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Voorwoord
Beste IPA-leden en IPA-vrienden,
Met ingang van eind maart 2022 is er een einde gekomen aan bijna alle coronamaatregelen. De mondkapjesplicht en het thuiswerkadvies zijn vervallen. Ook is testen
voor toegang niet meer nodig voor grote evenementen.
Er zijn geen locaties meer waar het coronatoegangsbewijs geldt. Geadviseerd wordt
om de CoronaCheck-app op uw telefoon te laten staan. Voor meerdere landen is de
QR-code nog wel noodzakelijk om in te reizen of voor bijvoorbeeld bezoek aan horeca,
bioscoop of theater.
Corona is niet weg. Er zullen nog steeds mensen ziek worden van corona. Gelukkig
werkt vaccineren goed en daarnaast hebben veel mensen weerstand opgebouwd door
een besmetting. Daardoor zijn de gevolgen van een nieuwe golf met besmettingen
minder groot dan in 2020 en 2021.
Naar aanleiding van bovenstaande en tot onze vreugde zijn de navolgende activiteiten
doorgegaan: de kaart- en rummikubavonden, onze Districtsledenvergadering 2021 op 8
april 2022 en de Paasbrunch en huldiging van jubilarissen op 18 april 2022. Voor nadere
informatie zie de betreffende artikelen en foto’s verderop in deze Melder. Het verslag van
de gehouden DLV zal op de IPA-website geplaatst worden in het afgeschermde deel (na
inlog zichtbaar voor de IPA-leden).
De Algemene Ledenvergadering (ALV) 2022 is gehouden op vrijdag 20 mei 2022. Ter
voorbereiding op de ALV is op 6 mei 2022 het Oost 4-vooroverleg gehouden. Nadere
informatie omtrent het vooroverleg en de ALV kunt U dan lezen in de volgende editie van
de Melder van september 2022.
Verder is door het Landelijk Bestuur een plan van aanpak gemaakt IPA-breed om vooral
jonge collegae lid te maken, te houden en actief te betrekken bij en te enthousiasmeren
voor alle activiteiten en evenementen, zowel nationaal als internationaal.
Op 11 september 2022 staat een bezoek aan de Nationale Taptoe te Rotterdam gepland.
Zie daarvoor onze agenda–activiteiten in deze Melder.
De zomer is dan eindelijk daar en na twee jaar beperkingen ten gevolge van de
coronapandemie kunnen we er dan ook weer op uit om in Nederland en/of het buitenland
te genieten van een heerlijke vakantie. Rest mij verder om een ieder een fijne vakantie
toe te wensen. Geniet lekker van de zon en het buitenleven!
Ik wens U weer veel leesplezier,
(en ik hoop U te ontmoeten tijdens een van onze activiteiten of evenementen!)

Arno Jansen
Voorzitter
IPA district Arnhem en Omstreken
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Agenda - Activiteiten
Alle maatregelen rondom Corona zijn op dit moment
ingetrokken, dus we mogen weer! Het neemt echter
nog wel wat tijd in beslag om de activiteiten weer te
organiseren en op te starten. We hebben al kunnen
genieten van een prachtige paasbrunch op 2e
Paasdag en we hebben onze District ledenvergadering
kunnen houden. De evenementencommissie heeft
besloten tot en met de zomermaanden de activiteiten
nog even beperkt te houden. Na de zomer staan de
volgende activiteiten op het programma:

2022
Zondag 11 september 2022
Nationale Taptoe in Rotterdam (nadere
informatie verderop in deze Melder);
Vrijdag 14 oktober 2022 van 14.00 uur tot 17.00 uur
Bowlen bij de Griethse Poort in
Zevenaar, aanmelden voor 1 oktober
a.s. op het mailadres:
marjokoehorst@hotmail.com – of telefonisch
op 06-45625930, nadere informatie in de
volgende Melder;

in de overdekte hal van de jeu de boules vereniging
Zevenaar, dus weer of geen weer, er kan gespeeld
worden!

Kaarten en Rummikub
Na de zomer zijn de volgende kaart- en
rummikubavonden gepland op de dinsdagavond
vanaf 19.30 uur in het clubgebouw van SIOS te Velp:
6 en 27 september, 18 oktober, 8 en 29 november en
20 december.
Opgave voor deelname aan het kaarten of rummikub
graag via de evenementencoördinator Marjo
Koehorst per mail: marjokoehorst@hotmail.com of
telefonisch op 06-45625930.

Mededelingen Bestuur
Het bestuur van IPA District Arnhem e.o. feliciteert
IPA District Twente van harte met haar 50-jarig
jubileum. Zij vierden dit jubileum op 23 april 2022 en
een vertegenwoordiging van ons bestuur heeft de
felicitaties persoonlijk overgebracht.
Op 6 mei 2022 is door de IPA-districten OostNederland, Twente, Nijmegen e.o. en Arnhem e.o.
het zogenaamde Oost 4 – overleg gehouden. Dit
keer organiseerde ons district de bijeenkomst in
het clubgebouw van SIOS in Velp. Dit vooroverleg
wordt gehouden ter voorbereiding op de te houden
Algemene Leden Vergadering (ALV) van IPA
Nederland, rond het verschijnen van deze editie,
namelijk op 20 mei 2022. Oost 4 probeert met het
vooroverleg breedgedragen standpunten van het
“oosten van het land” naar voren te brengen. In de
volgende editie zal een verslag van de gehouden
ALV worden geplaatst.

Zondag 20 november 2022, vanaf 14.30 uur
Lezing over de Forensische Opsporing
door Wim Gijgink (nadere informatie in
de volgende Melder);
Het jaar 2023 starten we met een nieuwjaarsreceptie
op zondag 8 januari 2023, waar tevens de jubilarissen
zullen worden gehuldigd en we de middag afsluiten
met een gezamenlijke Chinese maaltijd.
Het is nog even ver weg, maar u kunt alvast noteren
in de agenda dat we op zaterdag 11 februari 2023
de oostelijke kampioenschappen jeu de boules op
het programma hebben staan. Gespeeld wordt er
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Redactie
In deze mooie lentetijd heeft de redactie menig
nieuwsfeitje voor u op een rijtje gezet en zorgden
de weer opgestarte activiteiten van de vereniging
ervoor dat daar een verslag van kon worden
geschreven. De leden die aanwezig waren op de
activiteiten kunnen bij het lezen nog even nagenieten
van de gebeurtenissen en de leden die de activiteit
gemist hebben, kunnen lezen wat er zoal binnen de
vereniging gebeurt. We hopen dat de verslaglegging
wordt gewaardeerd en anders horen we het graag.
Zo vlak voor de datum dat de teksten en foto’s naar
de uitgever gestuurd moesten worden, was er een
technische storing in de computer van de redactie en
bleken alle opgeslagen gegevens en bestanden niet
meer bereikbaar. Er moest veel werk worden verzet
om bestanden en foto’s opnieuw te verzamelen en
samen te stellen, maar gezien het feit dat u dit leest,
is dat (met enige vertraging) toch gelukt. Gelukkig
weet u niet wanneer de Melder op de deurmat moest

vallen, het is iets later geworden, maar we wensen u
toch veel leesplezier met deze editie.
Als u deze zomermaanden er weer op uit trekt en u
komt onderweg nog mooie plekjes tegen of u maakt
leuke foto’s van met name politiegerelateerde zaken,
laat ons dan meegenieten en stel uw foto’s of leuke
teksten ter beschikking aan de redactie. De IPA
Internationaal heeft een fotowedstrijd uitgeschreven.
U kunt meedoen aan twee categorieën, Algemeen en
Politie aan het werk. Voor de beste foto is een mooie
prijs beschikbaar van 400 Euro. Sluitingsdatum van
inzending is 31 juli a.s. Wilt u hieraan deelnemen,
dan heeft de redactie nadere informatie en een
inschrijfformulier voor u . Geniet van de mooie
zomerperiode!
Heeft u het gebouw van de politie op de cover al
herkend?

Bureau van politie te Zevenaar
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Paasbrunch
Wat hebben we ernaar uit gekeken, weer fijn
samen met andere leden en vrienden van de
IPA bij elkaar komen en vriendschappen weer
aanhalen of nieuwe vriendschappen aangaan.
Voor ons geen tripje naar een showroom, een
meubelboulevard of andere activiteit wat op
2e Paasdag gebruikelijk is. Wij gingen naar
het zonovergoten Babberich waar naast de
zaalingang van ’t Centrum van de familie Reijmer
al een groot luchtkussen was opgesteld. Helaas
was het niet bestemd voor de IPA-leden, maar
voor de jeugd die in een andere zaal ook gingen
genieten van een paasbrunch.

voor hun 25-jarig lidmaatschap; Hermien van
Dijk, Tjibbe de Boer en Hendrik van der Laan
voor hun 40-jarig lidmaatschap; Piet Brugman
voor zijn 50-jarig lidmaatschap en Arie Wensink
voor het respectabele aantal jaren van 60 jaar
lidmaatschap.
Van de gehuldigde jubilarissen werd aansluitend
een groepsfoto gemaakt.

Het werd tijd om aan de brunch te beginnen. Het
personeel van ’t Centrum nam het woord en gaf
uitleg over de vele gerechten die waren opgesteld
in buffetvorm. Het zag er allemaal prachtig uit!
De zaal was feestelijk aangekleed en gezellig (Helaas kunnen we u geen foto’s tonen van het
ingericht met ronde tafels. Al snel liep de zaal mooie buffet, omdat zij verloren zijn gegaan bij
vol en kon je merken dat men elkaar al geruime de computerstoring op de redactie.)
tijd niet had gezien. Er ontstonden direct
geanimeerde gesprekken. Het kostte onze Van diverse broodsoorten naar meerdere
voorzitter Arno Jansen dan ook enige moeite salades, gerookte zalm, een harinkje met
iedereen na het eerste kopje koffie even te laten uitjes, als ook het gebruikelijke eitje met de
luisteren naar een welkomstwoordje. Wel was Pasen. Koude en warme gerechten, waaronder
de aandacht erbij voor de aansluitende huldiging zelfs de bijna altijd tijdens de lunch aanwezige
van de jubilarissen die aan hadden gegeven het kroketten, maar ook pasteitjes, gehaktballetjes
op prijs te stellen te worden gehuldigd ten tijde en nog meer heerlijkheden. Een sapje of ander
van deze paasbrunch. De jubilarissen ontvingen, drinken en een lekker stukje fruit. Het werd stil
naast de uitgesproken waardering voor hun in de zaal. Iedereen zat volop te genieten van
jaren lange lidmaatschap van de vereniging, al het lekkers. Ondanks dat menigeen meerdere
uit handen van Arno de bijhorende speld, een keren naar het buffet liep, was er ruim voldoende
oorkonde en natuurlijk een mooie bos bloemen. lekkers aanwezig of het werd weer snel bijgevuld.
De volgende mensen werden geëerd: Joke Toen was er ook nog een heerlijk toetjesbuffet.
van Dulm-Meester, Hans Buitelaar en Arie Vink Gelukkig was er nog een plekje overgelaten voor
deze kleine lekkernijen.
Onder het genot van een
lekker drankje werden de
gesprekken verder gevoerd
en vloog de tijd voorbij. Het
mooie weer buiten nodigde
uit om de verdere middag
lekker in de zon door te
brengen en zo ging een
ieder zijns weegs. Wel met
de afspraak elkaar weer
snel te gaan ontmoeten op
de volgende activiteit.
We hebben volop genoten
van een heerlijke maaltijd en
vooral van de gezelligheid
met elkaar.
Loes en Bert
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Nationale Taptoe - de mooiste taptoe ter wereld
Het maximum aantal deelnemers is nog niet bereikt voor dit mooie evenement. Daarom een herhaling
van de aankondiging en mogelijkheid tot aanmelding.
Op zondag 11 september 2022 maken we in samenwerking met Midlandtours een dagtocht naar
Rotterdam voor een bezoek aan de Nationale Taptoe in Ahoy Rotterdam.
•
•
•

De Taptoe staat in de top 3 van de wereld
Er is speciale aandacht voor onze veteranen
Het decor is ‘State of the art’

Vertrek: 11.30 uur vanaf de parkeerplaats aan de Westervoortsedijk te Arnhem, ter hoogte van de
Haven. Eindtijd terug in Arnhem circa 21.00 uur.
De ervaring van het vorige
bezoek aan deze taptoe is
dat het een onvergetelijk
evenement is met muziek,
dans, licht, show en kleur.
Aansluitend
reizen
we
met de ervaren chauffeurs
van Midlandtours naar
Restaurant
Onder
de
Pannen in Leerbroek, waar
we de dag afsluiten met een
goed verzorgd 3-gangen
diner.
Alle
informatie
over
de deelnemers en het
programma zijn of worden
bekend gemaakt op de site:
https://nationaletaptoe.nl.
De kosten van deze dag bedragen:
Voor leden, partners en gelijkgestelden: €60,00.
Voor niet-leden en andere introducées: €70,00.
Opgave bij Marjo Koehorst via de mail: marjokoehorst@hotmail.com of telefonisch via: 06-45625930.
We vragen van u een aanbetaling van €30 bij opgave en betaling van het resterende bedrag voor 1
augustus 2022 op de rekening van onze penningmeester:
IBAN: NL 23 RABO 0143770810 tnv IPA Nederland inzake Arnhem e.o. onder vermelding van:
Taptoe 2022.
Vriendelijke groet
Namens de evenementencommissie IPA Arnhem eo,
Marjo Koehorst
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Ledenwerving: het is echt nodig!
De afname van het aantal leden van IPA Nederland
is de laatste jaren steeds meer een zorg voor de
districten en het landelijk bestuur. Om die reden is
afgesproken dat we in woord en daad extra energie
gaan steken in het werven van nieuwe leden.
Landelijk zijn hier Bert Pel en Sergej Veenendaal
belast met deze portefeuille. Hierbij worden ze onder
meer ondersteund door Wesley Miljoen.
Er wordt door het landelijk bestuur extra geld
beschikbaar gesteld om nieuwe activiteiten op te
stellen. Hierbij wordt gedacht aan bijwonen van
politietrainingsprogramma’s in het buitenland,
zoals in Engeland, Verenigde Staten en Sri Lanka,
cursussen en seminars in Gimborn (Dld) en het
organiseren van uitwisselingsprogramma’s. Kort
geleden konden jonge collega’s deelnemen aan een
uitwisselingsprogramma in Londen (York on Patrol).
De verwachting is dat dit heel snel ook in andere
omliggende landen gaat gebeuren.
In Nederland heeft IPA Limburg voor buitenlandse IPAvrienden een mooi programma gemaakt. Collega’s
worden wegwijs gemaakt bij diverse specialistische
diensten en kunnen mee met surveillance. De
afgelopen maanden is het ledenwervingteam

aanwezig geweest op de Politieacademie in Den
Haag en Eindhoven. Doel is om politiemensen in
opleiding enthousiast te maken voor ‘s werelds
grootste politievereniging.
Omdat het ondoenlijk is voor de genoemde collega’s
om alle scholen aan te doen, hebben Hans Buitelaar
en ondergetekende zich beschikbaar gesteld voor
de politieacademie Apeldoorn. Zo stonden we op
maandag 28 februari in de vroege morgen glad
geschoren en gehuld in een slank afkledend wit
IPA-shirt in de aula van de politieacademie aan de
Arnhemseweg. Wesley Miljoen was namens het
landelijk wervingsteam aanwezig.
Met een kraam, gevuld met allerlei prullaria, flyers en
uiteraard inschrijvingsformulieren hopen we nieuwe
leden te lokken. De uiteindelijke opbrengst bestaat
uit twee nieuwe leden, waarvan één voor ons district.
Het is goed om er te zijn, omdat toch blijkt dat over
het algemeen studenten niet veel weten van de
IPA. Dat wij wereldwijd ruim 360.00 leden hebben
in meer dan 65 landen en dat we elkaar op allerlei
gebieden kunnen helpen vanuit onze spreuk: Servo
per amikeco (dienst door vriendschap).
Dit jaar zijn we nog vijf keer
te vinden in Apeldoorn.
Andere collega’s doen
de scholen in Leusden,
Drachten, Eindhoven en
Amsterdam aan.
Er wordt gekeken of we
ons charmeoffensief nog
kunnen uitbreiden naar
andere opsporingsdiensten.
Mogelijk gaan we ook
naar
basisteams
van
de politie en bezoeken
we vergaderingen van
politievrijwilligers.
In die zin is het een kwestie
van ‘de aanhouder wint’!
Bert ter Haar

Wesley Miljoen (links) en Hans Buitelaar bij de
presentatietafel van de IPA. Bert ter Haar is hier de
fotograaf.
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De zeven... onvergetelijke beginnersfouten
Bron: Korpsmedia, Politie.nl

Als je net het blauwe pak draagt, kan dat best
spannend zijn. Want welke arrestant moest je ook
alweer vrijlaten, hoe zit het met het pas ingevoerde
NATO-alfabet en kun je een trein een stopteken
geven? Beginnersfouten, wie heeft ze niet gemaakt?
In deze aflevering vertellen zeven collega’s over wat
hun onvergetelijke blunder is.
Wisseltruc
Het is 1993 en ik loop een leidinggevendenstage. Het
in- en uitboeken van arrestanten behoort tot een van
mijn taken. Ik krijg de opdracht om meneer 1 uit cel
A op transport naar het huis van bewaring te zetten.
En om meneer 2 uit cel B vrij te laten. Op de een of
andere manier maak ik een fout en wissel ik beide
heren om. Pas als meneer 1 naar buiten is gelopen
en uit het zicht is verdwenen, kom ik erachter wat ik
heb gedaan.
Ik zie nog steeds de verbazing van meneer 1 op zijn
gezicht toen ik hem vertelde dat hij vrij was. En dat
van meneer 2 toen hij hoorde dat hij voor een klein
vergrijp de bak in moest. Oeps.
Lichtje branden
Ik ben achttien en net begonnen bij de politie. Ik sta
voor het eerst bij een verlichtingscontrole. Er komt
een vrouw aangefietst zonder licht. Ik houd haar
staande en zeg dat ze een bekeuring krijgt. De vrouw
is het er niet mee eens. Ze houdt bij hoog en laag
vol dat ze wel haar licht heeft aangezet en dat het
gewoon zou moeten werken. Dat wil ze trouwens
wel even demonstreren. In plaats van dat ik het wiel
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omhoog houd en er even aan draai, laat ik de vrouw
een stukje fietsen. En je raadt het al: ze fietst keihard
weg. Sinds die tijd zorg ik er altijd voor dat ik eerst het
identiteitsbewijs in handen heb.

Doortastend
Ik zit nog in de opleiding als ik met een klasgenoot
iemand aanhoud na een achtervolging. Ik fouilleer de
verdachte en voel iets tussen zijn benen. “Wat is dit?”
vraag ik hem. Hij snauwt me toe: “Niet in mijn balzak
knijpen!” Geschrokken trek ik mijn handen terug.
Enigszins opgelaten zet ik de man in de dienstauto.
Op het bureau vinden we toch een boterhamzakje
met verdovende middelen in zijn onderbroek. Ik had
het goed gevoeld. Fouilleringen zijn niet altijd prettig,
maar ik leerde mijn schroom te laten varen.

Vals alarm
Ik werk nog niet zo lang bij de politie als ik een
avonddienst draai met een collega. Op weg terug
naar het bureau zie ik in mijn ooghoek drie jongeren
in het schijnsel van een lantaarnpaal. Eén van hen
houdt iets omhoog en laat dat aan de rest zien. Ik zie
dat het een speelgoedgeweer is, in de vorm van een
kleine AK-47. Het is voor mij zelfs zó nep dat ik denk:
“Zie hem stoer doen met zijn speelgoedgeweertje.”
Mijn collega krijgt het niet mee, ik laat het erbij. Terug
op het bureau kleed ik me om. En als ik daarna
collega’s gedag wil zeggen, zit er ineens niemand
meer. Iedereen is naar buiten gerend. Ik hoor dat we
flink opschalen omdat iemand op straat is gezien met
een AK-47. Er gaat bij mij een lampje branden. Ik
vertel mijn collega’s wat ik eerder zag. Ze vertrouwen
mijn inzicht. De drie jongeren worden aangehouden
op een iets rustigere manier dan de collega’s van
plan waren. Sindsdien spreek ik iedereen aan die,
overduidelijk, met een speelgoedgeweer over straat
loopt.
Klopt niks van
Het is 1977. Ik kom net van de politieschool af en
ben nu echt politieagent. Na twee dagdiensten
met introductie heb ik mijn eerste dienst op straat.
Een nachtdienst. Apetrots dat ik het stuur van
de surveillanceauto vast mag houden. Nou ja,
surveillanceauto. Nu zou je er om lachen. Het is een
Volkswagen Kever met ronkende motor.

Eventueel geboefte hoort ’m al van mijlenver
aankomen. Er zit een armzalig blauw pitje op het dak,
de sirene is niet meer dan een dubbele claxon met
verschillende toonhoogten. Het stopteken zit alleen
aan de achterkant van de wagen.
Mijn mentor zit naast me. Voor ons rijdt een auto die
ik wil controleren. “Ga je gang”, hoor ik van rechts.
Vanwege de positie van het stopteken moet ik eerst
maar eens die auto in zien te halen. Dat lukt. Oké, dan
het stopteken aan. Oh ja, dat knopje zit daar. Nou, áán
dat ding. Ik ben er zo druk mee bezig dat ik niet op de
weg let. Ik wil de auto laten stoppen bij een kruispunt,
maar hij heeft ons gezien en ging gauw rechtsaf. Ik

keer zo snel mogelijk. Wat niet veel voorstelt met
die Kever en mijn verhoogde adrenalineniveau. Ik
schiet zo snel als lukt de weg in waarin ik de auto
zag verdwijnen. Na zo’n tweehonderd meter hebben
we prijs. Daar staat ie! We stappen vlug uit en
trekken de deuren van de auto open. Niemand meer
te bekennen. In de auto vinden we verschillende
gestolen spullen. Tja, typisch een beginnersfout en
een leermomentje.
Stoptrein
Ik heb een nieuwe collega van de vrijwillige politie
mee tijdens een dienst. We krijgen een melding van
een defecte spoorwegovergang. Eenmaal daar zien
we een hele rij auto’s stilstaan. De spoorbomen gaan
niet meer dicht. Verderop zit nog een overgang die
een stuk gevaarlijker is. Zou daar dezelfde storing
zijn? Ik besluit mijn nieuwe collega bij de eerste
spoorwegovergang te laten en zelf naar de tweede te
rijden. Ik vraag hem nadrukkelijk ervoor te zorgen dat
auto’s veilig kunnen oversteken.
Bij de andere overgang is niets aan de hand. In de
verte komt een trein en de bomen gaan dicht. De trein
vervolgt zijn weg naar de overgang waar de vrijwilliger
staat. Plots zie ik de trein hevig remmen en tot stilstand
komen. Enorm geschrokken spring ik in de auto en
scheur terug naar de andere spoorwegovergang.
Onderweg spelen allerlei scenario’s door mijn hoofd.
Als ik aankom, weet ik niet wat ik zie. De rij auto’s
die er eerst stond, is weg. Maar daar, midden op
het spoor, staat de collega. Met een meter of vijftig
voor hem de stilstaande trein. In zijn hand heeft hij
een grote dienstlamp (met destijds een rode schijf
ervoor). Hij heeft een stopteken gegeven… aan de
trein! Aangezien de trein toch langzaam reed, besloot
ie dat hij ‘m wel even kon laten stoppen.
Yankie, Tankie
Ik zit nog niet zo lang bij de politie als het
spellingsalfabet
overgaat
in
het
NATOspellingsalfabet. Tijdens mijn surveillance met een
mede-aspirant vraag ik een kenteken op. Opeens
bedenk ik me dat het in het NATO-alfabet moet, sh*t!
Ik probeer zenuwachtig te bedenken hoe ik de letters
van het kenteken op moet vragen. Ik kom er niet uit.
Hoe het kenteken
precies
luidde,
weet ik niet meer,
maar een gedeelte
ervan gaat volledig
de mist in: “Yankie,
Tankie, Pipo,” klinkt
het over de ether.
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Nieuws van IPA-Nederland
(Noot van de redactie: de vorige editie van de Melder was al voor 24 februari 2022, de dag dat Rusland
haar invasie begon in Oekraïne. Wij zijn van mening dat de berichtgeving hieromtrent niet achterwege mag
blijven.)

Algemene Ledenvergadering 2022
Daarom hopen we op jouw donatie. Elk bedrag helpt en daarom hopen wij, dat we van collega tot collega,
kunnen rekenen op jouw steun! De eerste donaties mochten we al ontvangen. De Nederlandse politiebonden
doneren in gezamenlijkheid namelijk €0,25 per lid. Dat komt neer op zo’n €14.000!
IPA Nederland heeft ook toegezegd €0,25 per lid te doneren.
Als laatste heeft ook de Duitse politiebond DPolG Bundespolizeigewerkschaft zelfs al €20.000 toegezegd!
En zo is deze actie nu al een groot succes, maar we
zijn er nog niet!
Wat gebeurt er met het geld?
Het geld gaat naar de Poolse politievakbond. Zij hebben
korte lijnen met Oekraïne en nemen het vervoer van
materialen vanaf Polen op zich. De Europese Politie
Unie houdt samen met ons toezicht op wat er met het
geld gebeurt. De aankopen zullen besproken worden
en dit koppelen we zoveel mogelijk terug aan jou als
donateur. De aankopen en uitgaven zullen zijn voor
tactische middelen (kogelvrije vesten, nachtkijkers
etc.), voedsel, speelgoed en kleding voor kinderen en
naaste familie van politiemensen, onderduikadressen,
uitvaarten, etc.
Het geld is bedoeld voor humanitaire doeleinden en
alleen voor politiemensen.

Schorsing IPA-sectie Rusland - 8 maart 2022
Inmiddels heeft het internationale bestuur van de IPA besloten dat de afdeling Rusland van de IPA is geschorst.
Zij voldoen volgens het internationaal IPA-bestuur niet aan de regels van human rights en de afspraken die
vermeld staan in de statuten van de IPA.
De ontwikkelingen in de Oekraïne en Rusland worden nauwlettend gevolgd. In oktober van dit jaar staat dit
onderwerp op de agenda van het wereldcongres in Spanje, waarna een definitief besluit volgt.
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Vertrek John Korsel
John Korsel, onze webmaster en 2e penningmeester van het Landelijk Bestuur, heeft aangegeven om het
dagelijks bestuur van de IPA met ingang van 1 april 2022 te gaan verlaten.
John heeft zich de afgelopen tien jaar bijzonder intensief ingezet voor de IPA en niet voor niets is hij daarom
de laatste ALV benoemd tot erelid.
Het dagelijks bestuur betreurt het vertrek van John, maar heeft begrip voor zijn besluit.
Inmiddels is er een mogelijke kandidaat gevonden om zijn werkzaamheden als webmaster op zich te gaan
nemen. Voor de werkzaamheden op ICT-gebied wordt nog naar een kandidaat gezocht en het wordt door het
DB bijzonder op prijs gesteld als jullie hiervoor kandidaten kunnen aandragen.
Er wordt naar een moment gezocht om van John op passende wijze afscheid te nemen.

Vacature ICT’er bij het Landelijk Bestuur
Bij het Landelijk Bestuur is na het vertrek van John Korsel behoefte aan een ICT’er om de diverse systemen
bij te houden. Kennis van de diverse systemen is wel vereist.
Wij vragen IPA-leden zich hiervoor aan te melden. Voor nadere informatie kun je terecht bij John Korsel via
webmaster@ipa-nederland.nl.

Contacten buurlanden
In de maand april 2022 staan bezoeken gepland van het LB aan de buurlanden UK, België en Duitsland.
Tijdens deze bijeenkomsten wordt gesproken over de uitwisseling van leden tussen de diverse landen. Ook
wordt onderzocht of er behoefte bestaat om districten internationaal aan elkaar te koppelen. Wordt vervolgd.

‘Het is niet niks’: een nieuw talent in ons midden! - 30 maart 2022
Willem Koopmann, sinds jaar en dag wijkagent in de Bomenbuurt in Den Haag, heeft in zijn jarenlange
loopbaan bij de politie heel veel incidenten meegemaakt.
Van de leuke voorvallen krabbelde hij thuis na zijn dienst een aantal steekwoorden op om er ‘later’ misschien
iets mee te gaan doen. Dat later is er nu: van de steekwoorden heeft Willem korte verhaaltjes gemaakt
die inmiddels zijn gebundeld in een boekje met de titel ‘Het is niet niks’. En het boekje is te koop! Willem
vertelt: “Ik ben mijn loopbaan begonnen als surveillant, heb bij de ME gewerkt en ben inmiddels al jarenlang
wijkagent. Ik heb altijd aan bureau Segbroek gewerkt dat eerst gevestigd was aan de Archimedesstraat en
nu aan de Fahrenheitstraat.”
De nare incidenten die nu eenmaal onvermijdelijk zijn in het politievak vergeet je nooit, maar de leuke dingen
verdwijnen snel naar de achtergrond; ook deze voorvallen wilde ik onthouden en daarom schreef ik ze op.
Net zoals je doet met uitspraken van je kinderen, die wil je ook graag onthouden. Voor het wijkkrantje werd ik
gevraagd een column te schrijven, iets wat ik met veel plezier heb gedaan. Dat sloeg goed aan, want ik werd
vaak aangesproken door wijkbewoners die vroegen wanneer de volgende column zou verschijnen; mensen
keken er echt naar uit. Mijn vrouw is degene geweest die mij het duwtje in de rug heeft gegeven. Zij zei
“Willem, je schrijft leuk, daar moet je echt eens wat mee gaan doen.” En toen ging het snel. De bureauleiding
gaf toestemming voor het uitbrengen
van een boekje, ik legde contact met
een drukkerij en was betrokken bij het
hele proces.
En nu is het er ineens. Het boekje met
de titel ‘Het is niet niks’ is inmiddels aan
de collega’s van district B uitgedeeld
en is verder voor iedereen binnen de
politie te koop. Vrijdag 17 december
heeft Willem het eerste gesigneerde
exemplaar overhandigd aan Jan van
Zanen, burgemeester van Den Haag.
Ook hij is er enthousiast over en gaat
binnen de gemeente het boekje onder
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de aandacht brengen. De opbrengst van de verkoop wil Willem schenken aan drie organisaties die hem
nauw aan het hart liggen: ‘Dieren in nood’, ‘Voedselbank Den Haag’ en ‘Straat Consulaat, Centrum voor daken thuislozen in Den Haag’. Want zoals Willem zegt: “Ik wil er helemaal niets aan verdienen, ik heb er zoveel
lol aan gehad en vind het bijna jammer dat het af is.” Misschien dat er ooit een vervolg komt? Kladjes met
steekwoorden liggen er nog genoeg!
Voor bestelling van het boekje ad € 5,00 kun je een mailtje sturen naar Willem Koopmann (willem.koopmann@
politie.nl).

Servo Per Amikeco - 11 april 2022
Samenwerking met IPA Duitsland
Om te overleggen over de samenwerking en
mogelijke uitwisselingen van collega’s hebben
voorzitter Willem Schewe en secretaris Kees Jongh
op zaterdagavond 9 april 2022 een bezoek gebracht
aan het vernieuwde Landelijk Bestuur van IPA
Duitsland. Dit deden zij op de historische locatie
van Schloss Gimborn in Duitsland. Het Landelijk
Bestuur van Duitsland was daar al eerder op de dag
bij elkaar gekomen, zodat de afspraak makkelijk te
combineren viel.
Er is gesproken over de samenwerking tussen de
twee IPA-besturen en de uitwisselingen van leden
over en weer. Elkaar bezoeken, leren van elkaars
werk en vrienden maken, dat zijn de grondwaarden
van de IPA. Op het gebied van de samenwerking
hebben we gesproken over het aan elkaar verbinden van districten in Duitsland en districten in Nederland.
Dat wordt nader uitgewerkt. Wij kunnen terugkijken op een vruchtbaar en plezierig overleg waarin de basis
is gelegd voor een intensieve samenwerking tussen de twee IPA-landen.

De nieuwe wervingsfolder van IPA Nederland:

IPA Arnhem | 19

Buitenlandse contacten
Bericht van Johan Braskebo

“Hallo, met Johan Braskebo.”
“Met wie zegt u?”
“Oh, sorry, met Johan Teunis.”
“Hé, Johan, dat is lang geleden!”
Zo begon mijn telefoongesprek met het in Zweden
woonachtige IPA-lid Johan Teunis. Die dit jaar ook
nog eens 50 jaar lid van de IPA is. Benieuwd naar
het leven van een Nederlander die naar Zweden is
geëmigreerd, ontstond het contact met elkaar. Het is
net even te ver (1105 km en 13 uur in de auto) om
een bakkie te doen, dus via de digitale weg hebben
we elkaar gesproken.

Johan heeft zich samen met Anneke in 2012 definitief
gevestigd in het mooie Zweden. “Ik ga hier nooit meer
weg (alleen gestrekt) en Anneke ook niet.” Inmiddels
woont zelfs hun jongste zoon, schoondochter en
kleindochter in Stockholm. Terwijl hun oudste zoon
en schoondochter en kinderen in Hoofddorp wonen.
Alsmede de familie en vrienden. Door alle toestanden
met Covid-19 zijn ze de laatste twee jaar niet meer
naar Nederland geweest. Skype en Facetime zijn
daardoor een belangrijk communicatiemiddel in hun
leven geworden.
Maar hoe kom je nou toch vanuit Oosterbeek terecht
in Zweden? Nou, het schapenhouden was voor
Johan en Anneke in Oosterbeek een beetje een uit
de hand gelopen hobby geworden. Begonnen met
twee Gotlandpelsschapen, groeide dat binnen vijf
jaar uit naar 45 schapen op de Johannahoeve in
Oosterbeek. Het Gotlandpelsschaap is een veelzijdig
schapenras uit Zweden. Het wordt in Nederland ook
wel de Gotlander genoemd. Veelzijdig ja, bekend
om hun goede vlees wat vergeleken wordt met
reewild, fijne zachte wol en de fijne, soepel gelooide
huiden. (info@gutefar.nl) Na een studiereis naar de
bakermat van de Gotlander zijn ze zelf begonnen
met het maken van sloffen, wanten, bodywarmers
en andere gerelateerde producten in hun atelier in
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Oosterbeek. Wat resulteerde in dat ze naast hun werk
ook nog een eigen zaak begonnen en in de winterdag
meerdere cursussen gaven met betrekking tot het
handmatig verwerken van huiden. Een studiereis
over het Gotlandpelsschaap volgde naar… Gotland
en ja, dat ligt dus in Zweden. Het ligt midden in de
Oostzee, op de lijn Riga – Göteborg, een eiland net
iets kleiner dan Nederland. Aan deze reis werden
vrienden uit Zweden overgehouden en zo ontstond
een wederzijdse uitwisseling tussen Zweden en
Nederland.
In deze tijd was Johan eerst in Arnhem binnen de
politie werkzaam op diverse afdelingen, daarna vanaf
1992 in de rampenbestrijdingen crisisbeheersing
. In 1998 was hij van daaruit betrokken bij de
voorbereidingen van het EK voetbal in België en
Nederland. In 2001 maakte hij op verzoek van de
NIBRA (het huidige Nederlandse instituut Fysieke
Veiligheid in Schaarsbergen) als politieman de
overstap als senior onderzoeker/trainer/adviseur,
waar hij zich bezighield met de ontwikkeling van het
politiedeel in de multidisciplinaire samenwerking in de
crisisbeheersing. De onderzoeken naar de rampen
in Enschede en Volendam en het multidisciplinaire
C2000-opleidingstraject
voor
de
regionale
meldkamers en gebruikers was onderdeel van zijn
werk. In 2005 maakte de Politieacademie gebruik
van zijn kennis over de multidisciplinaire inzet van
de hulpverlening bij het ontwikkelen en coördineren
van de opleiding van de meldkamercentralisten,
alsmede het ontwikkelen van de nieuwe functie van
de Calamiteiten Coördinator Meldkamers. Volgens
hem een noodzakelijk fenomeen voor een betere
multicoördinatie en aansturing van de hulpverlening.
“Het telefoontje naar de meldkamer is de eerste
belangrijke schakel in de hulpverlening en de
veiligheid van de gestuurde eenheden,” aldus Johan.
Nadat dit was opgezet was het tijd om dit over te
geven aan zijn opvolger.

De Zweden zijn blij met de Nederlanders die in hun
land gaan wonen. Toevallig bleek er ook een vroegere
collega in de buurt (50 km verderop) te wonen.
De Zweden weten inmiddels dat de Nederlanders
altijd de huizen waarin ze gaan wonen helemaal
opknappen en het prachtige woningen worden. Nu
we het toch over de Zweden hebben, hoe is dat nu in
coronatijd aldaar?
Johan geeft aan dat Zweden een heel ander land
is dan Nederland. Tijdens de pandemie bleek dat
Zweden ongeveer drie weken achterliep op de
ontwikkelingen in Nederland. De meeste winkels
waren met de restricties veelal open. Wel was het
afstand houden en het dragen van een mondkapje
verplicht. Maar stel je het land en het aantal inwoners
even voor. In Zweden wonen acht miljoen mensen
en in Nederland zeventien miljoen. Maar Zweden is
vele malen groter dan Nederland. Op elke vierkante
kilometer in de gemeente waar zij wonen, wonen
twee inwoners. In Nederland is dat 600 tot 700
mensen! Er is dus veel meer ruimte. De buren van
Johan en Anneke wonen op twee kilometer afstand
en de “stad” Tranås is op 23 kilometer afstand. Grote
steden Linköping en Jönköping liggen op een afstand
van elk 100 km.
Na een periode van ongeveer acht jaar heeft Johan
altijd zijn werkterrein verlegd om zodoende scherp
te blijven en nieuwe uitdagingen aan te gaan. De
nieuwe uitdaging emigreren werd in maart 2009
aangepakt door in Zweden een boerderij te kopen.
Al eerder had hij tijdens een van de vele tripjes naar
Zweden met hun vrienden aldaar eens een boerderij
op het oog gehad en daarvan gezegd die ooit te
zullen kopen. Laat dat nu dan toch gebeuren. Niet
alleen een boerderij met 17,5 hectare grond, maar
ook een eigen meer, een bos en vier hectare natuur
beschermd door “Natura 2000”. De eerste jaren is er
hard gewerkt aan de renovatie van de gebouwen, die
nu worden voortgezet met zogenaamde “projecten“.
Het leren van de Zweedse taal en het socialiseren in
hun nieuwe woonomgeving met bijvoorbeeld nieuwe
buren is en blijft een uitdaging. Het is hard werken om
alles te onderhouden, de paarden te verzorgen en te
zorgen voor een stukje vlees op het bord door middel
van zelf jagen op elanden, wilde zwijnen, reewild en
ander klein wild. Ik begrijp dat de diepvriezer zeer
goed gevuld is! Ook de eigen gekweekte groente
wordt daarin opgeslagen. Buiten dat heeft Johan
zich het maken van de eigen “Geldersche” rookworst
aangeleerd, maar dan met vlees van het geschoten
en zelf geslachte wild. Nee, geen schapenvlees, want
de schapen hebben plaatsgemaakt voor het fokken
van paarden. Het schapen houden en met name
de afzet van de producten van de schapenhouderij
liep niet zoals ze zich dat voor hadden gesteld, dus
werden deze ingeruild voor paarden.

“Verder is de Zweed net een struisvogel,” zegt Johan.
Kop in het zand en niet reageren of in ieder geval heel
lang wachten en uiteindelijk dan… De directe manier
van praten en vragen van ons Nederlanders en dan
als politiemensen in het bijzonder is dus even wennen
voor de Zweden, maar ook voor hen. Voor Johan en
Anneke ook richting de taal. Voor de emigratie waren
er in Nederland al lessen Zweeds gevolgd. Als ze
dan bij de vrienden in Zweden kwamen, konden ze
zich toch nog niet verstaanbaar maken. Later bleek
dat het Zweeds van de vrienden een streektaal
was. Inmiddels weten ze zich goed te redden in het
Zweeds door veel naar de Zweedse TV te kijken, de
Zweedse krant en boeken te lezen, maar ook door
bijvoorbeeld deel te nemen aan de cursussen voor
de jachtlicensie en de motorzaaglicentie, alsmede
voor het houden van bijen. Natuurlijk leer je het
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meest van het praten met vrienden en de buren,
maar ja, die wonen weer iets verder weg! Maar even
23 kilometer heen en 23 kilometer terug rijden om
een vriend “in de buurt” te helpen bij een klusje is dan
heel gewoon. An heeft haar schildersgroep waar ze
zich goed weet te vermaken en verder is de wintertijd
een periode in het jaar dat het even wat rustiger is.
Want ‘s winters trekken de Zweden zich meer terug.
Wat te begrijpen is omdat ze daar ‘s ochtends al
om 07.00 uur (als het nog donker is) met het werk

beginnen en om 16.00 uur weer in het donker naar
huis gaan. Dat was wel even wennen. Zoals het ook
ondanks de vele contacten en leefwijzen die ze in
de “vakantiejaren” hadden gekregen, wennen was
aan de heilige ”fika-/koffietijd” en lange lunchtijden,
alsmede aan de uitzonderlijke bureaucratie en
gebrek aan gedelegeerde bevoegdheden binnen
organisaties. Deze constateringen worden niet alleen
gedeeld door de Nederlanders, maar ook zelfs door
vele Zweden.
Sinds 2013 is Johan ook lid geworden
van de IPA Zweden, regio Oost. We
hebben afgesproken dat we eens gaan
kijken vanuit de IPA wat de wederzijdse
interesses zijn om mogelijk te komen tot
een uitwisseling met IPA Zweden of eens
een keer een leuk reisje naar Zweden te
maken. De natuur is er prachtig, er zijn
diverse musea en parken. Stockholm is
natuurlijk een prachtige wereldstad om
te bezoeken.
We sluiten ons (beeld-)telefoongesprek
af met nog een laatste vraag. “Hoezo
nam je de telefoon op met de woorden:
Met Johan Braskebo?” Johan legt
uit dat zijn achternaam “Teunis” niet
uit te spreken is door de Zweden en
hij daarom maar de naam van zijn
boerderij als achternaam gebruikt in het
dagelijkse leven. Per slot van rekening
gebruiken de Zweden zelf ook altijd
bijnamen of roepnamen en niet hun
eigen familienaam.
Vi ses nästa gång (Tot ziens, tot de
volgende keer).
Bert Veldink
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Facelift voor Marechausseemuseum in vestingstadje Buren
Bron: Ministerie van Defensie

Her en der zijn nog karakteristieken van het voormalig Koninklijke Weeshuis zichtbaar. Er komt bovendien een aparte
vleugel waarin de geschiedenis hiervan wordt uitgediept.

Door de ramen straalt het daglicht weer naar binnen,
verlaagde plafonds zijn gesloopt en voorzetwanden
weggehaald. De lak is amper gedroogd en de
geur van verse verf walst nog door de vertrekken.
Het Marechausseemuseum in het pittoreske
vestingstadje Buren kreeg de afgelopen jaren een
grondige metamorfose. Van ‘reüniefaciliteit’ voor
oudgedienden naar publieksmuseum voor jong en
oud.
Vanwege het coronavirus werden de nieuwe
tentoonstellingen eind vorig jaar gesloten, voordat
ze goed en wel waren geopend. Van een feestelijke
opening kwam het daardoor niet, maar op 26 januari
mochten de deuren in ieder geval weer open. Later
dit jaar volgt een feestje. “Al is het maar omdat het
museum dit jaar 50 jaar gevestigd is in dit voormalige
Koninklijke Weeshuis,” vertelt museumdirecteur
René Parijs enthousiast.

Museumdirecteur René Parijs.

Verstoft
Vijf jaar geleden ging hij hier aan de slag en kreeg
direct de taak het verstofte museum, dat al in 1936
werd opgericht, nieuw leven in te blazen. Want
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gedateerd was het wel. “Het is
een prachtig pand pal naast
de stadswal. De sfeer krijg
je er hier gratis bij. Maar er
werd voorheen véél te véél
tentoongesteld.”
Onbedoeld leek het hier
ook meer een spookhuis
met angstaanjagende,
in uniform gestoken
paspoppen en vier
paarden.
“Waarvan
twee nep en twee
opgezet. Nee, daar werden wij niet heel blij
van,” erkent de directeur.

Koerswijziging
Inmiddels valt het museum onder de Stichting
Defensiemusea en vaart het een andere koers. De
binnenkant van het pand werd in oude luister hersteld
en de tentoonstellingen gingen op de schop. “Less is
more!” benadrukt Parijs. “Vergelijk het met een muur
met 20 schilderijen: je kunt dat allemaal nét niet in je
opnemen, maar bij vijf schilderijen lukt dat wel.”
Iconisch
De Marechaussee, en dus dit museum in de
Oranjestad, heeft in tegenstelling tot bijvoorbeeld de
luchtmacht geen iconische objecten om te laten zien.
“Nee, we kunnen geen F-16 aan het plafond hangen,”
benadrukt Parijs. “Onze topstukken zijn de personen

achter het uniform en hun verhalen. Verhalen die
veelal dicht bij huis spelen, omdat het ‘operatiegebied’
van de Marechaussee zich voornamelijk afspeelt in
het eigen koninkrijk.”
Aan de grens, in de havens of bijvoorbeeld op
luchthavens. Iedereen kent het beeld wel van de
paspoortcontrole op Schiphol. De Marechaussee
wordt in ons land weliswaar steeds zichtbaarder,
ondertussen vinden veel taken nog heimelijk en
onzichtbaar plaats. “En dat willen we zoveel mogelijk
mensen uitleggen.”
Nadere informatie vindt u op
www.marechausseemuseum.nl

Onze topstukken zijn de personen achter het uniform.
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Berichten uit opsporingsland
IBT-vaartrainingen in Lelystad
Bron: Dienst HRM Politie.nl

Zo’n 250 collega’s van de eenheden Amsterdam, Midden-Nederland, Noord-Nederland, Oost-Nederland en
de Landelijke Eenheid met een nautische (neven)taak, namen de afgelopen weken deel aan een OBT/
IBT-training op het water om hun kennis en kunde aan te scherpen. In Lelystad kwamen zij bijeen om met
verschillende casussen te oefenen.
Verschillende casustrainingen
Hoe kom je met een RHIB (Rigid Hull Inflatable Boat) op de juiste manier langszij bij een vrachtschip en
kun je veilig van het ene vaartuig op het andere overstappen? Hoe sla je een verdachte in de boeien die
een reddingvest draagt of andersom; hoe doe je een geboeide verdachte een reddingsvest om? Hoe ga je
te werk bij een dreigende situatie in het vooronder van een schip, waar het vaak klein, nauw, slecht verlicht
en onoverzichtelijk is? Onder andere deze casussen kwamen de afgelopen dagen allemaal voorbij. Voor
collega’s in de eenheden waardevolle trainingen om kennis en kunde up-to-date te houden.

Drukte op OTC door verhoogde aanstellingsopdracht
Bron: Ministerie van Defensie

Druk, druk, druk. Teamleider tweede luitenant Martin van de Sector Basisopleidingen (SBO) komt
handen te kort om alle werkzaamheden te verrichten. “Ik heb maar 2 handen, maar eigenlijk heb ik er 6
nodig”, grapt hij voordat hij aanschuift voor een interview. Martin is teamleider van team 5 van de SBO
en heeft er halverwege januari drie klassen marechausseebeveiligers bijgekregen. Reden: de verhoogde
aanstellingsopdracht (AO). Vanwege de grotere druk op de taak Te Bewaken Personen (TBP) worden er dit
jaar extra marechausseebeveiligers klaargestoomd op het Opleidings-, Trainings- en Kenniscentrum van de
Koninklijke Marechaussee (OTCKMar) in Apeldoorn.
En die extra klassen hebben Martin en zijn team erbij gekregen. Kortom, hij en zijn team zijn druk bezet. “Eind
vorig jaar werd duidelijk dat we extra marechausseebeveiligers moesten gaan opleiden. Dat betekent ruim
100 extra leerlingen in 2022, bovenop de ruim 500 leerlingen die we normaal gesproken opleiden.” De eerste
drie klassen van in totaal ruim 50 personen zijn halverwege januari gestart. De overige drie extra klassen
worden toegevoegd in week 11, week 19 en week 36.
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‘Reden verhoogde aanstelling is tweeledig’
Linda Kapelle, hoofd Plans Landelijk Tactisch Commando: “De reden voor de verhoogde aanstellingsopdracht
(AO) 2022 is tweeledig. We willen ten eerste de huidige druk op het domein Bewaken en Beveiligen opvangen,
waarbij we als KMar anticiperen op toekomstige uitbreiding van het aantal Te Bewaken Personen. We zijn
momenteel in gesprek met de politie en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid om
het beschikbaar gestelde extra budget te verdelen, om daarmee de taken uit te breiden. Die taken vullen
we in met marechaussees en wachtmeesters. Voor de AO 2022 is gekozen om in ieder geval te gaan voor
extra marechaussees, want die zijn sneller op te leiden. De extra wachtmeesters gaan in de AO 2023 mee
en stromen later in 2024 de organisatie in. De tweede reden voor het ophogen van de AO is dat we in de
marechausseerang nu niet volledig gevuld zijn en dat zorgt ook voor druk op het huidige personeel.”

Uitrol nieuwe thuiswerkuniform
Laatst gewijzigd: 01-04-2022
Bron: Communicatie LB – Politie.nl

Samen met de landelijke projectleider, Ruud Visser (afkomstig uit onze eenheid) en Linda Bouwman
(Communicatie) is de aftrap geweest van het nieuwe uniform. Een mooie samenwerking tussen facilitair
management, communicatie en onze eenheid. Iedereen was enthousiast over het thuiswerkuniform.
Bij een deel van de politie wordt in verschillende functies het traditionele kantoor vervangen door de
thuisomgeving. Vergaderingen en overlegvormen verlopen via programma’s als Teams en Zoom. Er ontstaan
twee werelden naast elkaar, maar soms ook door elkaar. Er blijkt ook een verschil in hoe we ons kleden in
die thuiswerksituatie. Via de online vergadervormen is duidelijk geworden dat bij het thuiswerken vaak wordt
gekozen voor comfortabele kleding. Een sweatshirt, een hoodie en een joggingbroek zijn niet zeldzaam als
thuisoutfit.
Uitbreiding van het kledingpakket
Om als werkgever hierin te faciliteren hebben we een proef gedaan met makkelijk zittende kleding die toch
herkenbaar is als politiekleding en tegemoet komt aan het comfort zoals we dat thuis wenselijk lijken te
vinden. Een thuiswerkuniform waarmee je gevoelsmatig toch meer aangesloten bent op de werkplek en bij de
collega’s van je team. Maar ook om je thuiswerken geregeld te kunnen onderbreken en om je gemakkelijk in
te kunnen bewegen. Om die reden hebben we nu de mogelijkheid om aanvullend voor het thuiswerkuniform
te kiezen. Samen aan het werk, met oog voor een bewuster en gezonder leven.
Veel positieve reacties
Eén van de eerste collega’s die maandag de passtraat doorging,
kwam uit het district Noord- en Oost-Gelderland en liet weten:
“Ik mocht gisteren het nieuwe thuiswerkuniform uitproberen. Ik
werk bijna 35 jaar bij de politie, deze verandering is significant.
Het pak zit erg comfortabel.”
Wil jij ook thuiswerken in stijl? Bestellen kan via ”deze link”.
Bij het gebruiken van de link, kwamen collega’s op deze site:
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‘Nooit eerder op deze schaal mensen opgeleid voor artikel 4’
Bron: Ministerie van Defensie

De oorlog in Oekraïne heeft ook gevolgen voor de inzet van de Koninklijke Marechaussee. Het aantal
Nederlandse inzetten aan de oostflank van het NAVO-gebied is toegenomen en dus ook het aantal
marechaussees dat daar de militaire politiezorg voor zijn rekening neemt. En dat zijn er ineens best veel. “We
hebben in de afgelopen jaren niet eerder op deze schaal collega’s opgeleid voor inzetten in het buitenland.”
“Voordat Rusland Oekraïne binnenviel, waren al collega’s van ons werkzaam bij de inzet enhanced Forward
Presence (eFP) in Litouwen voor de militaire politiezorgtaak. Maar sinds de Russische inval zijn een aantal
zaken in een stroomversnelling geraakt”, vertelt adjudant Eddie Cijvat, senior medewerker van de sectie
(Inter)nationale en Militaire Politietaken (IMPT). De telefoon van Cijvat staat sindsdien roodgloeiend. “Onze
inzetten in het buitenland zijn in een maand verdubbeld. Dat is echt veel. Normaal gesproken hebben we
doorlopend drie à vier artikel 4-missies in het buitenland per jaar. Nu zijn er in een maand tijd meerdere
bijgekomen. Dat heeft een behoorlijke impact.”
De huidige inzet aan de oostflank van de NAVO waarvoor de Marechaussee de militaire politiezorg levert, is
in Litouwen, Bulgarije en Slowakije.
En wie weet volgt er meer. Dat is momenteel lastig te voorspellen, maar de Marechaussee moet daar
wél op voorbereid zijn. Zo moeten er mensen worden opgeleid en moeten verbindingsmiddelen en ander
noodzakelijk materieel worden ‘geprept’. Bovendien is het streven om de marechaussees in het buitenland
na drie of vier maanden af te lossen, dus de pool moet flink worden uitgebreid. Daarom is het aantal klassen
van de opleidingen Artikel 4 Politiewet (buitenlandmodule) en Algemene Militaire Basisvaardigheden (AMBV)
op het Opleidings-, Trainings- en Kenniscentrum van de Koninklijke Marechaussee (OTCKMar) niet alleen
verhoogd, maar ook de klassen zelf zijn groter geworden.

Arnhemse collega’s schitteren in nieuwe tv-serie
Bron: Communicatie Oost-Nederland (MW) – Politie.nl
Geweldig nieuws voor Oost-Nederland! Televisiemaker Ewout
Genemans kiest Arnhem voor het nieuwe seizoen van zijn politierealityprogramma. Bureau Arnhem - de opvolger van Bureau
Burgwallen, Bureau 040 en Bureau Hofstad - is komend najaar te
zien op RTL4.
Het programma draait om zes (vaste) koppels. Genemans en
cameraman Julian Bakkum rijden van maart tot en met september
geregeld met hen mee. Zij willen laten zien wat het politiewerk met
zich meebrengt en hoe politiemensen te werk gaan.
Groot animo onder collega’s
Ruim 35 collega’s meldden zich aan; meer dan in de eerdere seizoenen in Amsterdam, Eindhoven en Den Haag.
Zij kregen een uitnodiging voor de casting. In overleg met de teamchefs selecteerden de programmamakers
twaalf collega’s. Zij stellen zich de komende maanden voor op intranet en op social media.
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Warm welkom voor Ewout en Julian
De teamchefs van de twee Arnhemse basisteams bereidden al maanden bepaalde zaken voor.
“Eind december mailden we iedereen met de vraag wie een hoofdrol zou willen spelen in het vierde seizoen.
We ontvingen tientallen mails van collega’s die het wel zagen zitten. Er vonden castinggesprekken plaats.
Vervolgens zaten de collega’s zo’n vier weken in spanning. Wat was het fijn om te kunnen vertellen dat er
een beslissing was genomen. We hebben er zin in en verwelkomen Ewout en cameraman Julian met open
armen! We gaan er een onwijs mooi traject van maken met elkaar.”
Zo’n zeventig draaidagen
“We krijgen mooie reacties op onze deelname aan Bureau Arnhem. Het is mooi om te zien en horen hoe het
leeft in beide teams. Daar worden wij zelf uiteraard ook erg blij van. We kijken uit naar de komende maanden
waarin Ewout en Julian zo’n zeventig draaidagen meelopen in Arnhem. We hebben in dit gebied genoeg om
te laten zien. Het is iets anders dan Amsterdam of Den Haag, maar dynamiek genoeg in het Oosten!”
Redactrice: “Het is een eer”
Mara Thole is redactrice bij televisieproducent Fremantlé en was verantwoordelijk voor de casting. “Verspreid
over vijf dagen mocht ik met 38 Arnhemse agenten kletsen. Ik genoot enorm van hun enthousiasme. Het is
een eer om te zien hoe ons programma leeft op beide bureaus.”
Mara is als redactrice betrokken bij het gehele proces rondom Bureau Arnhem. Zij zorgt onder andere, samen
met de planners van de teams, voor een passende planning qua draaidagen, onderhoudt veel contact met
de ‘hoofdrolspelers’, stemt af met de eindredacteur voor de montage van de uitzendingen en regelt andere
zaken vanuit de productiemaatschappij.
“Eerder mocht ik me voor Bureau Hofstad al onderdompelen in de Haagse politiewereld. En ik kan niet
wachten om in Arnhem nóg meer politietermen te leren, spannende verhalen te horen en de mensen achter
het uniform te leren kennen.”

Invictus Games
Bron: Ministerie van Defensie
Meedoen is belangrijker dan winnen. Als dat érgens voor geldt, is het wel de Invictus Games.

De Nederlandse ploeg voor de Invictus Games presenteerde zich onlangs in het Zuiderpark. In het midden
de aanvoerder: wachtmeester-1 Wouter Bakker van de Marechaussee.
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Verkort (concept)verslag districtsledenvergadering ARNHEM e.o.
5 april 2022
In de nieuw ingerichte ruimte van het clubgebouw van SIOS in Velp met ronde tafels, nieuwe vloerbekleding
(PVC) en ook vernieuwde toiletten was het weer een welkome ontmoeting van de leden en het bestuur. Na
een geruime tijd van onzekerheden opent Arno de vergadering en heet iedereen welkom. De koffie en de
consumpties zijn voor rekening van het bestuur. Een speciaal woord van welkom aan Pieter van de Wal, die
namens het landelijke bestuur aanwezig is.
We leven in een vreemde wereld. De oorlog in Oekraïne heeft veel veranderd in Europa en de hele wereld.
IPA Nederland heeft hier ook bij stil gestaan en IPA Oekraïne gesteund.
De viering van ons jubileum is verschoven naar 24 februari 2025 (65 jaar). De jubileumcommissie bestaande
uit Joke van Dulm, Marjo Koehorst, Loes Nije en Bert Veldink zijn op zoek naar ondersteuning en mensen
die mee willen denken.
Ondersteuners:
Arno dankt de ondersteuners voor het vele werk. Zonder hen kan geen vereniging bestaan. Piet Brugman
heeft na het overlijden van Bauke Nales de coördinatie van het kaarten op zich genomen. Piet is een tijdje
uitgevallen vanwege Corona en zijn taak wordt tijdelijk door Fred waargenomen. Dank aan Annelies voor het
werk voor het clubhuis en Marjo voor de coördinatie van evenementen. Ze heeft een deel van de taken van
Rita overgenomen en heeft veel werk verzet.
Rien de Leeuw wordt bedankt voor het contact met Fletcher in Doorwerth i.v.m. het sportabonnement. Ten
slotte worden Hans Buitelaar en Bert ter Haar bedankt voor het werk voor de ledenwerving.
Moment van stilte voor overlijden van leden:
Met een moment stilte wordt Rita Klaassen herdacht, die ons ontvallen is.
Beleid bestuur:
We hebben besloten om m.i.v. 1 maart 2022 weer te starten met de kaart- en rummikubavonden in ons
clubgebouw te Velp.
Besluit is genomen om in afwijking van voorgaande jaren de huldiging van de jubilarissen (16) te doen op 2e
Paasdag, maandag 18 april 2022 tijdens de paasbrunch.
In het kader van internationale contacten hebben we contact gehad met de IPA Landshut (nog geen reactie)
en de IPA Zweden (via Johan Teunis).
Marjo Koehorst is op voordracht van het bestuur en met toestemming van het LB, Buitengewoon lid geworden.
Gelet op haar werkzaamheden voor IPA Arnhem wordt de contributie vanuit onze district betaald. Marjo gaat
de taak van ledenscretaris erbij doen.
We hebben nog geen kans gezien om de vacature in het bestuur op te vullen en Arno roept een ieder op hier
serieus over na te denken. Zonder voltallig bestuur kunnen minder zaken voor de leden worden uitgevoerd.
Mede nu door ziekte Loes Nije tijdelijk haar bestuurstaken heeft neergelegd.
Komend jaar blijven we doorgaan met het bezoeken van leden die een “kroonverjaardag” van 75, 80, 85 en
90 jaar bereiken of anderszins iets belangrijks te vieren hebben. Gewapend met een bos bloemen brengen
twee mensen van het bestuur een bezoek aan de jarigen. Dus heeft u iets te vieren of weet u dat iemand iets
te vieren heeft, laat het even weten aan iemand van het bestuur. Uiteraard geldt een bezoek ook voor leden
die een moeilijke periode doormaken.
De stand van ons ledenbestand IPA Arnhem e.o.:
01-01-2021 – 177 leden
31-12-2021 – 172 leden
Momenteel heeft IPA Nederland 5250 leden.
Doelstelling is om 300 nieuwe leden te werven. Dit is nog niet gehaald. Bert Pel is vanuit LB belast met
ledenwerving. Bert ter Haar is met Hans Buitelaar ook druk aan het werk om nieuwe leden te werven.
Werving/presentatie is gestart binnen het opleidings- en trainingscentrum van de Koninklijke Marechaussee
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(OCTKMAR) te Apeldoorn. Oud KMAR-collega Henri Wanders gaat samen met Wesley Miljoen van het LB
een presentatietafel IPA bemannen en in de avond een presentatie houden en een film over de IPA tonen.
Tevens wordt IPA-informatie op de intranetsite OTCKMAR geplaatst. Gemeld kan worden dat dit inmiddels
22 nieuwe leden heeft opgeleverd!
Mededelingen van het hoofdbestuur en de ALV 20 mei 2022:
Enkele zaken worden door Arno toegelicht:
John Korsel, onze webmaster en 2e penningmeester van het Landelijk Bestuur, heeft aangegeven
om het dagelijks bestuur van de IPA met ingang van 1 april 2022 te gaan verlaten. John heeft zich de
afgelopen tien jaar bijzonder intensief ingezet voor de IPA en niet voor niets is hij daarom tijdens de
laatste ALV benoemd tot erelid. Het dagelijks bestuur betreurt het vertrek van John, maar heeft begrip
voor zijn besluit. Inmiddels is er een mogelijke kandidaat gevonden om zijn werkzaamheden als
webmaster op zich te nemen. Voor de werkzaamheden op ICT-gebied wordt nog naar een kandidaat
gezocht en het wordt door het DB bijzonder op prijs gesteld als districten hiervoor kandidaten kunnen
aandragen.
Aanpassing Clusterverdeling districten (van 5 naar 3 clusters):
o
Noord-Nederland, Twente, Oost-Nederland, Nijmegen, Arnhem
o
Zeeland, West-Brabant, Noord- en Zuid-Limburg, Motorclub
o
Groene Hart, Rotterdam, Amsterdam NH, Gooi- en Vechtstreek, Utrecht
Algemene ledenvergadering 20 mei 2022:
Naast de gebruikelijke agendapunten worden expliciet de volgende punten besproken:
Contributieverhoging. Er zijn 3 voorstellen:
1.
€ 30,00 naar € 35,00 en gebruiken voor werving/uitzending jonge collegae;
2.
€ 30,00 naar € 33,00 en idem jonge collegae;
3.
Andere verdeling contributieafdracht van € 15,00 naar € 12,00 en idem jonge collegae.
Bert ter Haar laat weten dat tijdens Clusteroverleg de Oost vier districten van mening waren dat voor optie
3 gekozen moest worden. Kans is erg groot dat een contributieverhoging vooral bij slapende leden, tot
veel afzeggingen zal leiden. Het daarmee te verwerven geld moet aantoonbaar voor ledenwerving gebruikt
worden. De vergadering steunt de keuze voor optie 3.
Werkende bestuursleden IPA kunnen bij activiteiten voor de IPA bijzonder verlof (BARP) aanvragen
bij de politiechef van de eigen eenheid.
Desgevraagd verleent de vergadering aan Arno en Bert mandaat om namens het district deel te nemen aan
de ALV en daar stemmen uit te brengen.
Arno geeft vervolgens aan Pieter v.d. Wal het woord, die nog enkele aanvullingen geeft op het beleid van het
LB.
In de pauze worden we door Annelies en Fred voorzien van een hapje en een drankje.
Daarna volgt de bespreking van de jaarverslagen van de secretaris en ledensecretaris, contact-secretaris,
evenementencoördinator en penningmeester. Er worden over de verslagen geen nadere vragen gesteld.
De kascontrolecommissie verleent het bestuur en de penningmeester decharge. De samenstelling van de
kascontrolecommissie blijft nog een jaar uit dezelfde personen bestaan, te weten Leen Kip, Martin de Blécourt
en als reserve lid Theo Wichman.
Activiteiten en evenementen 2022/2023:
Marjo geeft aan dat voor 2022 de paasbrunch, de Nationale Taptoe, een bowlingmiddag en de lezing van
Wim Gijgink over de Forensische Opsporing op de agenda staan. De invulling voor het jaar 2023 moet nog
nader worden vastgesteld. Indien er voorstellen zijn voor een leuke activiteit, geef dit door aan het bestuur
of aan de commissie.
Na een korte rondvraag sluit Arno de vergadering en bedankt de leden voor hun aanwezigheid en inbreng en
nodigt iedereen nog uit voor een drankje en een hapje.
Bert ter Haar
Secretaris IPA Arnhem e.o.
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Jubilarissen
Vanwege Corona hebben de afgelopen jaren de huldigingen van de jubilarissen niet plaatsgevonden. Tijdens
de paasbrunch op 18 april 2022 zijn de jubilarissen gehuldigd van de jaren 2020 en 2021. Omdat niet alle
jubilarissen aanwezig konden zijn, noemen wij bij deze graag alle betreffende leden:

2020:
Joke van Dulm-Meester
Willem Burger
Hans Buitelaar
Judith Wessels
Tjibbe de Boer
Hendrik van der Laan

25 jaar
25 jaar
25 jaar
25 jaar
40 jaar
40 jaar

2021:
Hans Hovens
Arie Vink
Izak Mauritz
Peter van Koolwijk
Everhard Tonissen
Guus van Vessem
Piet Brugman
Theo Vrösch
Arie Wensink

25 jaar
25 jaar
25 jaar
40 jaar
40 jaar
40 jaar
50 jaar
50 jaar
60 jaar

Wij feliciteren alle jubilarissen van harte en danken hen voor de jaren lange steun aan onze vereniging!
Het bestuur IPA Arnhem e.o.
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Tijd, tijd, tijd
Waar is de tijd gebleven in de afgelopen paar jaar
Inderdaad met die Corona zijn we wel even klaar
Maar die tijd heeft alles wel veranderd in ons leven
Als je in de afgelopen periode maar gezond bent gebleven
Je went al snel aan iets meer op afstand met elkaar omgaan
Ouderwetse toenadering zal ook wel weer ontstaan
Waren we toe aan vooruitgang in sneltreinvaart
Ontstond dan toch redelijk plotseling een oorlogshaard
Wat niemand voor mogelijk had gehouden is dan toch gebeurd
Bommen en granaten hebben de aarde in Oekraïne verscheurd
Geen boze droom maar harde werkelijkheid zien we nu dagelijks op TV
Onvoorstelbaar verdriet, leed, vernieling, doden en gewonden maken we mee
De ellende van een vreselijke oorlog al binnen rijafstand van twee dagen
En door “social media” zien we nu dagelijks de beelden, niet te verdragen
Het einde van WO II herdenken wij jaarlijks met elkaar
Maar we kunnen niet bevatten de dagelijkse beelden van aldaar
Kennelijk hebben we van die periode niet genoeg geleerd
Aanvallen van onschuldige burgers is toch zo verkeerd
Waar we kunnen helpen zijn we dat aan het doen
Huisvesting geven en hulpgoederen en geld worden bijeen gebracht
Met de hoop dat hulp er mede voor zorgt dat de pijn wordt verzacht
Een snel einde aan deze oorlog ligt niet echt voor de hand
Maar we blijven hopen op een inkeer van dat onmetelijke land
Hulp verlenen aan hen die dat behoeven is een mooie kreet uit ons jargon
Verder is dienen door vriendschap ook nog meer van toepassing rondom
De kleuren tijdens de lente werden in deze tijd al snel geel en blauw
Een steuntje in de rug voor de velen die werden gedreven in het nauw

Daagdromer

Nazomerkampeerweekend 2022 IPA Nijmegen e.o.
Vrijdag 23 september tot en met zondag 25 september 2022
We gaan binnenkort weer genieten van een mooie zomer met heerlijk warm weer. Tijd om de kampeerspullen
te pakken en eropuit te gaan naar binnen of buitenland, alleen of samen met anderen. Dat laatste kunnen we
zeker gaan doen samen met IPA Nijmegen e.o.
Zoals in de voorgaande Melder al vermeld, maar nogmaals (in het kort) herhaald.
Voor de 7de keer een nazomer kampeerweekend voor IPA-leden.
Het weekend staat gepland van vrijdag 23 september tot en met zondag
25 september 2022. Het weekend wordt gehouden op vakantiepark de Oude Molen, Wylerbaan 2a, 6561 KR
Groesbeek. https://oudemolen.nl/
De onkosten voor dit weekend bedragen € 98,00 per equipe van twee personen
en € 66,00 per equipe van één persoon. Dit is inclusief:
•
Overnachting voor twee personen / één persoon met kampeermiddel, elektra en auto.
De kosten voor de comfortplaats, veld B zijn als volgt (op basis van minimaal twee
nachten): € 15,25 per nacht per equipe, exclusief servicekosten à € 1,70 per persoon per
nacht (incl. toeristenbelasting).
De prijs is inclusief gebruik van stroom, water en sanitaire voorzieningen. Ook zijn
eventuele huisdieren bij de prijs inbegrepen.
Hetzelfde nachttarief wordt gehanteerd wanneer deelnemers eerder aankomen, of langer willen blijven (één
of twee nachten). Deze extra overnachtingen en eventueel andere faciliteiten op de camping dient u zelf af
te rekenen met de campingeigenaar.
•
Op de vrijdagavond en zaterdagavond wordt een gezamenlijke maaltijd gebruikt: een eenvoudig
driegangenmenu op vrijdag en een compleet Chinees buffet op zaterdag.
Kosten voor het weekend over te maken op rekeningnr.: NL 97 RABO 0155 746 456 t.n.v. Penningmeester
district Nijmegen.
BETALEN IS DEELNEMEN, bij afzeggingen na 10 september 2022 worden de gemaakte onkosten in
rekening gebracht.
IN EN OM GROESBEEK is er van alles te doen:
-

Diverse fiets- en mountainbikeroutes en de befaamde draisine
Wandelroutes in en om Groesbeek, maar ook prachtige boswandelroutes, nordicwalkingroutes of een zeer interessante stadswandeling in Nijmegen of fietsen langs The
Liberation-route.
Wijnchateau de Heikant, Wijnhoeve de Colonjes, Wijnhoeve de Plack
Archeologisch Park Xanten, openluchtmuseum
Das en Boom in Beek-Ubbergen, instelling voor natuurbehoud
Fietsverhuur Ben Mey, uw fiets kan zelfs bij de camping worden afgeleverd
Oortjeshekken, genietend van een kopje koffie, uitzicht over de Ooijpolder
Er zijn vele musea in de omgeving.

IPA Nijmegen e.o. ziet jullie aanmelding graag tegemoet en tot ziens in Groesbeek.
Opgave bij Brugt Peper tot uiterlijk 10 september 2022, middels:
e-mail: familiepeper@hotmail.com, tel: 06-20991487
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