in combinatie met de groei van 
drugsproductie an sich, hebben 
wij in het oosten de ondankbare 

eer de nieuwe nummer één te zijn 
in productie van drugs', verzucht 
Jansen. 'Daarmee stoten wij Bra-
bant van de troon.' Exacte cijfers 
mogen niet gedeeld worden, maar 
duidelijk is dat de drugsproductie 
in Oost-Nederland in 2020 naar alle 
waarschijnlijkheid is verdubbeld 
ten opzichte van vorig jaar. Jansen 
spreekt van snelle ontwikkelingen 
in de onderwereld. 'Verslavende 
drugs leveren snel veel geld op, zo 
simpel is het. Steeds meer crimine-
len duiken hierop. Het komt zelden 
voor dat ik een boer spreek die nog 
níét werd benaderd door de onder-
wereld. Sommige zelfs verschil-
lende malen. Als ze beet hebben, 
nestelen de criminelen zich maan-
denlang in zo'n schuur of loods. En 
je raakt ze van je leven niet meer 
kwijt. Ze komen altijd terug. Eén 
keer 'ja' zeggen is funest.' 

Het probleem bestrijden is zo een-
voudig nog niet, stelt Jansen. Niet 
om de minste reden dat boeren er 
niet snel voor kiezen een confron-
tatie met criminelen te melden aan 
de politie. Uit angst, schaamte of 
pure onwil. 'Boeren trekken van na-
ture niet snel aan de bel. Bovendien 
heerst er bij hen een groot wantrou-
wen ten opzichte van de overheid. 
Door maatregelen rondom de mi-
lieudiscussie en de stikstofcrisis 
voelen zij zich in een hoek gedrukt, 

of zelfs gecriminaliseerd'. Ook de 
politie heeft steken laten vallen in 
hun vertrouwensband met boeren, 
erkent Jansen. 'Boeren die dan toch 
over de drempel durfden en bij ons 
een melding deden, werden zelden 
heel serieus genomen. Dat zijn we 
nu flink aan het veranderen.' Een 
belangrijk wapenfeit om die vertrou-
wensband tussen boeren en politie 
te herstellen zijn voorlichtingsavon-
den. Zo'n honderdvijftig avonden 
per jaar waarschuwt Jansen de 
agrarische sector - soms tientallen, 
soms honderden over het gevaar 
van ondermijning. 'We laten foto's 
en filmpjes zien van de gevaren 
en halen lokale voorbeelden uit de 
praktijk aan. Maar het belangrijkste 
is het gesprek ná de presentatie. 
Dan komen de verhalen, dan kun-
nen wij echt luisteren en laten zien 
dat wij de ervaringen en angsten 
van potentiële slachtoffers serieus 
nemen,' Dat die informatieavonden 
hun effect dienen, ziet Jansen terug 
in de verschillende grote politieza-
ken die hieruit ontstonden. 'ledere 
voorlichtingsavond levert ons drie 
tot tien concrete tips op en een veel 
grotere bereidheid om verdachte 
ervaringen te melden.' 

Naast de politie zijn ook onze over-
heden, lokaal en regionaal, hard 
bezig om een mentaliteitsverschui-
ving op gang te brengen. 'Hoe 
bewuster onze bewoners van het 
buitengebied van dit fenomeen zijn, 
hoe meer zij zich zullen uitspreken', 
zegt burgemeester Ton Strien van 
Olst-Wijhe. Althans, dat is de hoop. 
'In deze contreien is het verleide-
lijk om te denken: ik woon in een 
prachtige, rustige gemeente en het 
is hier volledig veilig. Dat kan klop-
pen, maar dat is precies wat crimi-
nelen ook denken. Daarom hopen 
wij dat mensen van iedere opval-
lende verschijning of gebeurtenis 
een melding doen bij de politie. 
Daar is bewustwording voor nodig.' 
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Om die bewustwording te kweken, 
stelden de gemeenten in Oost-Ne-
derland recentelijk een gezamenlijk 
ondermijningsbeleid op. In de ko-
mende maanden en jaren zou dit 
beleid in kaart moeten brengen wat 
er zich zoal afspeelt in het buiten-
gebied, volgens de burgemeester 
'een gevoelige groep die zich moei-
lijk in de gaten laat houden'. 'Wij 
willen agrariërs steunen in hun ver-
zet. Hoe sta je criminelen te woord 
als ze ineens op je erf verschijnen? 
Voorlichtingsavonden, bijeenkom-
sten en informatievoorziening be-
reiden onze boeren hier zo goed als 
mogelijk op voor.' Volgens Anne-
mieke Hooghiemstra, Coördinator 
Integrale Veiligheid van Olst-Wijhe, 
worden bewoners van potentiële 
'risicopanden' zelfs proactief op-
gespeurd en voorgelicht. 'Net als 
de criminelen zoeken wij via Funda 
naar percelen met leegstaande bij-
gebouwen in het buitengebied. Aan 
die bewoners brengen wij een be-
zoekje en waarschuwen hen voor 
louche bezoekers.'
Ook vertelt de ambtenaar hoe alle 
IJssellandse gemeenten sinds fe-
bruari een samenwerkingsproject 
zijn gestart, 'zodat alle neuzen de-
zelfde kant op staan in de aanpak 
van dit omvangrijke probleem'. En 
dat blijkt maar al te nodig. 'Toen 
wij hiermee begonnen, merkten 
wij direct een stijging van chemi-
sche afvaldumpingen in deze regio. 
Door dit soort cijfers met elkaar te 
delen, herkennen we langzaamaan 
de patronen van drugscriminaliteit 
op ons platteland. Daar kun je ver-
volgens mee aan de slag'. Dat een 
dergelijke samenwerking nu pas 
van de grond komt, geeft aan hoe 
lang bestuurders en overheden zich 
on bewust waren van de ernst van 
deze misdaadvorm. 'Drugscrimine-
len wa ren voorheen ook minder ac-
tief', stelt Hooghiemstra hier tegen-
over. 'Pas sinds enkele jaren zien we 
een trend waarin de grootschalige 

productie van 
drugs in Bra-
bant overwaait 
naar Overijssel. 
Wij kunnen veel 
leren van de zui-
delijke provin-
cies. Wij zijn niet 
van plan om af 
te wachten tot 
de chemische 
afvaldumpingen en ontmantelingen 
van drugslabs ook in Overijssel uit 
de hand lopen.' De groeiende focus 
op ondermijning als gezamenlijk 
probleem is volgens Hooghiemstra 
de enige manier om dit succesvol 
te bestrijden. 'Georganiseerde mis-
daad is alleen te bestrijden vanuit 
een georganiseerde samenwerking 
tussen gemeenten, provincies en 
overheid.' 

Een middel dat in de praktijk suc-
cesvol blijkt in de bewustwording 
van ondermijning onder onze boe-
ren, is de erfcoach. Als een soort 
vertrouwenspersoon voor een 
boer in de problemen, bezoekt de 
erfcoach tientallen agrariërs per 
jaar om het gesprek aan te gaan. 
Zo ook Hendry van Ittersum van 
Stichting Stimuland, die zich sterk 
maakt voor het welzijn van het Ne-
derlandse platteland. Als coach in 
de gemeenten Hardenberg en Hof 
van Twente komt Van Ittersum re-
gelmatig over de vloer bij boeren 
met financiële problemen. 'Onze 
rol is om het gesprek aan te gaan 
met agrariërs die het moeilijk heb-
ben', legt hij uit. 'Dat is heel breed, 
er kunnen zich heel veel problemen 
voordoen in een agrarisch bedrijf en 
in het leven van een boer. Dat kan 
vergroening zijn, een onverwachtse 
functiewijziging, maar ook een leeg-
staande schuur in combinatie met 
financiële problemen. Als de nood 
hoog is, zoals bij boeren die over-
wegen te stoppen, is het verleidelijk 
om, als laatste strohalm, die schuur 

Ryan Claus

te verhuren aan foute figuren die 
daar veel geld voor bieden. Aan mij 
de taak om dat te voorkomen, door 
goed te praten over andere, meer 
wenselijke mogelijkheden'.

Plannen maken en meedenken 
dus. Maar gewoon een luisterend 
oor bieden doet ook al wonderen, 
zegt Van Ittersum. 'Boeren zijn niet 
de grootste praters. Sommige hou-
den zelfs hun financiële omstan-
digheden geheim voor hun gezin, 
omdat zij zich teveel schamen om 
te vertellen hoe slecht het werke-
lijk gaat. Met mij kunnen ze hier in 
vertrouwen over praten. Ook dat 
verloopt soms stroef. Dan doet de 
boer voorkomen dat er weinig aan 
de hand is, om gaandeweg het ge-
sprek te ontdekken dat er een hele-
boel onderliggende zorgen zijn. Na-
dat ik het hele verhaal heb gehoord, 
verwijs ik hen door naar de juiste 
hulpinstanties.' Ook erfcoaches als 
Van Ittersum raken meer en meer 
bewust van het sluipende gevaar 
van ondermijning. 'Door alle berich-
ten rondom dit probleem kijk je an-
ders tegen een agrariër in financiële 
problemen aan. We waarschuwen 
hen er sneller en vaker voor. In mijn 
twee jaar als erfcoach heb ik een 
praktijkgeval meegemaakt. Na mijn 
gesprek ontdekte ik dat de boer zijn 
schuur voor een riant bedrag ver-
huurde, nadat hij zelf financieel was 
afgegleden.'
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Collega's van de Koninklijke Ma-
rechaussee betrokken bij een 
controle aan de grens vertellen: 
"Bij deze auto hadden we al zo-
iets van: 'hier klopt iets niet'. 
Dat bleek al bij aanvang van de 
controle.

Het reisverhaal dat de twee inzit-
tenden van Albanese komaf ophin-
gen, was vaag en vol vraagtekens. 

Daarbij zat op het voertuig een 
Duits kenteken van een huurauto, 
dat op naam stond van een parti-
culier. Verder bleek een van de twee 
in het bezit te zijn van een Grieks 
paspoort. Gelet op zijn nationali-
teit is dat vrij ongebruikelijk en dus 
voor ons reden uitgebreid naar het 
reisdocument te kijken. Er rees al 
snel een sterk vermoeden dat het 
vals was. De optisch variabele inkt 
veranderde niet van kleur toen de 
pagina's tegen het licht werden ge-
houden. Aangezien we al vrij zeker 
waren dat dit een dingetje ging wor-
den, riepen we de hulp in van een 
expert op het gebied van falsifica-
ties. Op dat moment was deze ex-
pert als motorrijder aan onze dienst 

toegevoegd en dus binnen een 
paar tellen ter plaatse. Toen ook hij 
oordeelde dat het hier mogelijk om 
een vervalsing ging, besloten we de 
mannen aan te houden en het voer-
tuig te doorzoeken."

Resultaat was dat er uit een verbor-
gen ruimte in de auto € 200.000,- 
aan contanten kwam. De identi-
teitspapieren van beide verdachten 
waren vals. Een collega vertelde 
nog: "Achteraf bezien kun je stellen 
dat deze auto controleren een van 
onze betere beslissingen was. Tof 
om dit een keer mee te maken."

Bron IPA-blad Arnhem

CRIMINEEL GELD IN HEIMELIJKE 
BERGPLAATS AUTO

Het Ampelmännchen,
EEN "OSTALGISCH" VERKEERSLICHT

Foto: Pixabay

Na de val van de Berlijnse Muur 
en de daaropvolgende Duitse 
hereniging in 1990 waren veel in-
woners van de voormalige DDR 
blij dat ze eindelijk konden ge-
nieten van de vele vrijheden van 
het westen. Na een periode van 
standaardisatie, waarbij de oude 

Oost-Duitse cultuur op veel plek-
ken werd vervangen door wes-
terse varianten, stak in het voor-
malige Oost-Duitsland een vorm 
van nostalgie op naar het voor-
bije leven in de DDR. Een bekend 
voorbeeld van deze zogeheten 
‘Ostalgie’ draaide om een olijk 
verkeerslichtmannetje, het Am-
pelmännchen.

In 1961, lang voor de Duitse een-
wording, ontwikkelde de Duitse 
verkeerspsycholoog Karl Peg-
lau een nieuw soort verkeerslicht 
voor voetgangers. De psycholoog 
meende dat het niet voldoende 

was om in verkeerslichten alleen te 
werken met de kleuren rood, oranje 
en groen, omdat er ook mensen 
waren die deze kleuren niet konden 
onderscheiden. Peglau pleitte er 
daarom voor om naast kleuren ook 
verschillende vormen aan de ver-
keerslichten toe te voegen.

Op initiatief van de psycholoog 
werden deze symbolen daarna 
vervangen door afbeeldingen van 
een mannetje met hoed: het Am-
pelmännchen. Wanneer voetgan-
gers moesten stoppen maakte dit 
verkeerslichtmannetje een stopbe-
weging met zijn armen (der Steher) 
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en bij groen zette hij er enthousiast 
de pas in (der Geher). De afbeeldin-
gen raakten al snel bekend bij jong 
en oud. Ook tijdens verkeerslessen 
op scholen werden de afbeeldingen 
van het wandelende mannetje veel-
vuldig gebruikt.

Na de Duitse eenwording waren er 
plannen om de verkeerslichten in 
heel Duitsland te standaardiseren. 
Dit betekende dat het Ampelmän-
nchen plaats moest maken voor 
de West-Duitse variant. Dit ging 
inwoners van de voormalige DDR 
een brug te ver. Die wilden hun ver-

keerslichtmannetje niet kwijt.

Kort nadat in 1996 bekend was ge-
worden dat het mannetje ging ver-
dwijnen, richtten inwoners van het 
oosten van Berlijn daarom een Ko-
mitee zur Rettung der Ampelmän-
nchen op. In de maanden hierna 
werd er flink campagne gevoerd 
in de stad. Er verschenen allerlei 
objecten in Berlijn, zoals t-shirts, 
paraplu’s, mokken enzovoort, met 
daarop de beeltenis van het Am-
pelmännchen. 
Toen de internationale media ook 
aandacht begon te besteden aan 

de kwestie, leek het mannetje ge-
red.

Het Ampelmännchen groeide zo 
uit tot een van dé symbolen van 
de voormalige DDR. Ook vandaag 
de dag is het mannetje nog in het 
Oost-Duitse straatbeeld te vinden. 
En het mannetje is een geliefd ob-
ject in allerhande souvenirwinkels.

Bron: Historiek
Foto’s: Wikipedia (publiek domein)

VOOR DE VERZAMELAARS
Een van de populairste hobby's 
onder de politie- en andere op-
sporingscollega's is het verza-
melen van allerlei politiegerela-
teerde spullen, zoals patches, 
badges, petten, caps, uniformen 
enzovoort. 

Ook binnen de IPA zijn veel leden 
die zich hiermee bezig houden. Op 
Facebook zijn voor dit doel diverse 
groepen voor verzamelaars aange-
maakt. Maar omdat deze groepen 
verspreid en niet zo bekend zijn, 
kost het veel tijd om deze te vinden. 
Om deze reden heeft de IPA Socio-
Cultural Commission een officiële 
Facebookgroep opgericht, waar-
aan alle leden die geïnteresseerd 
zijn in het verzamelen en uitwis-
selen van politie-insignes kunnen 
deelnemen. De naam van de groep 
is IPA Collectors Group  (official).

Hierna een overzicht van nieuwe 
IPA-patches en challengecoins die 
de afgelopen periode zijn versche-
nen. Veel plezier en succes met het 
verzamelen...!

IPA Verenigd Koninkrijk
In het kader van het 70-jarig jubi-
leum van de IPA-sectie Verenigd 
Koninkrijk, is een speciaal jubileu-
membleem en bijbehorende chal-
lengecoin uitgegeven. Daarnaast 
is er ook een speciale lPA-UK Thin 
Blue Line patch" ontworpen. Zie: 
https:/www.ipa-uk.or'g/Shop

1) Jubileum Patch IPA Section UK
2) IPA Section UK Challengecoin
3) IPA UK Thin Blue Line

Brittsh Transport Police 
De BTP Branch heeft een nieuwe 
patch en een speciale challenge-
coin uitgegeven. 
Zie: http://btp@ipa-uk.org/

IPA Estland en Litouwen
De IPA-secties Estland en Litou-
wen hebben een eigen patch ont-
worpen. Het bijzondere van de 
IPA-patch Estland is dat actieve 
IPA-leden dit embleem ook mogen 
dragen op hun dagelijkse uniform.

6) Patch Estland
7) Patch Litouwen

1 3

2

4) BTP Branch IPA 
UK Patch

5) BTP Section UK 
Challengecoin

4

5

6 7
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Op een koude winterdag rijden 
we door een landelijk buitenge-
bied als we een vrouw langs de 
kant van de weg zien staan. Met 
paniekerige armbewegingen pro-
beert ze onze aandacht te trek-
ken. ‘Snel, kom snel, er ligt een 
kind in het water!’ 

Zo snel als we kunnen rennen we 
naar een verderop gelegen sluisje. 
Aan de achterkant stroomt het wa-
ter zo snel over de klep van het 
sluisje dat er een schuimlaag van 
een halve meter dik is ontstaan. In 
die schuimlaag zie ik hem ineens. 
We kijken opnieuw, maar het kind is 
weer verdwenen. Alleen de rondtol-
lende bal in de schuimlaag verraadt 
het ergste. Plotseling zie ik naast 
de bal een klein hoofdje dat net als 
de bal, af en toe weer in het schuim 
verdwijnt.

Ik schat in dat ik minstens tien me-
ter moet zwemmen om bij het kind 
te komen. In een snelle beweging 
doe ik de uniformjas uit en smijt mijn 
koppel met pistool op de grond. Ik 

spring in het water en verwacht 
kopje onder te gaan, maar het wa-
ter is hier maar kniediep. Zo snel als 
ik kan waad ik naar de schuimlaag. 
Ik wil hem pakken, maar zie geen 
hoofdje meer en ook geen bal. Er is 
alleen maar vies schuim. Ik doe nog 
een stap naar voren en plots is de 
bodem weg onder mijn voeten, zo-
dat ik onder water verdwijn. Ik ont-
dek ineens dat zwemmen in sterk 
bruisend water heel moeilijk gaat. 
Als ik happend naar adem weer 
boven kom, kijk ik opnieuw om me 
heen en zie de vrouw en mijn colle-
ga op de kant staan. Uit de blik van 
mijn collega maak ik op dat hij ken-
nelijk ook niets meer kan ontdek-
ken wat op een kind lijkt. Plotseling 
botst er onder water iets tegen me 
aan. In een reflex grijp ik het vast en 
houd een bos haar in mijn handen, 
dat vast zit aan een hoofdje.

Ik klauter met veel moeite uit de 
diepere geul en til het kind op. Het 
is niet ouder dan een jaar of vijf en 
heeft lang blond haar dat aan zijn 
witte gezichtje plakt. Hij hangt slap 

in mijn armen en ik vrees het ergste. 
Door het ondiepe water ben ik in 
een flits met hem aan de kant. Ik leg 
hem op de grond met zijn hoofdje 
op mijn uniformjas. Net als ik wil 
beginnen met reanimeren kotst hij 
mijn hele jas onder en begint te krij-
sen. Wat een opluchting. De ambu-
lance is er inmiddels ook, evenals 
de moeder van het jongetje. Mijn 
taak zit er op,  eerst maar naar huis 
om die koude, vieze kleren om te 
wisselen.

Door allerlei omstandigheden 
spreek ik daarna nooit de moeder 
van het jongetje meer en langzaam-
aan vergeet ik het voorval bijna. Ik 
verbaasde me er wel over dat er  
weinig emoties bij mij aan te pas 
kwamen. Ik handelde gewoon.

Tot ik jaren later bij een winkelcen-
trum op iemand sta te wachten. 
Ineens  zie ik een vrouw met een 
jongetje van een jaar of tien. De 
vrouw duwt de jongen met “zachte 
hand “ in mijn richting. Kennelijk 
moet hij me iets vertellen. ‘U heeft 
mij lang geleden uit het water ge-
haald, toch?’ Ik voel de tranen in 
mijn ooghoeken opwellen en pro-
beer me groot te houden. Dus toch 
emoties. Nu ik dit stukje schrijf voel 
ik de tranen opnieuw….gelukkig ik 
ben toch gewoon een mens.

Geschreven door:

DUS TOCH EMOTIES

Brigadier Kees

Activiteitenagenda van de Oostelijke IPA-districten. Waargebeurde verhalen uit de praktijk.  
Bron: blogs/politie.nl

Uit de
PRAKTIJK



Het is een nazomerse dag. Ik 
loop door een drukke winkel-
straat van de stad. Ergens op een 
terras zitten een man en vrouw. 
Ze hebben net een biertje en een 
cola besteld. Op het eerste oog 
lijkt er niets aan de hand. Toch zit 
het me niet lekker. Ik ken die man 
ergens van...

Ik besluit langs het terras te lopen 
om ze beiden even te bekijken, wel-
licht dat er een lampje gaat bran-
den. Ik heb dat wel vaker, dat ik 
gezichten herken. Met ons team 
hebben wij in de afgelopen zeven 
jaar meer dan tweeduizend ver-
dachten aangehouden. De vraag is 
altijd: Waar ken ik hem van? Is het 
een winkeldief, zakkenroller, oplich-
ter, fietsendief of iemand van de 
geldwisseltruc?

Als ik het terras voorbij loop zie ik 
dat de man mij meteen aankijkt. Ik 
denk: “Die is op zijn hoede. Geen 
ontspannen toerist, maar een ge-
spannen boef”. Ik loop verder en 
besluit twintig meter verderop 
schuin over te steken. Dat geeft 
mij de gelegenheid om achterom 
te kijken. Zogenaamd om het aan-
komend verkeer van links en rechts 
te bekijken. En daardoor kan ik zien 
hoe het tweetal op mij reageert.

Als ik hun reactie zie, weet ik ge-
noeg. Het zijn maar kleine signa-
len, maar ik weet inmiddels precies 
waarop ik moet letten; dit zijn dui-
delijk boeven. Gezien hun setting, 
een drankje drinken op een terras, 
krijg ik het vermoeden dat het om 
iemand van de geldwisseltruc gaat. 
Om hun argwaan niet te wekken 
loop ik verder.
Bij de eerste zijstraat sla ik gelijk 
rechtsaf. Via andere zijstraten kom 

DE GROTE WISSELTRUC

Hoofdagent 

Joris
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ik zo snel mogelijk weer terug op 
de winkelstraat, maar op een ander 
punt dan zojuist. Zij denken: “Die is 
weg.” Ik denk: “Het feest is begon-
nen.” Ik geef mijn bevindingen door 
aan mijn collega’s, die gelijk aanslui-
ten bij mijn volgactie. Ondertussen 
zoek ik in mijn telefoon naar foto’s 
die ik heb gemaakt van criminelen 
die de geldwisseltruc toepassen. Ik 
word bevestigd in mijn vermoeden. 
Een oude foto uit 2017, daar staat 
hij op. Hij is weer terug, alleen nu 
samen met een vrouw.
Na ongeveer tien minuten is het 
biertje op en loopt de man naar de 
bar. Hij wil betalen. Nu is het mo-
ment om toe te slaan. Ik besluit om 
vanaf de buitendeur heimelijk zicht 
te houden op zijn handelingen. Ik zie 
dat hij een biljet van 50 euro  aan-
biedt. De caissière wil het biljet aan-
nemen, maar de man trekt het biljet 
even terug waardoor zij misgrijpt. 
Daarna biedt hij het biljet weer aan 
en wappert er even mee. Ondertus-
sen graaft hij met zijn andere hand 
in zijn broekzak naar kleingeld om 
het bedrag “passend” te maken. De 
caissière heeft zich inmiddels naar 
de kassa omgedraaid en al bere-

kend dat de man 45 euro moet te-
rugkrijgen. Dat is  haar fout. Als zij 
zich weer omdraait, heeft de man 
het 50 eurobiljet terug in zijn broek-
zak gestoken. Alleen het kleingeld 
ligt nog op de bar.
De caissière geeft de 45 euro terug 
en vraagt vertwijfeld naar het 50 
eurobiljet. “Nee, die heb ik je net 
gegeven,” is zijn reactie. De cais-
sière herinnert zich dat hij het biljet 
aanbood. In gedachte ziet ze het 
wapperende 50 euro biljet nog voor 
zich. Heb ik deze dan toch aange-
nomen…?  Hij kreeg het voordeel 
van de twijfel. De man loopt weg en 
de vrouw volgt hem snel. De geld-
wisseltruc is gelukt. Uiteindelijk blij-
ven wij het stel twee uur volgen. Tot 
drie keer toe lukt het de man om de 
geldwisseltruc toe te passen. We 
hebben meer dan genoeg bewijs 
om hen aan te houden. En dat vond 
de rechter ook. Drie maanden cel-
straf is het vonnis.

Geschreven door:
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lk denk nog vaak aan je. Ik rijd 
nog vaak in privétijd en tijdens 
de dienst langs de plek van het 
ongeval.

De keuze die je hebt gemaakt res-
pecteer ik nog iedere dag. Ondanks 
dat ik er vaak aan word herinnerd. 
Ik had je zo graag willen helpen!
Het is een zonnige woensdagoch-
tend en ik draai een late solo dienst 
op de motor.lk krijg een bijzondere 
melding van de meldkamer.

Iemand belt via het alarmnummer 
naar de meldkamer. Er zou een 
persoon ergens op hoogte zitten, 
melder vertrouwt dit niet. lk rijd 
naar de locatie waar het zou moe-
ten zijn. lk zoek, maar ik zie nie-
mand. De meldkamer krijgt de mel-
der niet meer te pakken. Na een 
paar minuten zoeken hoor ik via de 
meldkamer dat het om een andere 
locatie gaat. Ik rijd naar de andere 
locatie en als ik er bijna ben zie ík 
je. lk schrik en voel de spanning in 
mijn lichaam. Het enige wat ik op 
dat moment denk is: niet doen! Je 
zit hoog, heel hoog. lk ben als eer-
ste ter plaatse. Wat moet ik doen? 
lk praat mijn collega's bij via de 
portofoon, zodat zij weten waar de 
exacte locatie is. lk roep iets naar 
je om je gerust te stellen. lk twij-
fel wat ik tegen je moet zeggen. 

lk wil dat je je veilig voelt bij ons.
lk hoop zo dat je rustig en veilig bij 
me komt. 

Terwijl jij daar zit komen alle hulp-
diensten ter plaatse. Voor jou. We 
willen je helpen. Je roept dat je niet 
gelooft dat we er voor jou zijn. Maar 
we waren er voor jou, echt! We vin-
den je rugzak in het gras. Er zit een 
boekje in. In dit boekje staan veel 
persoonlijke dingen. Door jouw ver-
haal te lezen wordt het persoonlijk 
en krijg ik nog meer motivatie om je 
te helpen.

Dan komen er twee onderhande-
laren ter plaatse. Een van hen pro-
beert contact met je te zoeken. Hij 
wil je helpen. Hij heeft een mega-
foon bij zich om zich verstaanbaar 
te maken. 
Er gaan ontzettend veel minuten 
voorbij. Je ouders zitten inmiddels 
al op het politiebureau in afwachting 
van het verlossende nieuws: dat je 
veilig naast me staat. Dan vraagt de 
onderhandelaar aan jou of hij naar 
je toe mag komen. Je geeft toe-
stemming en hij gaat samen met 
iemand van het arrestatieteam naar 
je toe. De man van het arrestatie-
team gaat mee, omdat hij getraind 
is om je op hoogte in veiligheid te 
brengen. Dan krijg ik te horen dat 
ik de megafoon én het contact met 
jou over moet nemen. lk merk dat ik 
dat moeilijk vind. lk wil niet op mijn 
geweten hebben dat jij iets doet, 
wat ik juist niet wil. De tweede on-
derhandelaar blijft bij mii staan en 
geeft me aanwijzingen. Hij neemt 
de megafoon niet over, omdat een 
vrouwenstem misschien vertrouwd 
voor je is. Net als ik mijn laatste zin 
naar je uitspreek is de onderhan-
delaar bij je. Op dat moment zie ik 
je bewegen, het enige wat ik denk 
is: niet doen! Vervolgens ben je in 

gesprek met de onderhandelaar en 
hij praat je naar hem toe. Ook hier 
gaat heel veel tijd over heen. Even 
denk ik dat jij je veilig voelt en naar 
mij toe wil komen. lk zie dat je de 
onderhandelaar een hand geeft. Ik 
voel me opgelucht, je bent veilig. lk 
ga even op de grond zitten. Door de 
spanning voel ik even niets meer. lk 
kan het gesprek tussen jou en de 
onderhandelaar niet helemaal vol-
gen. lk zie dat de onderhandelaar 
naar beneden komt en een collega 
van het arrestatieteam naar boven 
gaat. Samen gaan zij zorgen dat jij 
veilig naar beneden kunt komen. 
Dat weet ik zeker! lk sta weer op. 
lk wil je zien en gewoon even vast-
houden. Je laten voelen dat je een 
prachtige meid bent. Dan besluit jij 
dat je het anders voor ogen hebt 
dan wij. Je neemt een verschrik-
kelijke beslissing. lk kan me niet 
voorstellen hoe jij je op dit moment 
gevoeld moet hebben. Ineens is het 
muisstil. Ik schreeuw maar weet 
niet meer wat. lk draai me snel om, 
het geluid dat ik hoor zal ik nooit 
meer vergeten. Ik draai me weer om 
in jouw richting en zie je stil op de 
grond liggen.

lk rijd naar het bureau op de motor. lk 
huil en moet mijn motor aan de kant 
zetten. Even een moment alleen. lk 
ben helemaal leeg in mijn hoofd. Je 
was een mooie meid! We hadden je 
zoveel hulp kunnen bieden.

Geschreven door:

NB: Dit waargebeurde verhaal is 
met toestemming van de nabe-
staanden geplaatst.

Hoofdagent 

Marjolein
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ONDERBUIKGEVOEL

Op een mooie avond rijden mijn 
collega en ik een surveillance-

dienst op de snelweg. Opeens 
zien wij een auto met Spaans 
kenteken voor ons rijden. Als we 
de auto passeren en ik naar bin-
nen kijk om contact te maken 
met de bestuurder, zie ik dat hij 
en zijn medepassagier strak voor 
zich uit blijven kijken. Het lijkt 
alsof zij niet door ons gezien wil-

len worden. Door de geblindeer-
de zijruiten van de auto kunnen 
wij niet zien wat of wie er nog 
meer in de auto zit.

Voordat we de auto een stopteken 
geven voeren we eerst een bijzon-
dere manoeuvre uit: door eerst voor 
de Spaanse auto te gaan rijden en 

Ik heb avonddienst en ben al de 
hele tijd druk met van alles en 
nog wat. We werken in een van 
de drukste districten van Neder-
land. Het is al bijna zeven uur en 
ik vind dat het nu wel tijd wordt 
om iets te eten te halen. De hele 
avondploeg wil pizza eten en om-
dat de lekkerste pizzeria uitge-
rekend in ons bewakingsgebied 
ligt, zijn wij de klos om het eten 
te gaan halen. Mijn collega neemt 
de bestellingen op. Uiteraard wil-
len de wachtcommandant, zijn 
assistent en de chef van dienst 
ook pizza. Bij elkaar zijn dat er 
dertien. 

Dus gaan we op weg naar de piz-
zeria, parkeren onze bus recht voor 
de deur netjes in een parkeervak 
en lopen het restaurant binnen. 
Mijn collega doet de bestelling en 
rekent af. Terwijl we op onze be-
stelling wachten staan we nog wat 
te praten met andere klanten. Op-
eens komt er een man de zaak bin-
nenlopen, recht op ons af en druk 

gebarend zegt hij: ‘Zien jullie die 
twee jongens daar, die op één fiets 
rijden, die hebben net die fiets hier 
om de hoek gestolen’. Mijn collega 
en ik kijken elkaar aan en rennen 
naar buiten, springen in onze bus 
en zetten de achtervolging in. Ui-
teraard zien de jongens dat ook en 
gaan er als een haas vandoor. Ze 
rijden het fietspad op. Wij er ach-
teraan met aardig wat snelheid en 
toeters en bellen. 

Dan zie ik het paaltje in het mid-
den van het fietspad. Uit ervaring 
weet ik dat ik daar met deze bus 
aan de rechterkant langs kan, met 
ongeveer vijf centimeter speling. 
Terwijl ik onze bus langs het paal-
tje manoeuvreer, slaakt mijn collega 
een kreet, maar vertrouwt het ken-
nelijk toch. Ook de jongens wanen 
zich veilig, want ze denken dat wij 
er niet langs kunnen, maar helaas. 
De jongen die achterop zit springt 
van de fiets en zet het op een lo-
pen. Mijn maat roept: ‘Stop!’ Ik trap 
op de rem. Hij springt uit de auto en 
zet de achtervolging in. Ik zie nog 
net dat hij als een volleerd hordelo-
per over een aantal heggen springt, 
achter de jongen aan. De andere 
jongen is er op de gestolen fiets 
vandoor. Ik zie hem nog net een 
straatje inschieten. Ik zet de bus in 
z’n ‘drive’ en geef plankgas. Niet 

veel later heb ik hem ingehaald en 
rij hem klem aan de linkerzijde. Ik 
gooi mijn deur open, sla de jongen 
in de boeien en zet hem achter in 
de auto. Fiets erbij en deur dicht. 

Ik pak mijn portofoon en roep naar 
mijn maat: ‘Ik heb hem’. Mijn maat 
roept terug: ’Ik ook’. Ik rijd terug en 
volg het spoor van takken en blade-
ren. Daar zie ik mijn maat boven op 
de andere jongen zitten, met hier en 
daar wat bladeren die aan zijn kle-
ding hangen. We laden deze jongen 
ook in de bus en stappen weer in.
 
En dan nu, de pizza’s? Ze zullen in-
middels wel klaar zijn denken we. 
‘We gaan ze gewoon halen’, zegt 
mijn maat. Dus wij weer terug naar 
de pizzeria. Bij aankomst staan de 
klanten die gelijk met ons waren 
gekomen er nog steeds. We krijgen 
applaus en dertien dozen gloeiend-
hete pizza’s in de handen gedrukt. 
Met een stapel pizza’s, twee ver-
dachten en een gestolen fiets zet-
ten we koers richting het bureau. 
We hebben die avond met onze 
hele ploeg heerlijk pizza gegeten en 
er nog lang om gelachen.

Geschreven door:

PIZZA

Hoofdagent Emile
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Hoofdagent Jan

daarna ernaast op de vluchtstrook, 
proberen we de aandacht van de 
bestuurder te trekken. Mijn ervaring 
is dat de meeste automobilisten 
daarop reageren, maar deze be-
stuurder gunt ons geen blik waar-
dig. Mijn onderbuikgevoel zegt me 
dat er iets niet klopt en we beslui-
ten om de auto te controleren.

Nadat we een stopteken hebben 
gegeven staan we langs de kant 
van de weg. Ik loop naar de be-
stuurder en vraag hem of hij zijn 
rijbewijs kan laten zien, maar ik 
merk dat de man mij niet begrijpt. 
Met handen en voeten maakt hij me 
duidelijk dat hij alleen maar Spaans 
praat. Ik vraag hem of hij geen En-
gels spreekt of Nederlands, maar 
hij schudt zijn hoofd.

Opeens hoor ik vanaf de achter-
bank een mannenstem die zegt: 
“Ik praat een beetje Nederlands”. 
Mijn collega en ik zijn verrast dat 
er blijkbaar nog meer mensen in de 
auto zitten. Op de achterbank zit-
ten nog drie mannen. Ik vraag de 
man die een beetje Nederlands 
praat, om uit te stappen zodat hij 
mij kan helpen bij het vertalen.  
De man stapt schichtig uit en kijkt 

angstig om zich heen. Hij heeft 
bloed aan zijn oor, aan zijn handen 
en aan zijn kleding. Ik ben bezorgd 
en vraag de man of het wel goed 
met hem gaat. Hij loopt een beetje 
van ons weg en zegt: ‘Ik ga alles 
vertellen, maar niet nu, ga naar mijn 
huis, ga naar mijn huis!’
Er is hier duidelijk iets niet in orde. 
De angst in de ogen van de man, 
het bloed op zijn lichaam en de 
opmerking dat wij naar zijn huis 
moeten gaan, doen ons het ergste 
vermoeden. Ik vraag de man of hij 
mishandeld is door de personen in 
de auto. Hij knikt bevestigend en 
zegt nogmaals: ‘Ga naar mijn huis.’
Ik vraag hem, voor onze veilig-
heid, of de mannen in de auto een 
vuurwapen bij zich hebben, maar 
dat blijkt niet zo te zijn. Direct geef 
ik onze bevindingen door aan de 
meldkamer en ik vraag om extra 
ondersteuning en een ambulance 
voor de man. Nadat mijn melding 
is doorgekomen gaan er collega’s 
naar het huis van de bebloede man, 
om te kijken wat zich daar allemaal 
heeft afgespeeld.

Langzaamaan wordt het verhaal 
voor ons wat duidelijker. De be-
bloede man blijkt in zijn woning te 

zijn overvallen. De vier mannen in 
de auto hebben hem zwaar mis-
handeld. Hij blijkt minimaal tien 
keer gestoken en heeft flinke klap-
pen gehad. Daarna is de man mee-
genomen en in de auto gezet. Hij 
vertelt ons dat hij bang was dat zijn 
laatste uur had geslagen en ervan 
overtuigd was dat de mannen hem 
zouden ombrengen. Hij is ons ont-
zettend dankbaar dat we net op tijd 
zijn gekomen om hem uit de auto 
te halen. Anders had hij het er niet 
levend vanaf gebracht.

Al snel zijn meerdere collega’s ter 
plaatse en houden we de vier man-
nen in de auto aan. Op het woon-
adres van de bebloede man wor-
den veel sporen van mishandeling 
aangetroffen. De vier mannen zijn 
aangeklaagd voor wederrechtelijke 
vrijheidsberoving, mishandeling en 
gijzeling en zitten vast.

Zo zie je maar weer: het belangrijk-
ste instrument blijft toch je onder-
buikgevoel.

Geschreven door:

● 48% van de werkende Neder-
landers vindt het ideaal om 50% 
van de werkweek thuis te wer-
ken en de rest op de werkplek.

● 30% van de Nederlanders heeft 
tijdens de coronacrisis een nieuw 
vervoermiddel  aangeschaft of 
gaat dat binnenkort doen. E-
bikes blijken populair.

● Werkende Nederlanders ver-

wachten dat zij de komende 
maanden bijna de helft van alle 
werkafspraken online zullen 
doen in plaats van face-to-face.

● 35% van de ouders van kinderen 
in het basisonderwijs brengen 
de kinderen met de auto naar 
school. VVN probeert dit terug te 
dringen in het kader van de actie 
Veilige schoolomgeving.

● 40% van de werknemers in Ne-
derland zegt dat hun werkgever 
geen verkeersveiligheidsbeleid 
voert en dat 75% vindt dat zij lie-
ver werken bij een bedrijf dat dit 
wel doet (bijvoorbeeld onmoge-
lijk maken van bellen tijdens het 
rijden). 

Bron VVN

WEETJES
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Een rubriek waarin je alles kwijt kunt over je hobby om die met andere leden te delen. Heb je een leuk verhaal, zet het op papier en stuur het met foto’s in een hoge resolutie 
naar de redactie.

HOUTBEWERKEN

Wie is er als jongen zijnde niet 
mee groot geworden? Een figuur-
zaagbeugel met zo’n plankje met 
klem die je op de tafel kon vast-
zetten. Beginnen met dun hout, 
bijvoorbeeld van een sinaasap-
pelkistje of een sigarendoos. Hoe 
dunner het hout was, des te mak-
kelijker het was te zagen. Een 
bochtje draaien en goed kans dat 
het zaagje brak.

Op die manier ben ik ook begonnen 
met een hobby van houtbewerken 
en met name de technieken van 
figuurzagen. Alleen de oude ver-
trouwde figuurzaagbeugel is inge-

ruild voor een figuurzaagmachine. 
De eerste was een exemplaar van 
enkele tientjes en na enkele jaren 
gebruik ik nu een redelijk profes-
sionele machine.

Toen ik na 46 jaar politiewerk er 
mee stopte, kreeg ik uiteraard meer 
tijd om aan de hobby te besteden. 
Een cirkelzaagmachine, afkortzaag, 
schuur- en freesmachines met cen-
trale stofafzuiging behoren tot de 
werkplaatsuitrusting.
Voorbeelden zijn voldoende te 
vinden op internet. Onder andere 
pinterest bevat een scala aan voor-
beelden. Het sinaasappelkistjes-
hout is vervangen door duurzamere 
dikkere houtsoorten. Duurzaam 
Douglashout laat zich gemakkelijk 
zagen en is bijvoorbeeld geschikt 
voor het maken van vogelhuisjes. 
De oorspronkelijke rode kleur van 
het hout vergrijst maar is goed be-
stand tegen weersinvloeden. Het 
eenvoudige huisje blijft functioneel. 

De invliegopeningen zijn belangrijk 
en gegevens daarover zijn ook op 
internet te vinden. Ik gebruik vaak 
32 mm-gaten die geschikt zijn voor 
de meeste kleinere vogelsoorten, 
zoals mezen en vinken.
Aparte en niet alledaagse nestkast-
jes is iedere keer weer een uitda-
ging. Een vogelliefhebber vertelde 
me eens dat de vogels er ‘bang’ van 
worden en niet naar binnen gaan. Ik 
kan u verzekeren en bewijzen met 
foto’s dat dit niet het geval is. De 
vogels zien kennelijk alleen maar de 
opening en gebruiken de ‘zeerover’ 
optimaal.

De nestkastjes worden van een af-
neembaar bitumen dak voorzien. Er 
kan dan gemakkelijk geïnspecteerd 
en schoongemaakt worden. Doug-
lashout heeft als nadeel dat het ge-
makkelijk splijt in de lengterichting. 
Maar daar staat tegenover dat het 
relatief goedkoop is. Reststukken 
die anders als brandhout worden 
verkocht zijn vaak nog geschikt 
om te gebruiken. Bedrijven die car-
ports, schuttingen en tuinhuizen 
bouwen zijn goede adressen om 
hout te bemachtigen.

Voor andere projecten zijn andere 
houtsoorten nodig die wat har-
der en steviger van structuur zijn. 
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Mijn

HOBBY 
Beukenhout bij-
voorbeeld is een 
mooie houtsoort 
die onder andere 
gebruikt wordt 
voor het maken 
van speelgoed. 
Dit hout splintert 
nagenoeg niet 
en is daarom erg 

geschikt. Ook eikenhout is een mooie houtsoort die ik 
veel gebruik. Dit hout is veel harder en is dan ook moei-
lijk te zagen. De Hegner figuurzaagmachine die ik nu 
gebruik kan dit echter aan en zaagt wel tot zo’n 50 mm 
dikte. De zaagblaadjes breken wel regelmatig, maar 
in totaliteit valt het nog wel mee. Verschil in kwaliteit 
(en prijs) worden dan wel snel duidelijk. De term ‘fix 
reverse’ wil eigenlijk zeggen dat een gedeelte van de 
tandjes van de zaag tegenover elkaar staat. De op en 
neer bewegende zaag zaagt dan als het ware van twee 
kanten. Onder en boven zodat er ook aanzienlijk glad-
der gezaagd kan worden. De zaagsnede is dusdanig 
glad dat er nog nauwelijks geschuurd hoeft te worden. 
De nummeringen van de zaagjes zijn nog altijd hetzelf-
de als de oude vertrouwde figuurzaagbeugel. Nr. 1 is 
uiterst fijn en de nr. 12 is voor het grovere werk. 5-7 en 
9 zijn de meest gebruikte zaagjes.
Het assortiment is in de loop der jaren groter en groter 
geworden. Rond de kersttijd zijn de kerstkribbetjes en 
houten sterren erg gewild. Kerstmarkten in Duitsland 
zijn een goed afzetgebied maar helaas konden die af-
gelopen jaar geen doorgang vinden. Maar als je aan een 
fietsknooppuntroute woont en de mogelijkheid hebt om 
te ‘etaleren’ heb je ook een redelijk afzetgebied.

Via marktplaats vinden de artikelen, vooral de vogel-
huisjes, hun weg in het gehele land. Van de opbrengst 
koop ik zaagjes, hout en gereedschap. De hobby is op 
die manier goed te bekostigen. Mijn schuur (of zoals 
u wilt atelier) is uiteraard voorzien van een houtkachel 
waardoor het echte resthout zijn eind vindt.
Als je kleindochter gek is van paarden is het maken van 
een houten paard natuurlijk niet te voorkomen. Een za-
del en een hoofdstel erbij en met zwenkwielen eronder 
wordt de buurt verkend. 
Steeds weer iets nieuws en anders bedenken en ma-
ken blijft iedere keer een uitdaging. Uiteraard worden 
er ook spullen op bestelling gemaakt zoals bloembak-
ken en oppottafels. De eikenhouten tafellampen o.a. 
fietser, gitarist en saxofonist doen het goed.

Nieuwsgierig geworden? 
Als je in de buurt bent. Je bent welkom om te kijken. 
Ik woon op het adres Oosterhofweg 162, 7461 BX 
Rijssen, tel. 06-33671980, e-mail Jangortemaker54@
gmail.com.

Jan Gortemaker
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        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 Sportlink. 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 ledenadministratie@ipa-nederland.nl  
  
Voor nadere informatie: ledenadministratie@ipa-nederland.nl of de website www.ipa-nederland.nl  

Bestemd voor Administratie 
 

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




