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In dit IPA-blad vind je een beperkte agenda voor de te houden activiteiten . Ze kunnen nog vervallen wanneer de zoveelste coronagolf lang voortduurt. Evengoed zullen er nieuwe activiteiten worden georganiseerd wanneer de omstandigheden het toelaten . Die worden dan gecommuniceerd via de e-mail . Vooral voor degenen die  geen e-mailadres hebben doorgegeven of het onlangs hebben gewijzigd: maak je actuele e-mailadres aan je bestuur bekend. In deze editie vind je een terugblik op de activiteiten die dit najaar wél zijn gehouden . Verder de gebruikelijke medede-lingen en rubrieken zoals politieverhalen en IPA-voordeel . Er is ook een nieuwe rubriek toegevoegd waarin geëmigreerde collega’s kunnen vertellen over hun verdere leven . Dit keer vertelt Paul Boekhout ons erover. Hij emigreerde zelfs twee keer: eerst naar Nieuw-Zeeland en later naar Australië .  De rubriek ‘Mijn hobby’ is dit keer helaas niet gevuld.  Heb je een leuke hobby, deel die dan met ons. Verder dagen we vooral jongere leden uit om ideeën aan te brengen over activiteiten die hun aanspreken . De besturen van Twente en Oost-Nederland pakken dit met graagte op. Dit is helaas het laatste blad dat onze uitgever, Peter Hamers, uitgeeft. Hij gaat - mooi gezegd - een rustiger leven leiden . De samenwerking met hem was fantastisch en we danken Peter daar dan ook hartelijk voor.  We gaan ijverig op zoek naar een andere uitgever en vertrouwen erop om op eenzelfde manier als nu verder te kunnen . 
We hopen dat je het nodige leesplezier zult hebben aan  dit decembernummer van ons blad.

Van de redactie,
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8 januari 2022 | Twente
NIEUWJAARSRECEPTIE 
IN ENSCHEDE
Aanmelden via:
twente@ipa-nederland.nl

28 maart 2022 | Oost-Nederland
DISTRICTSLEDEN
VERGADERING IN DEVENTER
Aanmelden via: 
pm-oost-nederland@ 
ipa-nederland.nl

28 maart 2022 |  
Oost-Nederland
LEZING BAAS OVER JE  
EIGEN INTERNETIDENTITEIT  
IN DEVENTER
Aanmelden via: 
pm-oost-nederland@ 
ipa-nederland.nl

5 juni | Oost-Nederland
FIETSTOCHT IN  
DE ACHTERHOEK
Aanmelden via:
pm-oost-nederland@ 
ipa-nederland.nl

9 januari 2022 | Oost-Nederland
NIEUWJAARSRECEPTIE  

IN VOORST
Aanmelden via: 

pm-oost-nederland@ 
ipa-nederland.nl

2 april | Oost-Nederland
MOUNTAINBIKEN  

BIJ HEERDE 
Aanmelden via:

pm-oost-nederland@
ipa-nederland.nl

Activiteitenagenda 2022

CONTRIBUTIE 2022 DISTRICTSLEDEN-
VERGADERING ONL

De contributie voor 2022 is niet verhoogd en be
draagt weer € 30,00. Dit bedrag wordt begin 2022 
via automatische incasso van je rekening afge
schreven. Je hoeft dus zelf géén actie te onderne
men als je de IPA toestemming hebt gegeven voor 
automatische incasso.

Factuur
Voor de leden die de IPA géén toestemming hebben 
gegeven om de contributie automatisch te incasse-
ren: maak niet uit eigen beweging de contributie over. 
Doe dat pas wanneer je een factuur hebt ontvangen. 
Vermeld bij de betaling de gegevens die op de factuur 
staan.

Vanwege de coronapandemie heeft het dis
trict OostNederland verleden jaar en dit 
jaar geen districtsledenvergadering (DLV) 
gehouden. 

De hoop is er nu op gevestigd dat we dat op 28 
maart 2022 wel kunnen doen. Het zullen dan 
drie DLV’s in één worden. Tegen die tijd zal de 
uitnodiging per e-mail worden verzonden.

IPA OOST | CONTRIBUTIE 2022 | DISTRICTSLEDENVERGADERING ONL | ACTIVITEITENAGENDA 2022
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In deze rubriek geven we een terugblik op de gehouden activiteiten. 
Heb je er leuke foto’s van, stuur ze de aan de redactie.

terug

BLIK 
activiteiten

De fietstocht van het district 
Twente op zaterdag 18 augustus 
mag als zeer geslaagd en gezel
lig worden beschouwd. 

De animo voor deze mooie tocht 
was groot. Er waren 44 deelnemers, 
waaronder leden van de districten 
Oost-Nederland, Arnhem en Nijme-
gen. De tocht begon bij camping de 
Witte Berg in Hezingen. We werden 
daar hartelijk ontvangen met koffie 
en Krentenwegge. Theo Reinerink 
had een prachtige tocht uitgezet.

We fietsten door het glooiende 
Twentse landschap naar de grens-
overgang Mander en reden daar 
Duitsland binnen. Na enkele kilome-
ters stopten we bij het boerencafé- 

restaurant Nijhuis in de buurschap 
Uelsen. Mondkapjes op, naar bin-
nen, zitten en mondkapjes weer af. 
We werden vervolgens getrakteerd 
met koffie/thee en heerlijke Duitse 
Torte. Na deze gezellige onderbre-
king zetten we de tocht voort en 
reden we via het mooie Grafschaft 
Bentheim richting Oud Ootmarsum. 

Aangekomen bij camping de Witte 
Berg stond de BBQ klaar. Het was 
een fantastisch mooie tocht. Dat we 
onderweg een paar spetters regen 
kregen deerde niemand.

Op zondag 10 oktober organi
seerde het district OostNeder
land een puzzelrit van ongeveer 
30 km. 

We hadden al eens eerder met zo’n 
rit meegedaan en waren verrast 
door de vele valkuilen waar we in-
getrapt waren. Onderweg hadden 
we dat niet in de gaten en reden on-
bevangen en in onze ogen feilloos 
naar het eindpunt. Met het mooie 
weer in het vooruitzicht en onze 
eerdere ervaringen besloten we om 
weer mee te doen, maar dan een 
stuk scherper te zijn. We konden 
met de auto of fiets meedoen. Het 
werd de fiets.

De route was uitgezet door Adri 
en Truus van Amelsvoort. De start 
en finish waren bij het terras op de 
veerstoep in Brummen, waar je met 
de veerpont kunt overvaren naar 
Bronkhorst. Het was een gezellige 
plek. Het zonnetje scheen, het ter-
ras was goed bezet en er speelde 
een professionele muzikant om 
geld in te zamelen voor het Kika-
fonds. Er bleken 35 deelnemers te 
zijn, verdeeld over veertien equipes, 
waaronder vijf fietsequipes. We kre-
gen van Truus een routebeschrijving 
mee en een fotoblad. Onderweg 
moesten we de plaats vinden waar 
de foto’s gemaakt waren. Hiernaast 
twee voorbeelden. 

FIETSTOCHT

PUZZELRIT

  Freek 

van Beesten

IPA OOST | TERUGBLIK ACTIVITEITEN: FIETSTOCHT | PUZZELRIT
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Direct na de start herkenden we al 
een foto. Wij blij... Later bleek er 
10 meter eerder nog een fotoplek 
te zijn geweest. Die dus gemist... 
De rit ging eerst door een deel van 
de oude kern van Brummen. Daar 
misten we een controlepunt omdat 
we een heuse straat naar rechts bij 
de kerk over het hoofd hadden ge-
zien. Maar je merkt er niks van... je 
wordt met bordjes opgevangen en 
rijdt de route gewoon verder alsof 
er niets aan de hand is. Verderop in 
Brummen stond Jan Willem Brum-
melkamp bij een controlepunt waar 
we uit een aantal afbeeldingen van 
10-cent euromunten het juiste ech-
te exemplaar moesten aanwijzen. 
Dan kom je erachter dat je eigenlijk 
nooit goed op het precieze uiterlijk 
van de munten let. Als ‘beloning’ 
kregen we een stukje chocolade en 
daarna gingen we het buitengebied 
van Brummen in. Prachtige natuur 
en leuke weggetjes... Ook daar 
vonden we nog enkele fotoplek-
ken en trapten we nog een keer in 
een instinker. Op ongeveer de helft 
van de rit was er een drinkpauze. 
Van Adri kregen we een blad met 
vijf verkeersvragen (Zie pagina 27 
in dit blad). Toch lastig als je rijexa-
men al een hele poos achter de rug 
hebt. Vooral de vraag hoe de voor-
rang is geregeld op kruisingen met 
verkeerslichten en ‘tegelijk groen’ 
voor fietsers. De rit ging weer ver-
der door het prachtige buitengebied 
van Brummen. Ook daar maakten 
we nog een misser. Na een oriënta-
tiepunt met de opschriften 29 en 31 
moesten we linksaf, maar wat we 
niet doorhadden was dat de num-
mers op twee verschillende palen 
stonden. We hadden dus rechtdoor 
moeten rijden. Maar de route was 
zodanig uitgezet dat je toch vanzelf 
op het goede spoor uitkomt. Vlak 
voor de finish vonden we de plek 
van een van de foto’s (zie bijlage) 
en vulden het in op onze controle-
kaart. Aan het eind van de rit ben je 

De gezochte foto. De originele foto.

Plaats Equipe District Middel Straf
punten

1 Rutting ONL auto 44

2 van Amelsvoort jr ONL auto 49

3 Joppe ONL auto 114

4 Egbers ONL fiets 139

5 Wolters/van Delden ONL auto 142

6 Odendaal ONL auto 153

7 Groenendal ONL fiets 161

8 De Jong ONL auto 168

9 van den Berg ONL fiets 183

10 Lammers TWE auto 194

11 Holtes/Stenmans AHM fiets 199

12 Kock AHM fiets 226

13 Verdurmen ONL auto 234

14 Poestkoke/Fellinger ONL auto 236

al blij dat je weer een foto gescoord 
hebt. Jammer dus... want het bord 
was niet de werkelijke weergave.  
(zie de twee foto's hierboven)

Bij de finish wachtte ons een ge-
gunde rust met twee drankjes, een 
patatje of andere snack én uitzicht 
op de IJssel. Daar gaf Adri uitleg 
over de route en de daarin opgeno-

men valkuilen en de plekken waar 
de foto’s genomen waren. Bij elk 
punt kwamen onder grote hilariteit 
de reacties los of ze het goed of 
fout hadden gedaan. Al met al was 
het een heerlijke middag. Truus en 
Adri... Hartstikke bedankt.

Ano Niemer

Uitslag Puzzelrit

IPA OOST | TERUGBLIK ACTIVITEITEN: PUZZELRIT
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In deze rubriek geven we een terugblik op de gehouden activiteiten.  Heb je er leuke foto’s van, stuur ze de aan de redactie.

terug

BLIK 
activiteiten

HERFSTWANDELING  
EN MAALTIJD

De rit naar het startpunt is al een 
belevenis. ‘Plaatjes’ van verbouw-
de woningboerderijen en de  natuur 
laten zich van hun beste kant zien. 
Prachtige wolkenpartijen met volop 
zon en bomen in prachtige herfst-
kleuren langs de wegen.  
Tegen 14.00 uur staat er een groep 
van negentien deelnemers klaar en 
heet Aart van Dijk (2e voorzitter) ons 
welkom. Hij stelt de gids, de heer 
Willem Schrijver, aan ons voor. De 
boswandeling kent twee afstanden, 
één van 6 km en één van 10 km. 
Het eerste gedeelte zullen we sa-
men optrekken en bij het 6 km-punt 
zal de groep zich splitsen. Voor de 
6 km-groep zal Aart het stokje van 
Willem overnemen, terwijl Willem 
de andere groep onder zijn hoede 
zal houden.
Via het terrein van de naastgele-
gen camping Starnbosch verlaten 
we de bewoonde wereld en duiken 
we over een oude stuifwal het bos 
in. Een korte kleine klim vereist al 
de nodige inspanning. Het hoe en 
waarom van deze stuifwal wordt 
door Willem aanschouwelijk uitge-
legd. We dalen dan af naar het Ster-
rebos (in de streektaal Star’nbos 
genoemd).  

Willem vertelt dat in 1678 de Zwol-
se burgemeester J. Vriesen dit stuk 
grond had gekocht, inclusief een 
zandverstuiving, die een bedreiging 
vormde voor zijn overige vruchtba-
re grond. Op natuurlijke wijze had 
hij twee zandwallen laten ontstaan 
en de grond tussen deze zandwal-
len laten beplanten met grove en fij-
ne dennen. Een parkachtig bos dus 
met ruime jachtmogelijkheden voor 
de elite en stroperij voor de kleine 
man, aldus onze gids.

Onlangs vielen weer de uitnodigingen voor de jaarlijkse IPA herfst
wandeling (district OostNederland) op de ‘mailmat’. Het was gepland 
op zondag 0711’21. Caférestaurant Het Boskamp, aan de Sterre
bosweg in het bosrijke buitengebied van Dalfsen was het startpunt. 
Voor menigeen was dit gebied, diep verscholen in het Vechtdal, een 
verrassende keus, maar de welluidende beschrijving “Tuin van Ne
derland” riep hoge verwachtingen op. Even intern overleg: “Het ziet 
er goed uit. We gaan het meemaken”.

TERUGBLIK ACTIVITEITEN: HERFSTWANDELING EN MAALTIJD | IPA OOST
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In deze rubriek geven we een terugblik op de gehouden activiteiten.  Heb je er leuke foto’s van, stuur ze de aan de redactie.

terug
BLIK activiteiten
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Even later staan we stil in dat bos en 
wijst Willem op de slechte staat van 
de bomen. Ze zijn kaal in de kruin 
en de bast laat los. Ze zijn aange-
tast door de letterzetter, een don-
kerbruin kevertje, in staat om hele 
bossen aan te tasten. Deze kever 
is gek op volgroeide naaldbomen, 
die verzwakt zijn door met name de 
droogte, zoals wij die recent heb-
ben meegemaakt. Gezonde bomen 
worden ongemoeid gelaten. De 
toekomst van dit bosgebied is dui-
delijk. Er zal kaalslag plaatsvinden 
en de grondeigenaar streeft daarna 
naar een grotere diversiteit van bo-
men, die beter tegen de droogte 
kunnen. Dit fenomeen, massale 
bossterfte, komt ook in Duitsland 
en Zweden voor.
We wandelen verder. Ondanks de 
regen van de afgelopen dagen is 
het lopen in het bos redelijk goed 
te doen. Het is echt herfst. Je 
kunt het ruiken. Al veel blad op de 
grond, maar ook nog een prachtig 
kleurenpalet van bladeren aan de 
bomen. Willem leidt ons naar het 
landgoed Den Aalshorst en verhaalt 
over de geschiedenis en de huidige 
situatie. In 1644 was hier een ruime 
spieker (buitenplaats in het midden 
van dit bosgebied) neergezet, die 
de naam Aalshorst meekreeg. De 
hiervoor genoemde burgemeester 
liet de spieker afbreken en in 1720 

werd het huidige landhuis  gerea-
liseerd. Inderdaad een in een hele 
mooie bouwstijl opgetrokken land-
huis met tuinen en waterpartijen 
en aan weerszijden van het land-
huis de zogenaamde bouwhuizen. 
Een plaatje! Willem wijst ons ook 
nog op verschillende op de gevels 
aangebracht ornamenten, die uit 
Amsterdam waren ‘meegenomen’. 
Het landhuis wordt particulier be-
woond, dus niet te bezichtigen. Het 
landgoed is vrij toegankelijk.

Bij het landhuis staat de ‘firma’ Van 
Amelsvoort/Brummelkamp klaar 
met koffie/thee en wat versnape-
ringen. Een uitgelezen moment om 
even bij te tanken. Hier vindt de 
scheiding in twee  groepen plaats. 
Aart neemt de wat kortere wande-
ling voor zijn rekening, terwijl Wil-
lem het langste stuk van de wande-
ling zal verzorgen. Later die 
dag, aan tafel, horen 
we dat de korte route 
door het  “Engelse 
Werk”, een prachtig 
landschapspark met 
allerlei kronkelpaad-
jes, was gegaan. Men 
heeft genoten.
De groep van Willem wan-
delt verder in de richting van 
het kerkdorpje Hoonhorst. We 
volgen een heel oud en hier en daar 

diep uitgesleten zandpad. Van Wil-
lem krijgen we te horen dat dit een 
zogenaamde Koningsweg is, die 
de aanliggende hoven/hofsteden 
(de grootgrondbezitters) met elkaar 
verbond en aan wie de penningen 
moesten worden voldaan. Deze 
wegen waren een domein van stilte 
en rust, van handkarren en paar-
denwagens voor het transport van 
de landbouwproducten, onder an-
dere naar Duitsland. In dit verband 
viel het woord ‘daagsafstand’, de 
afstand die per dag met een hand-
kar of paardenwagen kon worden 
afgelegd. Dat ging wel om afstan-
den van pakweg 20 km.
Even later staan we even stil bij een 
weiland en Willem wijst naar een 
bepaalde plek, ongeveer twee- à 
driehonderd meter vanaf de door 
ons gevolgde zandweg. 

Messerschmitt | Bron: Wikimedia Commons

Foto's: Aart van Dijk, Theo de Wilde, Gerda Dangremond en Adri van Amelsvoort
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Wij bevinden ons nu in de buurt-
schap Millingen. Hij vertelt dat daar 
in november 2020 een Duits WO II 
vliegtuig, een Messerschmitt Bf 109, 
is geborgen. Dit in het kader van 
het Nationaal programma berging 
vliegtuigwrakken. Dalfsen had hier 
de primeur. Op 30 januari 1944 was 
dit toestel door de geallieerden naar 
beneden gehaald. Deze plek was 
door lokale getuigen aangewezen.
Het stoffelijk overschot van de pi-
loot, waarvan de identiteit kon wor-
den vastgesteld, is begraven op de 
Duitse begraafplaats in Ysselsteyn 
(Duitsland).

We lopen door en kort daarop be-
vinden we ons op het terrein van 
het landgoed Huize den Berg. Het 
is een landgoed van ongeveer 235 
hectare. In 1742 is door een land-
schapsarchitect rondom het land-
huis een park aangelegd met een 
grootte van ongeveer 60 hectare. 
Het park is opgebouwd uit vele 
loodrecht elkaar kruisende lanen, 

waarvan de Berger Allee maar liefst 
2,5 km lang is. Al in 1483 was er 
sprake van een ‘het goet de Berch’ 
of ‘Huva Ten Berghe’, vermoedelijk 
genoemd naar de rivierduinen die 
het landgoed van oost naar west 
doorsnijden.
We bekijken zowel de voor- als ach-
terkant van dit landhuis. Ook hier 
weer een prachtige bouwstijl met 
twee bouwhuizen aan weerszijden 
van het voorplein. Halverwege de 
19e eeuw werd in het park een aan-
tal wijzigingen in de landschapsstijl 
doorgevoerd. Rechthoekige wa-
terpartijen kregen een natuurlijker 
verloop. Tegen het einde van de 
19e eeuw werd het woongedeelte 
verbouwd met onder andere een 
open torentje aan de achterkant. 
Huis Den Berg is sinds 10 decem-
ber 1983 eigendom van de Van De-
dem-Den Berg Stichting. Bekende 
Nederlandse staatslieden waren 
geziene gasten op dit landgoed. 
Schaepman van de RK Staatspartij 
dichtte in het gastenboek:

Hier leeft en heerst bij allen,
gastvrijheid zonder erg ...
Wat is het goed te rusten,

te rusten op Den Berg.

We moeten verder, het loopt al te-
gen 17.00 u. en het begint te sche-
meren. We keren dit landhuis de 
rug toe en zetten koers naar het 
zuiden. Toch wordt ons nog wat 
meer tijd gegund om al dat moois 
in die streek te bekijken, want ge-
heel onverwacht staat daar, verdekt 
opgesteld, weer de kadiwagen van 
de familie Van Amelsvoort. Ook nu 
weer ter versterking van de inwen-
dige mens.

In deze rubriek geven we een korte terugblik op de gehouden activiteiten.  Heb je er leuke foto’s van, stuur ze de aan de redactie.

terug

BLIK 
activiteiten

TERUGBLIK ACTIVITEITEN: HERFSTWANDELING EN MAALTIJD | IPA OOST

Willemspad | Bron: Dalfsennet.nl 



11 2021 IPA OOST | 15

Hein ten Pas

In deze rubriek geven we een korte terugblik op de gehouden activiteiten.  Heb je er leuke foto’s van, stuur ze de aan de redactie.

terug
BLIK activiteiten
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Na dit plezierige oponthoud is het 
volgens Willem nu tijd voor de laat-
ste etappe. We volgen het Willem-
spad, vernoemd naar de landeige-
naar Willem Baud. Afgelopen jaar 
kwam daar ook nog eens de aanleg 
van vistrappen bij. Een fantastisch 
stuk natuurgebied behorende bij het 
landgoed Den Berg met een grote 
verscheidenheid aan planten en 
dieren.

Willem beent met gezwinde pas 
verder in de richting van het eind-
punt. Er wordt hem nog gevraagd 
naar de functie van de op verschil-
lende plaatsen in het landschap 
staande kleine hekken bij een bos-
rand en ook bij weilanden. Deze 
hekken moeten gezien worden als 
overblijfsel en markering van de 
vroegere kerkpaden in dit gebied.

We verlaten het Willemspad en in de 
verte zien we door de buitenverlich-
ting al de contouren van café-res-
taurant Het Boskamp. Als afsluiting 
wil hij ons nog laten zien hoe vroeger 
een stuifwal werd aangelegd. Aan 
het begin van de wandeling had hij 
hierover al iets verteld. We duiken 
weer een bospad in. Het pad loopt 
omhoog en op het hoogste punt 
wijst hij ons op een rijtje houten tak-
jes, ongeveer 50 cm hoog, die daar 
op korte onderlinge afstand in de 
grond zijn gestoken. Op deze wijze 
werd het stuifzand ‘vastgehouden’, 
waardoor er naar verloop van tijd 
(wind uit dezelfde richting) een wal 
ontstond. Een sterk staaltje van 
menselijk vernuft om het landschap 
naar eigen inzicht in te richten.
Kort hierna zijn we weer bij af. Aart 
van Dijk bedankt Willem voor zijn 

uitstekende begeleiding en een in-
stemmend applaus volgt. 
In het restaurant zijn de tafels al ge-
dekt en is de geur van boerenkool 
en hutspot met Schweinehaxe dui-
delijk te ruiken. Na de boslucht doet 
ook deze geur weldadig aan. Bin-
nen de kortst mogelijke tijd  heeft 
de bediening een heerlijk stuk vlees 
(Schweinen Haxe) op tafel, aange-
vuld met stampotten. Het moment 
van bord volscheppen, een kuiltje 
voor de jus en ‘bunkeren maar’ was 
aangebroken.

IPA-district Oost-Nederland kan 
weer terugzien op een geslaagde 
jaarlijkse boswandeling, afgesloten 
met een perfecte warme maaltijd en 
een ijskoud toetje.



HET FRIKANDELONGELUK

DE DRONKEN MAN

De pannen voor het avondeten 
pruttelen op het vuur en ik ben 
bezig met groenten snijden. 
Ineens hoor ik buiten iemand 
schreeuwen bij de schutting. 

De buurvrouw belt en vraagt of ik 
heel snel kan komen. Ik ga gelijk uit 
van het ergste. Terwijl ik naar buiten 
ren, de pannetjes nog pruttelend op 
het vuur, hoor ik een andere buur-
vrouw schreeuwen dat er iemand 
aan het stikken is. Zodra ik de tuin 
in ren, krijg ik een klein hondje in 
mijn armen gedrukt. ‘Hij stikt, hij 
stikt, red hem!’ roept iemand.
Ik vraag wat er gebeurd is, terwijl 
ik het hondje bekijk en luister. Het 
beestje heeft geen ademhaling en 
beweegt niet meer. Ze vertelt me 

dat het hondje een frikadel heeft 
opgegeten. Aangezien de frikadel 
ongeveer net zo groot is als het 
hondje, is het beestje bezig om erin 
te stikken. Je ziet het stuk vlees let-
terlijk in zijn keel zitten. Ik heb to-
taal geen ervaring met het redden 
van dieren, dus intuïtief doe ik wat 
ik normaal gesproken bij een mens 
ook zou doen; een braakreflex pro-
beren te activeren. Ik stop mijn vin-
ger achterin de bek van het beestje 
en voel iets slijmerigs met stukjes 
langs mijn vinger lopen. Dan draai 
ik het beestje op zijn rug en probeer 
een greep toe te passen, zodat het 
stuk vlees los kan schieten en naar 
buiten komt.
Wonderlijk genoeg lijkt het te wer-
ken. Ik houd het hondje met zijn 

snuit bij mijn oor en hoor dat de 
ademhaling er weer is, al is het on-
regelmatig. Ik blijf het buikje van het 
hondje masseren en langzaamaan 
wordt het beestje rustiger en begint 
voorzichtig weer wat te bewegen. 
De buurvrouw is superblij en pakt 
het hondje voorzichtig van me over. 
Ik adviseer haar om het beestje wat 
te laten drinken en het vanavond 
maar geen eten meer te geven.
Later spreek ik de buurvrouw nog 
even en ik vraag haar waarom ze 
mij om hulp heeft geroepen, ik ben 
toch geen dierenarts? Ze dacht dat 
het beestje dood was en omdat ik 
als politieagent kan reanimeren, 
heeft ze mij gevraagd. Het klinkt 
zo logisch, haar gedachte. En toch 
ook zo onlogisch. Een dier is zo an-
ders dan een mens, dat het niet te 
vergelijken valt.
Toch ben ik blij dat ik een klein 
beetje heb bijgedragen aan het le-
ven van het hondje. En aan dat van 
de buurvrouw. Want al klaagt ze 
dagelijks over het beestje, stiekem 
houdt ze heel veel van hem.

Geschreven door:
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Maandagavond, nachtdienst. Het 
is een rustige dienst en redelijk 
koud. Rond een uur of twee ’s 
nachts zien we in de buurt van 
het ziekenhuis een man over 
straat zwalken. We stoppen, 

doen het raam open en spreken 
hem aan. De man heeft bloed
doorlopen ogen en spreekt met 
dubbele tong. Uit het verhaal dat 
hij ons vertelt kunnen we niets 
opmaken.

We weten dat de alcoholversla-
vingskliniek om de hoek zit en ver-
moeden dat hij daar vandaan komt. 
We sturen hem in de richting van de 
kliniek, kijken hem even na en gaan 
verder. Stapvoets rijden we met de 
politiebus verder in tegengestelde 
richting.

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

Uit de
PRAKTIJK
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Mijn collega zit achter het stuur en 
zegt dat hij de dronken man niet 
meer in de spiegel ziet. We praten 
er nog even over en zeggen tegen 
elkaar dat het vast wel goed komt 
met die man en rijden verder. Na een 
tijdje zegt mijn collega: ‘Weet je, ik 
heb er toch geen goed gevoel over.’ 
Ik denk op dat moment precies het-
zelfde. We rijden terug, maar zien 
de man nergens meer. Om beter 
zicht en gehoor te hebben draaien 
we onze raampjes open.

Even later horen we wat gespetter 
en gemompel. We kijken naar links. 
Daar, even verderop in de sloot, ligt 
de dronken man. Hij kan nog maar 
net zijn hoofd boven water houden. 
We springen uit de auto en rennen 
er heen. We halen de man uit het 
water en leggen hem in het gras. 
Via de centralist van de meldka-
mer roepen we om een ambulance 
en doen de man een warme de-

ken om. Gelukkig is de ambulance 
er heel snel. De man wordt in de 
ambulance behandeld tegen on-
derkoeling. Bij het noteren van zijn 
persoonsgegevens komt een kaart-
je naar boven, waarop staat dat de 
man een spierziekte heeft en daar-
door warrig kan overkomen.
Het was dus helemaal geen dronk-
aard. Wij hadden het mis. De man 
is voor onderzoek meegegaan naar 
het ziekenhuis. Gelukkig vertrouw-

den we op ons onderbuikgevoel. 
Als we niet terug waren gegaan 
was de man zeker verdronken. Hij 
was niet in staat om zichzelf boven 
water te houden. Ons handelen 
heeft me daarna nog wel eens een 
nachtje wakker gehouden...

Geschreven door: 

Hoofdagent Emile

Naast het bekende L’Alpe du 
Zes (de beklimming van de Alpe 
d’ Huez) als fondswerving voor 
onderzoek naar kanker bestaat 
er ook de Tour du A.L.S.; de be
klimming van de Mont Ventoux 
als fondswerving voor het nood
zakelijke onderzoek naar het 
ontstaan van de vernietigende 
ziekte Amyotrofische Laterale 
Sclerose (ALS) en aanverwante 
ziekten.

Mensen die aan deze verschrikke-
lijke ziekte lijden weten dat ze niet 
meer beter zullen worden, gene-
zing is nog niet mogelijk. Jaarlijks 
komen er ongeveer vijfhonderd 
nieuwe gevallen bij, terwijl er ook 
ongeveer vijfhonderd patiënten 
jaarlijks overlijden. Het totaal pati-

UITDAGING VOOR EEN GOED DOEL
ons om ons ook in te zetten voor de 
strijd tegen deze genadeloze ziek-
te. Dit doen wij door het mede or-
ganiseren van activiteiten om geld 
op te halen en door deel te nemen 
aan dé uitdaging: het beklimmen 
van de Mont Ventoux in Frankrijk. 
De beklimming wordt gedaan door 
fietsers (een tot drie keer omhoog), 
wandelaars en hardlopers. Maar 
hoe bereid je je nou voor op een 
dergelijke sportieve uitdaging? Het 
mooiste is natuurlijk door elke dag 
te trainen, maar als je nog vol in 
het arbeidsproces zit is dat ook al 
een uitdaging. Voeg daarbij dat het 
nou niet het mooiste weer van de 
wereld was om te gaan fietsen en 
je eigen slechte klimkwaliteiten. Je 
ziet de uitdaging alleen maar groter 
worden. Als voorbereiding doe je 

enten in Nederland bedraagt onge-
veer vijftienhonderd.

Een van de overleden ALS-patiën-
ten was een huisvriend, reden voor 

UIT DE PRAKTIJK: DE DRONKEN MAN | UITDAGING VOOR EEN GOED DOEL  | IPA OOST
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toch enige duurritten, wat interval-
trainingen en je zoekt de ‘bergen’ 
en heuvels in je omgeving op om 
toch wat klimwerk te doen. Heel 
leuk is in dit verband de Col du Vam 
in Wijster, Drenthe.
Op het terrein van de afvalverwer-
ker is een waar fietspark aangelegd 
met een hoogte van 48 meter +nap. 
De top is via drie verschillende rou-
tes te beklimmen. De klimmetjes 
zijn niet lang, het totaal van de drie 
is 2100 meter. Ze zijn wel lekker 
steil met stijgingspercentages tot 
10 procent. Een keer de col du Vam 
is goed te doen, niet te vergelijken 
met de klim van de Ventoux, 21 km 
á 10 procent, maar als je alle drie de 
klimmetjes meerdere keren achter-
elkaar doet wordt het ook wel ver-
moeiend en krijg je echte wel zere 
benen.

Na al deze trainingsarbeid reis je 
af naar Frankrijk waar ons team op 
een afgesproken camping samen-
komt. We zijn een week voor de 
Tour du ALS al in de directe omge-
ving van de Mont Ventoux en zullen 
de komende dagen enkele heuvels 
en hellingen beklimmen met als 
apotheose de Mont Ventoux zelf.
Het eerste ritje; een klein stukje de 
Ventoux op via een steile kant…. 
Dat valt vies tegen, ondanks al je 
trainingsarbeid. Hijg, puf steun…

het is steil en zwaar. Dat wordt nog 
wat. Na een paar kilometer om-
draaien en naar beneden en nog in 
de directe omgeving wat rondgere-
den. Later in de week nog een lan-
gere rit met een klim van 10 km naar 
een hoogte van 1000 meter. Mooie 
trainingsrit. Twee dagen voor de of-
ficiële Tour du ALS nog een beklim-
ming via de minst steile kant van de 
Mont Ventoux; 14 km klimmen tot 6 
km onder de top. Dit ging best wel 
goed… rustig blijven, eigen tempo 
rijden, laat je niet opfokken doordat 
je wordt ingehaald, let op je adem-
haling, blijven eten en drinken…. Al 
die dingen gaan door je hoofd bij het 
klimmen. Dan na ruim vijf kwartier 
naar boven fietsen kom je aan bij 
‘chalet Reynard’, een parkeerplaats 
en restaurant 6 km onder de top 
van de Ventoux. De laatste 6 kale 
kilometers doen we niet, we gaan 
naar beneden. Een berg op fietsen 
is een klus maar goed en veilig af-
dalen een kunst. De snelheid gaat 
steeds verder omhoog, beetje rem-
men, soepel door de bocht en weer 
gaat de snelheid hard omhoog. Ik 
zie cijfers op mijn teller die ik daar 
nog niet eerder zag; 62 km/uur. Een 
medefietser flitst mij voorbij en gaat 
als een speer naar beneden. Ik vind 
mijn snelheid hard genoeg. Twintig 
mintuten na het beginnen van de 
afdaling sta je onderaan de Mont 

Ventoux en ben je weer terug op de 
camping. 
Dan is het uur U; zaterdag 11 sep-
tember Tour du ALS. Om half 11 
start de grote massa. Voor de fiet-
sers staan enkele wensambulances 
met patiënten, dan de grote teams 
die een ALS-patiënt naar boven fiet-
sen, daar achter de overige fietsers. 
Het startschot klinkt en we gaan op 
weg. Na 1,5 km gaat het omhoog, 
steil omhoog, de bocht om, verder 
omhoog… het blijft omhoog gaan. 
Rustig aan, laat je niet gek maken, 
we komen er wel, we hebben geen 
haast, blijven eten... Opgeven? Kan 
niet, een ALS-patiënt kan ook niet 
opgeven. Toch even stoppen (‘ge-
nieten van het uitzicht’) Dan weer 
verder; omhoog, steil omhoog, hoe 
ver is 21 km? ‘Genieten van het uit-
zicht’ en weer verder. Dan eindelijk 
daar zien we de top maar moeten 
nog 2,5 km. Pff... ‘geniet nog eens 
van het uitzicht’ en dan de laatste 
bocht; je gaat het halen, JIJ fietst 
toch maar even de Mont Ventoux 
op; een sportieve prestatie, heerlijk 
gevoel!!! Boven op de meet wordt 
je ‘binnen gehaald’ door patiënten, 
familie, supporters. Gelukkig is het 
dit jaar prachtig weer op de top, 
veel zon en niet te veel wind… 

Na de nodige fotomomentjes de af-
daling in, 21 km in razende vaart te-
rug naar beneden. Veilig komen we 
terug bij de start. in ‘ons ALS-dorp’ 
vindt dan het eindfeest plaats en de 
bekendmaking van het opgehaalde 
geldbedrag; 1,2 miljoen euro voor 
onderzoek naar deze verschrikke-
lijke en genadeloze ziekte. Bij dit 
eindfeest zie je nog eens waar je 
het voor doet, mensen, soms in de 
kracht van hun leven, geveld door 
ALS. Dat raakt je, hier wil je het 
voor doen. Hier gà je het voordoen; 
in 2022 op 9 juni ga je weer de uit-
daging aan!!!!

Aart van Dijk



11 2021 IPA OOST | 21

IPA OOST | UIT HET LEVEN VAN EEN OUD-DOUANEMAN/FIOD-RECHERCHEUR

  Uit het leven van een  
OUD-DOUANEMAN/FIOD-RECHERCHEUR

Naar aanleiding van mijn verhaal
tje in het vorige IPAmagazine 
is mij gevraagd wat te vertellen 
over mijn periode bij de Douane, 
later de FIOD en over mijn peri
ode in de Nederlandse Antillen. 
Dat zou een blad vullend verhaal 
worden maar ik zal zien hoe ver ik 
dit keer kom.

Even voorstellen, Nico Timmer, ge-
boren in 1948, in 1970 in Wester-
bork getrouwd met Erna Schuldink, 
de dochter van een Rijkspolitieman. 
Onze zoon Jaap, inmiddels ook 
al 50 jaar, is ook werkzaam bij de 
FIOD.
Tijdens mijn militaire diensttijd (lich-
ting 68-6) solliciteerde ik bij de Dou-
ane en op 1 september 1970 moest 
ik mij met zwart rijwiel en zwarte 
rubberlaarzen melden bij de Cen-
trale Douanepost Winterswijk. Als 
Hulpkommies, zoals dat heette, 
deed je meestal velddienst te voet 
of op dat zwarte rijwiel of je stond te 
controleren aan een van de kleinere 
grensovergangen. 
Onder de Inspectie Invoerrechten 
en Accijnzen Winterswijk vielen 
twee 24/7 grenskantoren (Kotten/
Oeding en Heurne/Hemden) en 
acht kleine grensovergangen die 

van 06.00 tot 22.00 open waren. 
Ons grensgebied liep van Netter-
den (grenspaal 708) tot Rekken bij 
Eibergen (grenspaal 831). Je was 
niet alleen belast met goederen-
controle maar ook met paspoort-
controle, want de Koninklijke Ma-
rechaussee was in dit gebied daar 
niet voor aangewezen.

Op de brochure, die aanleiding was 
voor mijn sollicitatie, stond een 
foto van douaneambtenaren die 
met verrekijkers naar smokkelaars 
op zoek waren. Voor de verrekijker 
moest ikzelf zorgen, portofoons 
waren er niet en spannend dus al 

helemaal niet. Maar toch was er op 
een ochtend in november 1970 een 
drukte van belang op de ‘wacht’. 
Het bleek dat er die nacht een paar 
smokkelaars gepakt waren die met 
25 varkens vanuit Duitsland naar 
Nederland wilden rijden via de 
groene grens. Het waren de meer 
ervaren ambtenaren die dat karwei 
geklaard hadden en uiteraard gaf ik 
aan dat ik daar graag bij had willen 
zijn. Van de dienstgeleider hoorde 
ik dat een dergelijke vangst eens in 
de zeven jaar voorkwam… dus mijn 
enthousiasme was snel gedaald.
Toen er dan ook een plaats vrij 
kwam aan grenskantoor Kotten/

De grensovergang 
in de loop der jaren 
(1957 - 1980) 
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Oeding was ik er als de kippen bij. 
In die jaren was het voornamelijk 
hash wat de grens over ging en na 
het vinden van zes kilo hash kreeg 
je toen een dag buitengewoon ver-
lof. Dat veranderde al snel toen de 
drugsvangsten frequenter werden. 
Paspoortcontrole deed je vaak met 
het dikke opsporingsregister in de 
hand, want computers enzovoort 
hadden we niet. Het zal in 1976 
geweest zijn dat ik begon met het 
aanleggen van een kaartenbak met 
daarin gegevens van drugssmok-
kelaars en de gebruikte vervoer-
middelen. De hoeveelheid met de 
hand geschreven kaarten groeide 
erg snel en was een bron van infor-
matie voor veel andere grenskanto-
ren. Het was ook de aanleiding mij 
maandelijks uit te nodigen voor de 
DRUWA-vergaderingen in Ensche-
de om informatie uit te wisselen. 
Dat kon toen allemaal nog.

Mijn hobby, schieten, kon ik naar 
hartenlust uitoefenen want vanaf 
het begin werd ik lid van het doua-
ne schietteam. Elke vrijdagochtend 
oefenden we op de schietbanen in 
Gorssel, Schaarsbergen of Usselo. 
Het geven van schietinstructie aan 
andere douaniers hoorde ook tot 
mijn taak. Het was voor mij dus een 
prachtige tijd, maar in 1982 beslis-
te de toenmalig inspecteur Haver-
kamp, dat het maar eens afgelopen 
moest zijn, want schietwedstrijden 
winnen was leuk maar je hoorde 
aan de grens te staan. Bleef dus 
alleen over het lidmaatschap van 
mijn schietvereniging.
In 1984 werd de Regionale Dou-
ane Recherche opgericht en mijn 
werkterrein werd half Gelderland. 
In 1988 was er de kans om bij de 
FIOD/Douanerecherche te komen. 
Kort moment van twijfel want ja…
dan werd ook verwacht dat je fis-

Illegale sigarettenfabriek  
in Hengelo (2007).

cale onderzoeken deed en dat was 
voor de meeste douaniers niet een 
sterke kant. Ik heb diverse cursus-
sen gevolgd en ons kleine FIOD-
DR team werd eerst gestationeerd 
in Almelo, daarna een periode in 
Enschede en tenslotte weer naar 
Almelo. Veel van de onderzoe-
ken werden aangedragen door de 
Douane en Belastingdienst, zoals 
fraude met melkpoeder en levend 
vee. Fraude met auto-import, btw-
carrousel fraude en af en toe een 
drugsonderzoek. In de jaren 90 wa-
ren er vooral veel sigarettenonder-
zoeken. 
Ik zou hier kunnen uitweiden over 
een sigarettenonderzoek waar-
bij tijdens het tappen een lijn van 
mensensmokkelaars werd ontdekt; 
het ontdekken van 500.000 Britse 
ponden in viskisten achter in een 
Toyota Yaris en dertigmiljoen peu-
ken in een loods. Ach…het waren 
bijzonder mooie tijden waar ik met 
heel veel genoegen aan terugdenk.

Ondanks dat mooie werk kwam er 
een nieuwe uitdaging toen de FIOD 
besloot een Criminele Inlichtingen 
Eenheid (CIE) te formeren. Over 
die periode ga ik dus niks vertellen, 
maar het was mede aanleiding om 
in 2001 een nieuwe uitdaging aan 
te gaan. Daarover in het volgende 
IPA-blad meer.

Nico Timmer

IPA OOST | UIT HET LEVEN VAN EEN OUD-DOUANEMAN/FIOD-RECHERCHEUR
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MÜNSTER ON PATROL 2021  | IPA OOST

Kort voor de zomervakantie ont
vingen wij de uitnodiging om 
deel te nemen aan het IPAbe
zoek aan de Duitse collega’s in 
Münster, onder de naam ‘Mün
ster on Patrol 2021’. Na een jaar 
vol Covid19maatregelen leken 
alle seinen op groen te staan 
en werd het programma gevuld. 
Was daar dan ook een onder
deel met snelle auto’s? Nee hoor, 
maar in deze dagen hebben we 
meermaals aan de beleving van 
0  100 gedacht! 

Ontvangst op de  
politie academie  
Nordrhein Westfalen
Op donderdagmiddag arriveren 
de Europese collega’s op de trai-
ningslocatie van de politie in de 
deelstaat Nordrhein Westfalen. Een 
groot complex met buitensport-
voorzieningen, diverse kantoorge-
bouwen, verblijfsaccommodaties 
en een groot wagenpark. Dit al-
les passend bij de (Nederlandse) 
indruk dat bij de Duitse collega’s 
alles in veelvoud beschikbaar is. 
Het meest opvallende gebouw op 
de plattegrond is het Casino - op 
dag twee bleek dat dit het restaura-
tieve gebouw is voor ontbijt, lunch 
enzovoort en dat er behalve op het 
menu niet gegokt wordt. 

MÜNSTER ON PATROL 2021
Aan de slag
Vrijdagochtend na het ontbijt ver-
trekken we naar de Police University 
in Münster. Vandaag is de opening 
van het collegejaar en wij mogen de 
eerstejaarsklassen verwelkomen. 
Op het terrein voor de universiteit 
staat al een IPA-stand klaar. Nog 
net tijd voor een kop koffie in de 
ochtendzon en dan komt de eerste 
klas aan. De aanstaande collega’s 
zijn nog wat onwennig, maar velen 
stappen over de schroom heen. 
We hebben veel gesprekken over 
politiewerk in Nederland/Frankrijk/
Finland/Oostenrijk/Groot Brittan-
nië/Duitsland en de ideeën die de 
startende politiemensen hebben 
over het werk. Waar de één gaat 
voor een functie bij de recherche of 
speciale eenheid, is voor de ander 
alles nog open. Voor ons geldt dat 
de ontmoetings teller tussen don-
derdagmiddag en nu ruimschoots 
van 0 naar 100 is gegaan. Of het 
aantal leden van IPA-Münster ook 
met een dergelijk aantal is gegroeid 
moet nog blijken.
De Duitse collega’s zien het IPA-
bezoek als een zeer waardevolle 
ontmoeting. Dat blijkt na de lunch 
opnieuw als we op het hoofdbureau 
van Münster worden ontvangen 

We worden door de organisatoren 
Philippe Kurz en Chritopger Adolph-
Dardenne (aka Adi) ontvangen in 
de seminarruimte. Ons gezelschap 
voor de komende dagen blijkt te be-
staan uit een Finse, twee Oostenrijk-
se, twee Britse en één Franse colle-
ga. Voor ons beiden is het de eerste 
Internationale IPA-activiteit, maar 
de ontmoeting geeft direct energie. 
Voor sommigen is er gezonde span-
ning, voor iedereen heel veel zin in 
het avontuur van de komende drie 
dagen. Al is het het eerste half uur 
even wennen om volledig in het En-
gels of Duits met elkaar te praten. 
Na de kennismaking en toelichting 
op het programma is er ruimte om 
de hotelkamers in te richten en drin-
ken we gezamenlijk op het terras 
van het campuscafé een glas. We 
zijn nog maar twee uur onderweg, 
maar die 0 is al aan het verdwijnen 
in de achteruitkijkspiegel!
Na het avondeten in het campus-
café – in het gezelschap van lokale 
IPA-collega’s – gaat het gesprek 
over vrijetijdbesteding en voor we 
het weten staan we bij een heuse 
kegelbaan. De politieacademie hier 
heeft verrassende onderdelen. In 
twee teams verdeeld, kegelen we 
zoveel mogelijk punten bij elkaar. 
Terwijl intussen ervaringen in het 
politiewerk worden uitgewisseld.

Van 0 - 100 in drie dagen!
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door de hoofdcommissaris. Hij be-
groet ieder van ons met een welkom 
in ónze moedertaal. De lijfspreuk 
van de IPA past hier – dienen door 
vriendschap. Aansluitend krijgen 
we een presentatie over de Duitse 
politieopleiding en -uitrusting. We 
raken met elkaar in gesprek over de 
(soms grote) verschillen in de Eu-
ropese landen. De Duitse collega’s 
genieten een opleiding van drie 
jaar en zijn dan uitgerust met on-
der meer een pistool en MP5 op de 
man. De Britse collega’s gaan vier 
maanden(!) naar school en kennen 
in de lokale teams als geweldsmid-
delen de wapenstok, pepperspray 
en een stroomstootwapen. Goed 
en beter bestaat hier niet, als we 
spreken over de motivatie voor de 
keuzes die in de verschillende lan-
den worden gemaakt. 
De vriendschap in onze internati-
onale groep wordt hechter als we 
aan het einde van de middag genie-
ten van de namiddagzon in het gro-
te park rondom de Aa See. Een drie 
kilometer lang meer, dat als werk-
verschaffingsproject na de oorlog 
is gegraven net buiten het centrum 
van de stad. Het is een groene oase 
waar we ontspannen van kunnen 
genieten. Aan de oever worden we 
vlak voor ons diner getrakteerd op 
een live cello nummer. Score voor 
de dag zeker 100 punten!. En dan 
sluiten we de avond nog af met een 
bezoek aan een lokale cocktailbar. 

Münster nader ontdekt
Hoewel het weekend is, ontmoeten 
we op zaterdagochtend na het ont-
bijt een groep studenten van de lo-
kale politieacademie. Zij gaan met 
ons mee op een bustour door Mün-
ster. Tijdens de rit langs en door de 
klassieke stad hebben we gezellige 
gesprekken – Duits en Engels zijn 
inmiddels gewoon als voertaal. De 
bustour eindigt bij het stadhuis, 
waar we ontvangen worden door de 
tweede burgemeester van de stad. 

Ook hier blijkt dat het internationale 
politiebezoek wordt gezien als hoog 
bezoek. De minister van justitie van 
de deelstaat Nordrhein Westfalen – 
op campagne in Münster – maakt 
graag van de gelegenheid gebruik 
om een paar woorden met ons te 
wisselen en die ontmoeting op de 
digitale plaat vast te leggen. 
Voor de Nederlandse collega’s komt 
er een extra tint aan de ontvangst 
door de locatie – de Hall of Peace, 
waar de voor Nederland betekenis-
volle Vrede van Münster werd ge-
tekend. Na de formele ontvangst is 
er gelegenheid om de Vredeszaal 
nader te bekijken. Het feit dat de 
zaal nog in de huidige staat is, is te 
danken aan inwoners van Münster 
die de gehele zaal (inclusief houten 
wandbekleding, banken, wandkas-
ten) gedemonteerd hebben in WOII 
om te voorkomen dat ze bij bom-
bardementen zou sneuvelen. Na de 
oorlog is de zaal dan ook in onge-
schonden staat weer opgebouwd. 
We blijven ook de zaterdagmiddag 
in het thema WOII. Samen met de 
Duitse politiestudenten bezoeken 
we Villa Ten Hompel. Deze villa dien-
de in WOII als hoofdkwartier van de 
politie in Nordrhein Westfalen en de 
inrichting is nu geheel gewijd aan een 
museum over de rol van de overheid 
en politie in de oorlog. Tijdens de 
rondleiding door het museum wordt 
duidelijk dat ook de politie in de oor-
log ethische en morele dilemma’s 
heeft gekend en dat dit heeft geleid 
tot confronterende feiten in en na 
de oorlog. Na de bevrijding door de 

geallieerden werd de Duitse politie 
ontdaan van de nazitekens op het 
uniform en onder bevel van de (in 
dit geval) Britten geplaatst. Feitelijk 
bleef het merendeel van de politie-
mensen deel uitmaken van het korps 
– ook al werd er onderzocht wie zich 
aan oorlogsmisdaden schuldig had 
gemaakt, tot een significant andere 
samenstelling kwam het niet na de 
oorlog. Dit is heel zichtbaar gemaakt 
door een vergelijking van het aantal 
oorlogsslachtoffers in de deelstaat 
versus het aantal vervolgde politie-
medewerkers – enkele honderddui-
zenden versus zes. 
En ook in de huidige tijd leven di-
lemma’s ten aanzien van de oor-
log. De Duitse collega’s zijn zich 
daar expliciet van bewust. In een 
groepsgesprek over gedenktekens, 
herinnering en verantwoordelijkheid 
bespreken we open de verschil-
lende afwegingen en keuzes die je 
als politiemedewerker kunt maken. 
Laat je bijvoorbeeld een kunstwerk 
vanuit de oorlog wel of juist niet 
zichtbaar in de hal van het hoofdbu-
reau? Het blijkt een afweging tus-
sen mogelijke onterechte ‘verering’ 
en het belang van het blijvend aan-
dacht besteden aan het verleden en 
daarop volgende bewúste keuzes. 
Een indrukwekkende middag waar-
in we merken dat iedere politieme-
dewerker een grote verantwoorde-
lijkheid voelt voor de samenleving. 

Nog eens van 0 - 100!
De zaterdagavond wordt - na piz-
za’s in de achtertuin van Philippe 
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- afgesloten met een gin tasting. 
Zeker weten dat we hier van 0 naar 
(meer dan) 100 ugl zijn gegaan! Als 
je lachend achterover van de bank 
valt, is er meer aan de hand. 
Ook van 0 -100 is de waardering 
voor de organisatie door Philippe en 
Adi. Niet alleen de programmaon-
derdelen zijn interessant, ze zorgen 
ook voor verse belegde broodjes bij 

het ontbijt op zaterdag en zondag.
De dikste 0 - 100 van Münster on 
Patrol 2021 is de realisatie bij het 
afscheid van de collega’s op zon-
dagmiddag. Tussen donderdag en 
zondag zijn we van een ontmoeting 
met onbekenden uit de politiefami-
lie naar een afscheid van vrienden 
gegaan. Of zoals naar elkaar uitge-
sproken: “Als we morgen samen op 

de auto stappen, gaat het goedko-
men op straat!” 
De uitnodiging voor York on Patrol 
en Helsinki on Patrol staan al met 
potlood genoteerd. Krijg je de kans 
om mee te gaan, laat die dan niet 
liggen!!

IPA OOST | MÜNSTER ON PATROL 2021 | VERKEERSQUIZ

Laura Breetvelt  

en Remco Aagtjes

Verkeersquiz

Bron VVN

Mag een ondeelbare lading zonder  
markeringsbord ook voor de auto uitsteken?
a) Ja, tot maximaal 100 cm voor de auto.
b) Ja, tot maximaal 50 cm voor de auto.
c) Nee, dit mag nooit.

Ja vraagt hier de weg aan een voetganger.
Mag je hier stilstaan?
a) Ja.
b) Nee.  

Welk bord geeft ‘splitsing autosnelweg’aan?
a) Bord A.
b) Bord B.
c) Bord C.

Je staat hier stil om de telefoon aan te nemen.  
Wanneer is dit toegestaan?
a) Altijd.
b) Alleen als er geen bus aankomt.
c) Nooit.

Op deze kruising moeten alle fietsers bij groen licht 
de kruising oprijden. Welke regel geldt dan?
a) Fietsers op de voorrangsweg hebben voorrang.
b) Fietsers van rechts hebben voorrang.
c) Niemand heeft voorrang.

1

2

3

4

5

Antwoorden verkeersquiz

1 Ja, tot maximaal  
100 cm voor de auto.

2  Nee.

3 Bord C.

4 Nooit.

5 Niemand heeft 
voorrang. Je mag  
andere weggebruikers  
niet in gevaar brengen.
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Boeren zit in het bloed
Toentertijd was ik tweede opper-
wachtmeester op de groepsstand-
plaats Franeker en er waren nog be-
vorderingskansen. Maar emigreren 
en een heel ander leven opbouwen 
in de agrarische industrie trok ons 
ook wel aan. Zelf ben ik opgegroeid 
in Slochteren waar mijn vader boer 
was op een gemengd bedrijf en mijn 
vrouw Will, was ook opgegroeid op 
de boerderij. Het boeren zat blijk-
baar toch in ons bloed. 

Nieuw-Zeeland
Om zonder vermogen te beginnen 
in de agrarische industrie was toen 
ook al onmogelijk. Om ons wat be-
ter te laten voorlichten hebben we 
enkele voorlichtingsavonden bij-
gewoond, Canada was te koud, ik 

Collega's
geëmigreerd VAN NEDERLAND 

VIA NIEUW ZEELAND 
NAAR AUSTRALIË
Paul Boekhout, oud klasgenoot van de politieschool in Arnhem, hing 
in mei 1981 zijn politiepet aan de wilgen en vertrok met zijn vrouw Will 
en toen eenjarig zoontje Jos naar Nieuw Zeeland. Later verkaste hij 
met zijn gezin naar Australië en bouwde een heel ander leven op. Op 
mijn verzoek schreef hij onderstaand verhaal.

    Adri van    

AmelsvoortPaul en Will Boekhout

was in de VS geweest en dat trok 
me totaal niet aan. Australië had 
wat hogere vakmanschapseisen 
om binnen te komen. Dus kozen we 
Nieuw-Zeeland. We kwamen daar 
op een zuivelbedrijf terecht. Omdat 
ik geen diploma’s had waarmee ik 
Nieuw-Zeeland kon binnenkomen, 
had ik in mijn vrije tijd in Nederland 
een cursus lassen voor beginners 
en gevorderden gedaan. Je bent 
jong en je wilt wat!

Eigen zuivelbedrijf 
Na enkele jaren op verschillende 
zuivelbedrijven gewerkt te hebben 
en nadat ik mijn vakdiploma’s had 
gehaald, kon ik 1986 de Nieuw-
Zeelandse nationaliteit aannemen. 
Inmiddels hadden we vier kinderen 
(zonen). In de jaren die volgden heb-

ben we veel ervaringen opgedaan. 
Zo hebben we een eigen veestapel 
met de nodige apparatuur opge-
bouwd, een paar huizen gebouwd, 
land verkocht, kiwi fruit geteeld en-
zovoort. Gedurende tien jaar werkte 
ik twee dagen per week voor justi-
tie met veroordeelden terwijl Will de 
koeien molk. Zij had daarnaast een 
nevenbedrijfje opgebouwd voor het 
importeren van schoonheidspro-
ducten van De Dode zee in Israël. 
Maar ons doel om ons eigen zuivel-
bedrijf te kopen bleek elk jaar verder 
van ons verwijderd door de stijgen-
de landbouwprijzen in Nieuw-Zee-
land. Daarom hadden we veel jaren 
een pachtbedrijf.

Overstap naar Australië
Onze oudste zoon Jos had als on-
derdeel van zijn Ag Business Degree 
een drie maanden durende werker-
varing opgedaan in Victoria Austra-
lië en besloot dat - na het behalen 
van zijn diploma - Australië het land 
was waar hij verder wilde leven en 
boeren. Toen wij hem in 2002 op-
zochten en wat rondkeken consta-
teerden wij dat onze droom om ons 
eigen zuivelbedrijf te kopen nog wel 
mogelijk was in Australië. Victoria 
Australia met eenzelfde soort kli-
maat (35deg zuid) was ideaal voor 
zuivel. Van het een kwam het ander De koeien komen naar de melkstal om te worden gemolken.
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en in 2003 kochten we ons eigen 
bedrijf nabij de plaats Warrnambool 
en bouwden we bij het bedrijf een 
nieuw huis. In 2007 breidden we 
ons bedrijf verder uit en kochten we 
40 km verderop in Victoria er een 
andere boerderij bij voor toevoer 
van jongvee. Onze derde zoon Paul 
is toen op ons bedrijf gekomen en 
toen hoefde ik niet langer meer be-
zig te zijn met het dagelijkse werk 
van melken enzovoort.

Een andere baan
Onze jongste zoon Ben werkte in 
de mijnen in Western Australia. Hij 
vroeg mij op een dag of het niet 
iets voor mij was om vrachtwagen-
chauffeur in de mijnbouwsector te 
worden. Er was een vacature in the 
Pilbara. Het hield in dat je van Mel-
bourne naar Perth vliegt (4 uur) dan 
van Perth naar de mijn reist (1:5 uur) 
en je vervolgens acht dagen ach-
ter elkaar twaalfurige werkdagen 
maakt. Je verbleef in een kazerne-
achtige accommodatie. Daarna zes 
dagen naar huis en dan weer acht 
dagen werk. Het was een bijzonde-

re ervaring die ik niet graag had wil-
len missen. Het gaf me veel inzicht 
in de mijnbouw van ijzererts. Ik heb 
dit drie-en-een-half jaar gedaan, tot 
juli 2017.

Zuid-Australië
Inmiddels hadden wij het toevoer-
bedrijf in Victoria verkocht en een 
huis met 8 ha bos in Zuid-Australia 
gekocht. In 2020 hebben we dat 
weer verkocht en een vrijstaand huis 
gekocht in het kleine stadje Berri. 
We wonen heel dicht bij de rivier 
Murray. De regio heet De Riverland 
en wordt ook wel de fruitschaal van 
Australië genoemd met een landkli-
maat, vergelijkbaar met Spanje. 
Hier worden de meeste wijndruiven 
verbouwd, ongeveer 465.000 ton 
per jaar. Verder mandarijnen, si-
naasappels, perziken, amandelen, 
olijven enzovoort. Dit brengt met 
zich mee dat er een enorm aanbod 
voor werk is. Omdat ik graag bezig 
mag zijn, werk ik elk oogstseizoen 
als vrachtwagenchauffeur op een 
truck om dag of nacht de druiven 
naar de wijnmakerij te brengen. Will 
werkt parttime als consulente op 
een reisbureau. 

je Fries. Nederland is en blijft voor 
ons tweeën altijd ons geboorteland.

Tot slot
Emigreren is niet voor iedereen ge-
schikt. Je laat een hoop achter maar 
je vindt ook veel nieuws. Het leven 
voor iedereen is voorspoed en te-
genspoed en waar je ook gaat, je 
moet van jezelf geven. Velen gaan 
soms na jaren toch weer terug. Ge-
lukkig hebben wij nooit heimwee 
gekend. Als we niet hadden kun-
nen emigreren was ik zeer zeker bij 
de (Rijks)politie gebleven. Ik denk 
dat emigreren ook gedeeltelijk een 
avontuur is. Gevoelsmatig was en is 
Nederland waarschijnlijk voor mij te 
klein en de zekerheid in Nederland 
te benauwend. Dat neemt niet weg 
dat ik nog steeds trots op dat kleine 
land ben. Ik denk dat het onrustig 
zijn ook in de aard van het beestje 
zit en kan voor anderen soms wat 
moeilijk zijn. Ik mag blij zijn met 
een vrouw die de ‘reis van het le-
ven’ zo enthousiast met mij deelt. 
Ons motto is nog altijd vooruitzien 
en niet achterom kijken. De ervaring 
opgedaan bij de Rijkspolitie heeft 
mij ten zeerste gevormd en ik kan 
er nog steeds met grote voldoening 
op terugzien.

De melkstal en ons huis.

De druiventruck.

Paul en Will met hun zoons: Jos, Robert, 
Paul junior en Benjamin.

Vrije tijd
Zoals je ziet vervelen we ons totaal 
niet. In onze vrije tijd gaan we met 
de camper op pad en brengen be-
zoekjes aan onze kinderen en klein-
kinderen, die allemaal in andere sta-
ten wonen. We zijn enorm dankbaar 
voor onze gezondheid en om nog 
zo vol in het leven te mogen staan. 
We spreken Engels, denken en dro-
men in het Engels. maar na 40 jaar 
down under spreken we nog steeds 
goed Nederlands en zelfs een beet-
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Onder elk dagverslag staat een 
kort gedicht dat door bandaf
drukken van de toeristenvracht
wagens werd achtergelaten op 
het strand.

Terschelling 17 september
De Willem de Vlamingh vertrok om 
10.05 uur uit de haven, windkracht 
4 op zee dus er stond een stevig 
briesje. Half bewolkt en een prima 
temperatuur. Op het achterdek was 
het uitzicht over het wad prachtig. 
En oude twee- en driemaster sche-
pen dachten daar ook zo over. Na 
een tocht van ongeveer twee uur 
kwamen we op Terschelling aan. 
De bus bracht ons naar de camping 
in Lies. Daar konden we de rugzak-
ken neer zetten terwijl de chauffeur 
even op ons wachtte. Door naar 
Oosterend voor de lunch. Daarna 
werd het tijd om een stukje te lopen. 
Eerst langs de prachtige Wadden-
zeekant en vervolgens de oversteek 
via berkenbossen en heidevelden 
naar het Noordzeestrand. Wat een 
prachtige natuur, veel vogels om 
ons heen. We spraken een oude 
boer die vertelde ons dat de vogel-
trek begonnen was en de vogels in 
de eendenkooien tot rust kwamen. 
Op het strand stond een stevig wind 

WADDENTREKTOCHT Hiking Adventures

Bandafdruk toeristenvrachtwagen.

maar de temperatuur was prima om 
te wandelen. Langs het Hartbreak-
hotel naar paal 16 waar we landin-
waarts liepen naar het plaatsje Lies. 
Daar werden we opgewacht door 
onze gastvrouw en -heer, Tanja en 
André van camping Jelle’s Plak. 
Tanja is een geweldige kokkin die 
een heerlijke pastamaaltijd voor 
ons op tafel zette. Daarna nog even 
tijd voor koffie, een plaatselijke jut-
tertje (kruidendrank) en mooie ver-
halen. Toen werd het tijd om de 
slaapzak op te zoeken. Heerlijk stil 
met sterren aan de hemel. Na een 
goede nachtrust werden we op tijd 
gewekt door de haan, die kennelijk 
aangaf dat de eierenproductie van 
de kippen opgang was. Wat is het 
platteland tocht prachtig. 

Zilte zoute tranen, sta niet stil  
maar dans je dag vier het leven, 

dankbaarheid, verzandt plots  
in een schaterlach.

Terschelling/Vlieland  
18 september
Na een heerlijk ontbijt met verse 
eieren, kaas van het eiland, vers 
gebakken brood en lekkere sterke 
koffie bij Tanja en André was het 
tijd om weer een stuk te gaan lo-
pen. Het duurde even voordat het 
hele team zover was, maar dat 
mocht de pret niet drukken. Via de 
cranberryvelden, door het bos naar 
een uitkijkpunt met zicht over de 
Midlands, naar een recreatiemeer 
waar we heerlijk onze broodje kon-
den opeten. Daarna verder langs 
de oude Duitse bunkers die deel 
uitmaakten van de Atlantic wal naar 
het dorp West-Terschelling. Daar 
aan de voet van de Brandaris een 
terrasje gepakt om de lokale cran-
berrytaart te proeven. Met de snelle 
boot voeren we daarna naar Vlie-
land. Wat een supersnelle ervaring 
zo hard ging deze boot. Op cam-

ping Stornemelk sloegen we ons 
kamp op en genoten we van een 
pastamaaltijd in het restaurant. Tijd 
voor een goede nachtrust en eenie-
der kroop voldaan zijn slaapzak in.

Leef het ritme van de zee,  
zonder het tikken van de tijd.

Vlieland 19 september
Vandaag op tijd opstaan, de tent-
jes inpakken, een reepje als ontbijt 
en voor een ieder een kop koffie 
met de jetboil gezet. De bus ging 
namelijk vroeg naar het Posthuys. 
Daar koffie met lokale gebak voor 
de nodige suikers. Lopen langs het 
vogelnatuurgebied en vervolgens 
over het strand naar het reddings-
huisje uit 1890. Deze enorme zand-
vlakte wordt ook wel de Sahara van 
het Noorden genoemd, leeft gebied 
van vele vogels maar ook militair 
oefenterrein. Onderweg nog het 
skelet van een aangespoelde bruin-
vis gezien. 
Het reddingshuisje lang vol met 
allerlei aangespoelde spullen af-
komstig uit vele landen. Van ski’s 
tot boeien, surfplanken, kleding-
stukken, kinderspeelgoed en zelfs 
kunstgebitten. Kort na ons kwam 
er een groep met een grote vracht-
wagen die van de gids uitleg kregen 
over de vele aangespoelde goede-
ren. En de vondst van de kunstge-
bitten had een reden vertelde hij, 
namelijk zeezieke toeristen die over 

WADDENTREKTOCH HIKING ADVENTURES | IPA OOST
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de reling gingen hangen. Verdere 
details zal ik besparen. 
Daarna oversteken naar de Wad-
denzeekant, bij de oude houten 
steiger werden we opgepikt door 
kotter De Vriendschap en overgezet 
naar Texel. Het was daarna nog vier 
kilometer lopen naar de camping in 

de Sluftervallei. Een prachtige rus-
tige camping waar het heerlijk rus-
tig was. 

Ik laad mijn hart vol Waddenzee, 
een beetje stiekem, zonder vragen. 
Ik neem een beetje Vlieland mee, 

zoveel als ik kan dragen.

Texel 20 september
Ons grootste Waddeneiland. Tsja… 
en hoeveel Waddeneilanden zijn 
er eigenlijk? André op Terschelling 
vertelde ons dat er in totaal van 
klein tot groot tot en met Denemar-
ken 61 Waddeneilanden zijn. Hij 
had daar een mooi fotoboek over 
met de beschrijving van al deze 
eilanden. Na het ontbijt loepen we 
door de sluftervallei (waar schapen 
en schotse hooglanders grazen) 
naar De Koog. Tijd voor de lunch 
in het bluescafé, een gezellige plek 
om even bij te komen. Daarna door 

de bossen naar Loodsmansduin, 
waar we de tentjes opzetten voor 
de laatste nacht. In restaurant Paal 
2.3 werd die avond een heerlijk di-
ner geserveerd en genoten we na 
van al onze belevenissen op de drie 
eilanden. We hebben genoten van 
al het moois wat we onderweg za-
gen, de mooi verhalen die we deel-
den en het mooie weer dat we heb-
ben gehad. 

Wat de diepste indruk maakt werd 
door water aangeraakt, door geen 
mens gestoord neemt de zee het 
laatste woord.

NB: meer over de tochten van Hi-
king Adventures vind je op www.
hiking-adventures.nl of stuur een 
e-mail naar collega Hans Robijn via 
info@hiking-adventures.nl. 

Joost Ruijter


