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Activiteiten

(door Hetty van den Eijk)

Beste leden,
Het gaat nu rap dichterbij komen, de viering van
het zestigjarig jubileum van IPA Rotterdam. In
dit blad meer informatie en foto’s van wie, wat
en waar. Belangrijk is wel dat u zich op tijd
opgeeft indien u mee wilt vieren, want vol =
vol.
Helaas zijn we nog altijd niet af van het
vervelende Covid-19 virus, integendeel,
de ziekenhuizen liggen weer vol. Gelukkig
hadden we als bestuur eerder al besloten
dat we het Sinterklaasfeest niet door konden
laten gaan. We kunnen alleen maar hopen en
duimen dat de geplande Nieuwjaarsreceptie
wel doorgang kan vinden, zodat we elkaar
eindelijk weer eens kunnen zien. Het duurt allemaal veel te lang.
Ondanks alle maatregelen gaan we wel gewoon door met de voorbereidingen en de
planning van het jubileum. En ook het maken van dit magazine loopt natuurlijk gewoon
door. Het leven staat gelukkig niet stil door het virus.
Ik was erg geraakt door het telefoontje dat ik mocht ontvangen van de zoon van Ton
Pollemans, die me bedankte voor het aanhalen van zijn vader in mijn vorige voorwoord.
Vaak weten nabestaanden niet eens wat een hechte club de IPA is, en hoe zeer we de
leden die ons ontvallen missen en ook regelmatig gedenken. Ik hoop dan ook echt van
harte dat u gehoor geeft aan mijn oproep in dit blad, en heel veel foto’s stuurt van onze
vereniging en leden door de jaren heen. Zodat we ze allemaal weer eens terugzien.
Ik heb mijn best weer gedaan om er een interessant blad van te maken voor u, dit
laatste blad van 2021. Veel leesplezier in ieder geval. En ondanks corona wens ik u
allen, mede namens mijn ouders Joop en Corrie van den Eijk, hele fijne feestdagen en
een mooi, waardevol, liefdevol en vooral ook gezond begin van 2022. Santé.
Servo per Amikeco.
Lieve groetjes,
Hetty

Zaterdag 8 januari 2022
de Nieuwjaarsreceptie.
U bent vanaf 13:30 tot 16:00 uur van
harte welkom. Geen buffet dit keer, wel
lekkers bij de koffie en heerlijke hapjes.
Zoals altijd aan het Bramanteplein 2 te
Rotterdam.
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Contactpersonen I.P.A. Rotterdam
Regionale Eenheid Rotterdam

Sectoren.
Rijnmond Noord. Maassluis – Vlaardingen

K. de Jong

Rotterdam Stad.

Henri Appeldoorn
henri.appeldoorn@politie.nl

B. Centrum

Rotterdam Oost.

VACANT

Rotterdam Zuid. B. Feijenoord.

Jan Pots
jan.pots@politie.nl

Rijnmond Zuid B. Charlois.

Serdar Kilickaya
Serdar.kilickaya@politie.nl

Zuid-Holland-Zuid.

VACANT

Zeehaven.

Ayhan Akgul
ayhan.akgul@politie.nl

D.R.O.S.

Klaas Blokland
Klaas.blokland1@politie.nl

D.R.I.O.

Adam Elsinga
adamelsinga@telfort.nl

D.R.R.

Johan de Wee
johan.de.wee@politie.nl

PDC Zuid – West

Christian Rappa
christian.rappa@politie.nl

Landelijke Eenheid.

Ap van der Werf
ap.van.der.werf@politie.nl

Handhaving – Stadsbeheer.
Gemeente Rotterdam.

Hans van der Geest
jcj.vandergeest@rotterdam.nl

Handhaving
Gemeente Schiedam

Remco Navarro
rf.navarro@schiedam.nl
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Van de voorzitter

(door Ton Rappa)

Vrienden.
We naderen alweer het einde van 2021. Onze Sinterklaasviering hebben wij
helaas moeten afzeggen. Door beperkende Corona maatregelen mogen wij
nog steeds een beperkt aantal leden ontvangen in “ons verenigingsgebouw”.
Aangezien het aantal leden, dat met hun kinderen Sinterklaas had willen
begroeten, groter bleek en wij het limiet moesten aanhouden hebben wij, om
geen kinderen teleur te stellen, hiertoe besloten. Misschien een vooruitziende
blik nu het aantal coronazieken ook weer stijgende is. Maar niet getreurd,
volgend jaar gaan wij voor een herkansing van het Sinterklaasfeest.
We hebben als bestuur niet stil gezeten. Tijdens enkele vergaderingen hebben
wij het gehad over het volgend jaar. Onder andere nieuwe evenementen
zijn aan de orde geweest. Deze brengen wij graag later onder jullie aandacht. De vaste evenementen,
nieuwjaarsreceptie, jubilarissen, barbecue en Sinterklaas blijven vanzelfsprekend elk jaar terugkomen.
Dat komend jaar een bijzonder jaar is voor ons district mag duidelijk zijn bij de leden die al wat langer lid
zijn. Ons 60 jarig jubileum is aanstaande en zal in de maand juni 2022 worden gehouden. Over het hoe
wat en op welke wijze zal jullie bekend worden gemaakt met een speciaal ontworpen folder. Aan deze
folder zit een aanmeldstrook. Dus wees er snel bij en laat ons jubileum slagen.
Ander belangrijk onderwerp. Onze algemene ledenvergadering is gehouden in Venlo. Helaas hebben
wij van Rotterdam niet kunnen aansluiten en werden wij vertegenwoordigd door district Het Groene
Hart. Naast alle allerhande zaken is een belangrijk onderwerp besproken: “ het aantal Nederlandse
IPA leden “. Terwijl ik het idee heb dat in de landen om ons het ledenaantallen groeit, stagneert dit bij
ons. Mede namens het Landelijk bestuur roep ik daarom actieve leden op de IPA meer bekendheid te
geven. Inhoudelijk graag en niet alleen maar voor de autosticker en het internationaal bekende IPA
Lidmaatschapsbewijs. Verder komen bij het LB regelmatig uitnodigingen van buitenlandse IPA secties
binnen. Deze uitnodigen variëren van georganiseerde festiviteiten tot het bijwonen, door IPA leden/
collega’s van een meerdaags congres zoals de meeting Young Police Officers. Meest recentelijk is dit
gedaan door een Engels district. Het verblijf daar met een heel mooi programma wordt geheel door
hen verzorgd. Voor dit soort uitnodigingen kan elke collega, IPA lid zich opgeven. Een motivatie maakt
deel uit om uitgezonden te worden door het LB. Ik weet vanuit het verleden (District Kent) dat contacten
zijn gebleven. Zou je persoonlijk toch meer willen weten bel of mail ons dan. Ons motto is: Dienen door
Vriendschap
Vrienden. Naast mijn wens aan jullie goed en gezondheid 2022 en tot, rest mij nog het volgende: Blijf
ons bij overlijden, ziekte van een lid of diens gezinslid informeren, zodat wij tenminste een kaartje
kunnen sturen of een belletje kunnen plegen. Kleine moeite voor ons naar leden waarvan de partner is
weggevallen of die alleen deze vervelende periode moeten doormaken.
Servo Per Amikeco

J.M.A (Ton) Rappa
De voorzitter / Rotterdam
International Police Association
Netherlands Section
+ 31 (0)622072076
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OPROEP!
In 2022 viert IPA Rotterdam haar zestigjarig bestaan.
We willen een blad vlak voor de festiviteiten, een jubileumblad maken, en daar hebben we
u /jou voor nodig. We willen u hierbij vragen om anekdotes, foto’s, herinneringen, en alles dat u wilt over
uw deelname aan zestig jaar IPA Rotterdam.
Dus stuur al uw schrijfsels, foto’s of wat u dan ook kwijt wilt digitaal aan:
Webredactie-rotterdam@ipa-nederland.nl
En als u niet digitaal onderlegd bent, kunt u het ook per post sturen naar mijn privé adres:
Hetty van den Eijk
Poolcirkel 30
2931 PK Krimpen aan de Lek
Om het de ouderen makkelijker te maken, kunnen we eventueel ook een interview of zoiets regelen bij
u thuis. Mijn telefoonnummer staat vermeld bij de bestuur informatie. Neem contact met me op en we
regelen het wel. Ik hoop dat u allemaal wilt helpen er een mooi en goed gevuld jubileum nummer van te
maken.
Omdat het jubileum al in juni is, willen we u wel vragen er niet te lang mee te wachten. We rekenen op u
om ons te overstelpen met uw herinneringen aan zestig jaar IPA Rotterdam.
Uw redactrice,
Hetty van den Eijk
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Grensoverschrijdende voertuigcriminaliteit - snelle interventie in Wald
(door door Martin Coyne)

Grensoverschrijdende voertuigcriminaliteit - snelle Zo verifieert Digitpol de juistheid van informatie
interventie in Wald (door Martin Coyne)
en schakelt vervolgens een gespecialiseerd team
in, waarmee zij wereldwijd nauw samenwerken.
Rotterdam IPA lid Digitpol, Martin Coyne houdt zich Medewerkers lokaliseren ter plaatse het
onder andere bezig met de intelligente opsporing van gesignaleerde voertuig en zorgen ervoor dat zij het
gestolen voertuigen. Om meer Nederlandse gestolen voertuig niet uit het oog verliezen. Als dat lukt, dan
voertuigen op te kunnen sporen werkt Digitpol¹, informeren zij de plaatselijke politie die vervolgens
Stichting Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit² tot aanhouding, inbeslagname of tot een (huis)
(VbV) en de politie gestructureerd samen. En met zoeking kan overgaan.
resultaat! Om u een beeld te geven hoe dit in zijn
werk gaat hebben wij Martin Coyne gevraagd om Uit de praktijk
ons een kijkje achter de schermen te geven.
Martin Coyne: “Tijdens een toezicht op een gestolen
voertuig in januari van dit jaar in AmsterdamReal-time track en trace systeem
West, ontving ik om 16.30 uur via het Active Search
Op het moment dat er een diefstalsignaal System de melding dat de sleutel van een gestolen
geplaatst wordt op een voertuig, uitgerust met een Peugeot 3008 geactiveerd werd in Brunssum.
ingebouwde OEM e-SIM, ontvangt Digitpol vanuit Na controle van de locatie en contact te hebben
het VbV-Vermiste Auto Register of via de politie gelegd met de collega’s van de meldkamer
een digitale melding. Het Voertuig Identificatie in Limburg, constateerden wij al snel dat de
Nummer (VIN) van het gestolen voertuig komt betreffende auto met hoge snelheid Duitsland
hiermee automatisch in het Active Search System inreed. Na de coördinatie van de posities met de
te staan. Een geavanceerd systeem waarmee politie in Düsseldorf gedeeld te hebben, koerste de
Digitpol, aan de hand van het VIN en API-koppeling auto vervolgens richting Wald. Vanaf dat moment
met de autofabrikant, direct het gestolen voertuig was er een live-verbinding met de politie in Wald.”
kan volgen vanaf het moment dat de sleutel wordt
geactiveerd. Met deze slimme technologie kan
Digitpol het gestolen voertuig wereldwijd real-time
lokaliseren en traceren.
Rol Digitpol
Het klinkt eenvoudig, maar het opsporen van
gestolen voertuigen met triangulatie van mobiele
telefoongegevens c.q. heimelijk reageren op GPSgegevens vergt niet alleen veel expertise op het
gebied van voertuigcriminaliteit, maar ook veel
geduld.
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Huiszoeking en aanhouding
“Via de Google satelliet-instellingen van het
volgsysteem konden wij zien dat de Peugeot 3008
bij een auto-demontagebedrijf naar binnen was
gereden.

Tot slot
“Dit alles speelde zich allemaal af tijdens mijn
toezicht in Amsterdam.

Gelukkig kon mijn collega mij assisteren met
de tweede auto, waardoor zowel de toezicht in
Politie Wald die binnen enkele seconden arriveerde Amsterdam als de digitale opsporing in Wald goed
kon daarna met een benodigde huiszoekingsbevel geregeld konden worden. Met speciale dank aan de
de gestolen auto in beslag nemen en de verdachte snelle interventie van de politie in Wald.”
aanhouden.”

Even voorstellen Martin Coyne – IPA lid Rotterdam

te identificeren.

Vanaf 2009 was
ik werkzaam bij
de
Rotterdamse
Verkeerspolitie in
een project met de
VOA om forensische
gegevens,
zoals digitale of
gecodeerde VIN- en
serienummers van
gestolen voertuigen
en/of zelfstandige
voertuigonderdelen

Tijdens mijn loopbaan bij de VOA heb ik als
gecertificeerd digitaal forensisch onderzoeker
in veel verschillende projecten gewerkt.
Grotendeels voertuig gerelateerd met het
oog op het identificeren, herstellen van
bewijsmateriaal.

mijn droom te volgen. Door de bouw van een
real-time track- en tracesysteem (SMVIU), met
een koppeling naar de autofabrikant, kan nu
een gestolen voertuig via het VIN wereldwijd
getraceerd worden. Met passie en trots
vervul ik deze rol in de digitale opsporing van
gestolen voertuigen.
Echter zonder mijn forensische achtergrond,
jarenlange opgedane ervaring en opgebouwde
kennis bij politie Rotterdam had ik deze rol
niet kunnen uitvoeren!
Mooi resultaat publiek – private samenwerking
In
samenwerking
met
Stichting
Verzekeringsbureau
Voertuigcriminaliteit
(VbV), het Landelijk Intelligence- en
expertisecentrum Voertuigcriminaliteit (LIV)
en de politie zijn er tot op heden 71 gestolen
voertuigen met een totale waarde van € 3,5
miljoen in beslag genomen.

Droombaan
Een mooi voorbeeld van publiek – private
Voor mij is het opsporen van gestolen samenwerking!
voertuigen een droombaan, daarom heb ik in
2016 besloten om meer het veld in te gaan en
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Eindelijk

(door Peter Kluwen)

Als iemand van plan is je met een vuurwapen te
doden, heb je weinig kans. Zelfs als Peter R. de
Vries een kogelwerend vest aan had gehad, had
hem dat niet geholpen. Omdat de opdrachtgever
daar rekening mee hield, heeft hij ongetwijfeld
tegen de huurmoordenaar gezegd ‘schiet hem door
zijn hoofd’. Dat is ook wat er gebeurd is.
Hoe komt het tuig van deze wereld toch aan hun
wapens? Guess what, ik weet het, ik kan u het
antwoord geven.
Wapens worden gemaakt in wapenfabrieken.
Die fabrieken krijgen van keurige regeringen
vergunningen om die wapens te verkopen aan andere En nu dan het heugelijke nieuws.
landen en soms verkopen ze ze uit strategische Mexico heeft wapenfabrikanten uit de VS voor de
overwegingen aan rebellengroeperingen.
rechter gedaagd. (Trouw 6-8-’21) Waarom? Omdat
hun politiemensen en militairen bij bosjes worden
De Kalashnikov is het huiswapen van de Taliban. doodgeschoten door leden van drugskartels met
Dat wapen wordt niet in Kabul vervaardigd! Verder wapens uit de VS.
zijn er nog ‘beschaafde’ landen die in de Grondwet
hebben staan dat hun burgers over vuurwapens Kennelijk maakt deze procedure kans want
mogen beschikken. En ‘last but not least’, er wordt wapenfabrikant Remington heeft al een schikking
erg veel geld verdiend met de verkoop van het aangeboden aan ouders van doodgeschoten
moordtuig dat vuurwapen heet. Wapens zouden kinderen. Wrang is dat het de Mexicaanse procedure
dus eigenlijk alleen verkocht mogen worden lastig wordt gemaakt door een wet uit 2005 die
aan verantwoordelijke mensen die er op een het republikeinse duo Bush/Cheney er door heeft
verantwoorde manier mee omgaan zoals reguliere geduwd. In die wet worden wapenfabrikanten
legers, politie e.d. Gebeurt dat niet dan moeten er gevrijwaard van misdaden die met hun wapens
mensen aansprakelijk kunnen worden gesteld. Dat worden gepleegd.
betekent dat overheden de wapenstromen vanaf de
fabrikant veel nauwgezetter moeten monitoren.
Peter Kluwen, sept.’21
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Kennismaken met de Politie

(door Hetty van den Eijk)

Een niet alledaags beeld op het dorpsplein van
Ouderkerk aan den IJssel, op een zonnige dag in
september. Een grote truck staat er geparkeerd,
het blijkt een Mobiel Media Lab vrachtwagen
van de Politie te zijn. Ik werd erop geattendeerd
en besloot een kijkje te gaan nemen, want op de
zijkant van de truck staat Cold Case, en ik kan me
helemaal niet herinneren dat er in onze omgeving
een zogenaamde cold case loopt. Dat bleek dus
inderdaad ook niet het geval.
De vrachtwagen is gestationeerd in Den Bosch en
is ooit begonnen als mobiele onderzoeksruimte,
maar wordt nu in het gehele land ingezet voor
verschillende doeleinden. Vanwege de vele
aanvragen voor inzet, is er eind vorig jaar een
tweede exemplaar in gebruik genomen. Deze
zogenaamde MML voertuigen worden dus ook
gebruikt voor cold case onderzoek, zoals onlangs
gebeurde bij de kermis in Budel, alwaar in 1989
een vrouw genaamd Wies Hensen verdween.
Hedendaagse technieken hebben een DNA profiel
opgeleverd, en het publiek werd gevraagd of ze
zich nog iets konden herinneren uit die tijd. Met
gebruikmaking van een virtual reality bril konden
bezoekers de plaats delict en omgeving bekijken,
om te zien of het misschien een herinnering zou
triggeren.
In het geval van Ouderkerk aan den IJssel werd
de vrachtwagen echter ingezet als multimedia
centrum. De vrachtwagen kan door korpsen
worden gereserveerd om het contact tussen
Politie en burgers te bevorderen, of voorlichting
te geven, of buurtonderzoeken uit te voeren. In
Ouderkerk werd de truck, nadat hij er door de vaste
chauffeur naartoe was gereden, overgenomen
door de lokale politie. Wijkagenten Jan-Willem
Ooms en Jos Manschot kregen die ochtend de
jeugd van twee scholen in Ouderkerk op bezoek
in het mediacentrum. Begeleid door leerkrachten
en/of ouders kwamen de scholieren van groep
7/8 in groepjes naar de truck, die plaats biedt aan
ongeveer vijftien personen.
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Niet alleen om kennis te maken met de wijkagenten
die in de Krimpenerwaard, en dan met name in
Krimpen aan de Lek, Lekkerkerk en Ouderkerk,
werkzaam zijn, maar ook om ze wat te leren. Onder
de naam “Hackshield, future cyber heroes” leert

de jeugd over mogelijke vormen van hacken en
cyber criminaliteit, en hoe veilig te internetten. De
jongeren speelden op iPad’s een spel, die ze door
een digitaal internet speelveld leidde. Ze moeten
vragen beantwoorden en beslissingen nemen, hoe
handel ik waar, en de te winnen prijs was huldiging
tot Cyber Agent. Alle jongelui vonden het spannend,
leuk en “beter dan in de klas zitten”.
Burgemeester Cazemier had in de ochtend het
MML officieel geopend voor de Ouderkerkse
jeugd, en tussendoor waren belangstellenden en
nieuwsgierigen ook van harte welkom bij de truck.
Bijkomend voordeel was dat het heerlijk koel was
in de vrachtwagen, waar het buiten toch goed
warm was. Jos en Willem-Jan die zich vrijwillig
voor de taak hadden opgegeven, poseerden ook
geduldig voor de vele foto’s die gemaakt werden.
Jos is jeugdcoördinator in de Krimpenerwaard en
in die hoedanigheid erg betrokken bij de jeugd. “Het
is een leuke en speelse manier van lesgeven” aldus
Jan-Willem, “en ze weten al best wel veel over
internet gebruik en fraude. Ze horen bijvoorbeeld
over WhatsApp fraude van familie en bekenden”.
“Doordat het MML erg gewild en ruim inzetbaar
is, is de wachttijd erg lang” zegt Jos. Omdat de
plaats in de vrachtwagen toch wel beperkt is gaat
de Politie bijvoorbeeld ook naar verzorgingshuizen
toe om ouderen te waarschuwen voor oplichting en
fraude praktijken. “Door de corona crisis heeft dat
allemaal een beetje stil gelegen” aldus Jos, “maar
we hopen dat in de toekomst ook allemaal weer op
te kunnen pakken”.
Het bezoek van de truck is in Ouderkerk niet
onopgemerkt voorbij gegaan, en iedereen vond het
een geweldige ervaring voor herhaling vatbaar.
Ziet u ergens zo’n vrachtwagen staan, weet dan dat
u van harte welkom bent om te komen kijken en
kennismaken.
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De RNM04955 voorgoed uit de vaart

(door Frans Schreutelkamp)

bezig was. Een dank je wel van een Crooswijker
was ook echt gemeend.
Op 1 juli als agent terug naar de Rivierpolitie.
Later is de naam veranderd in de Zeehavenpolitie.
Ik heb daar, ondanks tegenslagen, met heel veel
plezier gewerkt. De kans gekregen om stages en
opleidingen op Mar(itime)Pol(lution) gebied te
mogen volgen in Hamburg, Stade en Bremerhaven.
Als MarPol Inspector heb ik door onderzoeken in
machinekamers van zeeschepen naar afvalolie
(slugde) fraude, een bijdrage mogen leveren aan
het terugdringen van het aantal olielozingen op
zee.

Op 1 januari 1974 begon mijn avontuur bij
de politie. Als matroos trad ik in dienst bij de
toenmalige Rivierpolitie Rotterdam. In die tijd
was de Rotterdamse haven nog relatief onveilig.
In 3,5 jaar heb ik 45 water gerelateerde stoffelijke
overschotten mogen bergen.
Op 1 juli 1977 naar de Rotterdamse politieschool
waar je in 1 jaar werd klaargestoomd voor het werk
als politieman. 1 juli 1978 m’n diploma gehaald en
door naar de praktijkklas. Die stond onder leiding
van de Adjudant Roets. De praktijkklas was een
voorbereiding op de praktijk. Met alle leuke en
negatieve zaken. Oneerbiedig werd de praktijkklas
het “Circus Roets” genoemd.
Na de praktijkklas naar de basisopleiding Mobiele
Eenheden.

Al lid van de Mobile Eenheid heb ik de krakersrellen
Amsterdam, de kroningrellen in 1980, en meerdere
grote voetbalrellen mee mogen maken. Ook inzetten
waarbij je als hulpverlener mocht optreden.
Zoeking op linie naar vermiste personen. Het
hoorde er allemaal bij. Als politieman maak je veel
dingen mee. Leuke, minder leuke en traumatische
ervaringen. Helaas heb ik in de loop der jaren
PTSS klachten ontwikkeld. Uit een test kwam dat
ik heel veel PTSS gerelateerde klachten had maar
dat het gelukkig (voor de organisatie) geen PTSS
was. Ik heb overigens wel een PTTS behandeling
(EMDR methode) gekregen. De incidenten zijn
“verdwenen” dat wil zeggen dat ik er beter mee
om kan gaan. In 2009 heb ik de kans gekregen om
in deeltijd mijn vakdiploma uurwerktechnicus te
halen aan de vakschool in Schoonhoven. In 2014
met diploma van school gekomen. Een jeugdroom
was uitgekomen en ik kon een eigen reparatie
atelier opstarten. Wat in alle jaren bij de politie nog
een meest zeer gedaan heeft is dat mijn 45 jarig
ambtsjubileum vergeten is. Je voelt je dan echt
afgedankt.

Na 47jaar en 9 maanden ben ik met pensioen
1 december 1978 als straatdiender in de Rotterdamse gegaan. Ik heb best wel eens getwijfeld over mijn
wijk Crooswijk begonnen. een fantastische, rauwe werk bij de politie, maar ik heb er nooit spijt van
maar eerlijke wijk waar ik veel heb mogen leren gehad. Ik kan terugkijken op een mooie periode.
van het politievak. De Crooswijkers konden je Ik wens u allen een behouden vaart. Het ga u goed.
totaal verrot schelden maar kwamen ook met koffie
en broodjes aandragen als je lang met een incident
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Pensioen

(door Johan Spinhoven)
Dat wordt aftellen jongens, niet wetende dat er zo
veel zou gaan veranderen in de loop der jaren.
RAS wel alras (om maar woordspeling te
gebruiken ) afgeschaft en niemand wist waar
dat geld was.
Over pensioengat, AOW, Functioneel
leeftijdsontslag (de FLO) en alles kwam
later naar voren, maar wel met 65 jaar
met pensioen gaan.
De jaren gaan tellen en mijn pensioen
komt al(ras) dichtbij. Dat moet gaan lukken
65 jaar.
Dan ploft er een brief van Defensie en
ABP pensioenen op de mat (ik bedoel
dat ging via de PC, maar goed) dat
zegt met 66 jaar en 4 maanden gaat
uw pensioen in. Kort en bondig!

Daar sta je dan op 3 maart 1976 op
het square van het Opleidingscentrum Koninklijke
Marechaussee (OCKMar) Koning Willem 3 kazerne
te Apeldoorn. Plunjebaal omkieperen, tellen en
daarna naar de “filmzaal” in DT (dagelijks tenue),
toen nog overall met blauwe baret.
“Mannen (vrouwen waren er toen niet bij de Kmar)
opstaan, in de houding sta, op de plaats rust…rust.
De commandant der Kmar heeft jullie uitgenodigd
om jullie te informeren over jullie carrière en
jullie pensioen. Te beginnen met inhouding van
fl 50,00 (zegge: vijftig gulden) zijnde premie
R.A.S (Rijksambtenaren Spaarregeling), betreft
maandelijkse inhouding op jullie bezoldiging.
Ik ga er als commandant der Kmar vanuit dat een
ieder hiermee akkoord gaat en dan wens ik een
ieder veel succes binnen het “Wapen” en wat mij
betreft op naar 65 jaar wanneer jullie van pensioen
zullen gaan genieten. Mannen sta op, geef acht,
breng groet, in de houding, op de plaats rust…rust”.

De meesten zagen er geen gat in, maar ik met mijn
registratienummer 55.07.16.445 wel.
Pensioen, vele oud collega’s zijn me niet vergeten,
kaartje, mails succes met je pensioen Johan. En petit
comité en in DT….. nu casual heb ik mijn pensioen
gevierd met mijn kinderen en kleinkinderen, hun
aanhang en mijn partner. De toespraak van mijn
partner Helma zal ik nooit meer vergeten. “Nou
Ouwe, eindelijk heb je je welverdiende pensioen”.
Ook u en de uwen bedankt voor de vele apps en
mails.
Overigens kreeg ik van het bestuur van IPA
Rotterdam het vriendelijk verzoek om door te gaan
met mijn columns voor het IPA magazine. Uiteraard
heb ik hier mee ingestemd! Waarvan akte.
Johan Spinhoven, email:mjsports.nl@gmail.com,
mobiel: 06-42852006

Daar zaten we dan aan een tafeltje met koffie en
roze koeken (houdbaar tot gisteren!).
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Agent en scheidsrechter

(bron Politie.nl)

Nederland - Danny Makkelie is wijkagent bij de
politie én scheidsrechter op het EK voetbal 2021!
‘Fluiten op een EK was mijn grootste droom toen ik
als tienjarige begon. Ik ben enorm trots dat ik daar
nu mag staan met mijn team.’

beslissingen nemen, anticiperen op onverwachte
veranderingen, de-escalerend optreden en gezag
uitstralen. Als scheidsrechter en politieagent ben je
een autoriteit. Je hebt een voorbeeldfunctie – daar
moet je je altijd van bewust zijn.’

Scheidsrechter uit passie
Of hij nou werkt op het veld of op straat: Danny
gaat er met volle inzet in. ‘Scheidsrechter werd ik
vanuit passie, politieagent werd ik vanuit mijn hart.
Ik wilde iets betekenen voor de maatschappij; en
ook dat werk zou ik voor geen goud willen missen.
Ook tijdens het EK blijf ik, via Teams, op afstand
betrokken bij mijn basisteam.’

‘Ik heb een groot rechtvaardigheidsgevoel en ik
houd van discipline, regels en structuur. Maar het
politiewerk, dat ik al vanaf mijn 18e doe, heeft mij
ook gevormd. Ik zet me graag in om een bijdrage te
leveren aan een veilige en leefbare maatschappij.’
Waarom ben je naast het politiewerk scheidsrechter
gebleven?

‘Het politiewerk heeft mij volwassen gemaakt. Beter
communiceren, de-escalerend optreden, onder alle
omstandigheden rustig blijven en het overzicht
bewaren, besluitvaardig en stressbestendig zijn:
dankzij dit werk heb ik me echt als mens ontwikkeld.
Het heeft me verantwoordelijkheidsbesef gegeven,
mentale kracht, ik heb geleerd om leiding te geven
en in teamverband te werken.’
Kun je dat op het voetbalveld ook gebruiken?
‘Absoluut! In beide beroepen zie je erop toe dat de
spelregels worden nageleefd. Als politieagent zorg
je voor veiligheid op straat, als scheidsrechter zorg
je voor veiligheid op het veld. Zowel met burgers als
met spelers moet je goed kunnen communiceren.
Je moet in beide gevallen onder moeilijke
omstandigheden het hoofd koel houden. Snel

‘Van je hobby je werk maken is toch het mooiste
wat er is? Fluiten is mijn allergrootste passie. Wat
is er nou mooier dan de hele wereld over vliegen,
altijd en overal nieuwe indrukken opdoen, fluiten in
de mooiste stadions, altijd nieuwe contacten leggen
en beroemde spelers ontmoeten? Het opent vele
deuren en dat maakt mijn werk als scheidsrechter
zo bijzonder.’
‘Toen ik solliciteerde bij de politie, was ik al
scheidsrechter. Ik fluit van kinds af aan. Eerst in
het amateurvoetbal en nu leid ik voornamelijk
wedstrijden in de Eredivisie en Champions League.
Bij mijn sollicitatie werd gezegd dat de politie
verwachtingen van mij heeft binnen de organisatie,
en dat ik als goed werknemer ook iets terug
mag verwachten. Dat was dus het begrip voor
mijn droom om door te groeien tot professioneel

scheidsrechter. Dat begrip heb ik aan alle kanten
gekregen. Ik val binnen de Eenheid Rotterdam
onder de topsportregeling. Ik mag flexibel omgaan
met mijn diensten en stem mijn rooster af met de
planning. Ook mijn collega’s op het basisteam zijn
heel meewerkend en ondersteunend. Financieel
gezien is fluiten mijn hoofdinkomen. Toch doe ik het
politiewerk heel graag en zou het voor geen goud
willen missen.‘
Wat vinden ze er op het veld van dat je bij de politie
werkt?
‘Ik merk dat de politie een goede naam heeft. Niet
alleen in Nederland, maar ook in het buitenland.
Voorafgaand aan een wedstrijd wordt vaak gezegd
“Danny Makkelie, referee and policeofficer from the
Netherlands.” Daarop hoor ik alleen maar positieve
berichten. Ook merk ik dat mijn bekendheid als
politieagent binnen de voetbalwereld zorgt voor
meer acceptatie en betrouwbaarheid.’
Heb je wel eens als agent gewerkt bij een
voetbalwedstrijd?
‘Nee, maar dat is een bewuste keuze. Het is voor
mij niet verstandig om voetbaldiensten te draaien.
Supporters zullen mij herkennen en om die
reden kan ik een gewillig mikpunt worden tijdens
supportersgeweld. Daarbij verhoogt het werk als
ME’er de kans op blessures en verwondingen. Dat
zou nadelig zijn voor mijn scheidsrechter carrière.´
Is de combinatie vol te houden? ‘Het vraagt soms
veel, lichamelijk en geestelijk, om op beide fronten
optimaal te kunnen presteren. Als ik tijdens mijn
politiewerk een dodelijke aanrijding, reanimatie of
verhanging heb meegemaakt, dan is het soms een
hele opgave om dat tijdens de wedstrijd te parkeren.
Maar andersom kan het ook een flinke uitdaging
zijn om terug te vliegen na een wedstrijd in het
buitenland, en de volgende dag weer te moeten
werken. Ik ben altijd op zoek naar balans.’
Terugblik
Na het EK 2020, gespeeld in 2021 heb ik contact
gehad met Danny. Op mijn vraag hoe hij het EK
voetbal heeft ervaren, verklaarde hij dat het een

prachtige en leerzame ervaring was. Als team
kijken wij terug op een succesvol eindtoernooi,
waarbij wij vier wedstrijden hebben mogen leiden.
Twee groepswedstrijden Italië-Turkije en RuslandFinland, een 8e finale Engeland-Duitsland en de
halve finale Engeland-Denemarken. Hiernaast was
ik ook 4e official bij Duitsland-Hongarije. Op een EK
fluiten, onder het oog van meer dan 100 miljoenen
mensen, geeft veel druk maar ook echt een kick
natuurlijk. We konden eindelijk weer genieten van
gevulde stadions. Door de corona pandemie was er
internationaal sinds maart 2020 geen publiek meer
aanwezig. Om die reden werd het EK verplaatst
van 2020 naar 2021. Voetbal zonder publiek, daar
wordt niemand gelukkig van. Je mist dan sfeer,
emoties, gejuich en gezang. Zonder fans oogt het
bijna kunstmatig en zielloos. Nadat de FIFA in 2016
had besloten om de videoscheidsrechter(VAR) te
testen in internationale wedstrijden, vond dit voor
het eerst plaats in een vriendschappelijke interland
op september 2016 tussen Italië en Frankrijk, onder
leiding van Björn Kuipers. Danny Makkelie was de
eerste VAR scheidsrechter. Hij was ook actief tijden
het WK 2018 in Rusland. Daarover zegt Danny, dat
de intrede van de VAR het voetbal eerlijker heeft
gemaakt. Grote fouten kunnen nu gefilterd worden.
Het is een illusie dat de VAR alle discussie weghaalt.
Voetbal is heel subjectief en beslissingen worden
naar het oordeel van de scheidsrechter genomen.
Alleen bij duidelijk “fout” mag de VAR ingrijpen.
De scheidsrechter kan dan op advies besluiten
de beelden te bekijken en op grond daarvan zijn
oordeel aan te passen. Voor scheidsrechters is
de VAR een vangnet, het biedt veel kansen om de
betrouwbaarheid van besluiten te vergroten. IPA is
de grootste politievereniging ter wereld. Omdat ik
voor voetbal de hele wereld over reis, is het een
geruststellende gedachte, dat ik mij als politieman
extra kan legitimeren en sneller hulp kan krijgen in
geval van normale- en noodsituaties. Gelukkig ben
ik nog niet in die omstandigheden terecht gekomen.
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