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Voorwoord
Beste IPA-leden en IPA-vrienden,
Laten wij de hoop hebben dat 2022 voor ons allemaal een goed en vooral gezond jaar wordt! Nu
de omikronvariant mee lijkt te vallen - het aantal besmettingen is erg hoog maar de hoeveelheid
ziekenhuisopnames valt relatief mee - krijgen we weer hoop op een normale maatschappij waarin
we meer bewegingsvrijheid krijgen.
Het kabinet zet “goede stappen” richting heropening van de samenleving. Maar in tegenstelling
tot sommige andere landen kunnen niet alle coronabeperkingen worden opgeheven. Dat heeft
onder meer te maken met de manier waarop de zorg in Nederland is ingericht. Daarbij speelt ook
onze discipline en hoe wij de regels naleven een belangrijke rol.
Bij het bepalen van het coronabeleid wordt meer dan voorheen gekeken naar andere argumenten
dan alleen de belasting van de gezondheidszorg en speelt de economie een rol, maar ook “hoe
mensen zich voelen”.
Vanaf eind januari 2022 gelden er nieuwe voorwaarden voor de heropening van onder andere de
horeca en sportkantines.
Deze voorwaarden zijn:
•
coronatoegangsbewijs (QR-code);
•
open van 05.00 tot 22.00 uur;
•
1,5 meter afstand houden.
Ook de basisregels zijn extra belangrijk om jezelf en anderen te beschermen.
Gelet op vorenstaande zijn wij van mening dat we een aantal activiteiten en evenementen, onder
voorbehoud en met inachtneming van de dan geldende maatregelen, kunnen plannen in 2022,
te weten:
•
18 april 2022 Paasbrunch en huldiging jubilarissen 2020/2021, in ’t Centrum Reijmer te
Babberich;
•
11 september 2022 Nationale Taptoe te Rotterdam.
Zie daarvoor onze agenda –activiteiten in de Melder.
De klaverjas- en rummikubavonden kunnen tot nader bericht voorlopig niet doorgaan.
Door het Landelijk Bestuur van IPA Nederland is aangegeven dat de Clusteroverlegvergaderingen
weer gepland zijn. Op 7 maart 2022 is dit overleg tussen het LB en onze cluster ( Nijmegen,
Twente, Oost Nederland en Arnhem e.o. ) te Deventer.
Verder heeft het LB aangegeven dat het voorzittersoverleg gepland is op 9 december 2022.
De Algemene Ledenvergadering (ALV) 2022 is gepland op vrijdag 20 mei 2022. Ter voorbereiding
op de ALV wordt in april/mei 2022 het Oost 4 vooroverleg gehouden.
Vooraf aan de ALV zal onze District Ledenvergadering (DLV) gehouden worden op dinsdag 5
april 2022 in ons clubgebouw te Velp. Nadere informatie wordt toegezonden via de mail.
Ten slotte hoop ik U (onder voorbehoud) te ontmoeten op onze DLV en/of de paasbrunch op 18
april 2022.
Tot die tijd wens ik U veel leesplezier, blijf goed op elkaar letten en zorg goed voor elkaar.

Arno Jansen
Voorzitter
IPA district Arnhem en Omstreken
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Agenda - Activiteiten
De onzekere tijd maakt het voor het bestuur lastig
een uitgebreid programma op te stellen voor dit
jaar. Toch is er een aantal activiteiten die op de rol
staan, mede omdat we uitkijken naar het elkaar weer
ontmoeten en het opzoeken van de gezelligheid.
Ook de huldiging van onze jubilarissen is rond Kerst
2021 niet door gegaan en dat willen we toch graag
gaan inhalen. We starten daarom met het volgende
(voorlopige) programma voor 2022:

2022
Dinsdag 5 april 2022
Aanvang 20.00 uur – Districts Leden Vergadering
in het SIOS-clubgebouw te Velp. De uitnodiging en
agenda ontvangt u nog persoonlijk;
Maandag 18 april (2e Paasdag)
Paasbrunch te Babberich – zie verderop in deze
Melder
Zondag 11 September
Nationale Taptoe in Rotterdam (zie verderop in deze
Melder)
Zondag 20 november
Lezing “Forensische Opsporing” door Wim Gijgink bij
het SIOS

Klaverjassen en
Rummikub

Het bestuur heeft moeten besluiten voorlopig
de rummikub- en kaartavonden tot aan de
zomermaanden stil te leggen. De kleine ruimte in ons
clubgebouw maakt dat we onvoldoende de afstanden
die mogelijk voorgeschreven blijven in acht kunnen
nemen.
Redactie
In een tijd waarin veel onzekerheid heerst, er geen
activiteiten gehouden mochten worden en we allemaal
genoeg hadden aan onze eigen beslommeringen, het
vaccineren, het laten testen, het afstand houden en
alle andere zaken rond Covid 19 is het verzamelen
van wetenswaardigheden voor ons clubblad op zijn
zachtst gezegd een uitdaging. Toch is het ons weer
gelukt een leesbaar geheel voor u te presenteren.
Samen met onze uitgever en samensteller doen we
ons best om u een paar leuke leesuurtjes te geven.
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Onze “eigen” fotograaf Tom Letteboer zorgde in vele
edities voor de mooie plaatjes in ons blad en op de
cover daarvan. Haarscherpe foto’s en gemaakt met
een kennersblik. Indien nodig zorgde Tom ook met zijn
fotobewerkingsprogramma voor de optimalisatie van
de foto’s. Helaas heeft Tom door fysieke problematiek
aan moeten geven het rustiger aan te moeten doen
en zijn tijdbesteding voor de IPA Arnhem e.o. te
moeten stoppen. We gaan Tom en zijn inzet missen,
maar hebben ook begrip voor zijn situatie. Gelukkig
is Tom bereid geweest om zijn fotoarchief m.b.t. de
IPA aan de redactie over te dragen. In de komende
nummers zult u daarom nog menig foto gemaakt
door Tom Letteboer tegen komen.
In deze editie leest u weer vele nieuwsfeiten vanuit
IPA Nederland, maar ook van IPA Internationaal.
Daarbij blijkt dat ondanks de Corona over de hele
wereld vele IPA-activiteiten zijn gehouden. In Gambia
werd een fietstocht gecombineerd met donaties voor
de alleszwaksten op het platteland, in Griekenland
werd de mogelijkheid om borstonderzoek uit te
voeren uitgebreid door inzet van de IPA en er werden
toch vele bijeenkomsten gehouden en nieuwe
besturen aangesteld. Ook over de nieuwsfeiten van
Nederland kunt u lezen en de aanstelling van een
nieuwe politiechef in de eenheid Oost-Nederland.
Graag uw aandacht voor de activiteiten die we weer
gaan opstarten. Met een positieve blik naar de
toekomst hopen we elkaar bij welke activiteit dan ook
te ontmoeten.

In Memoriam
6 september 1950

Rita Klaassen

25 november 2021

Rita is veel te vroeg aangekomen op haar eindbestemming.
De afgelopen twee jaar heeft ze alles uit deze reis gehaald, net als op de fiets naar Santiago. De tegenslagen
geaccepteerd en de mooie momenten gekoesterd en gevierd. Altijd kijken naar wat wel kan. Ze leefde niet
met kanker. Rita lééfde!
Vier het leven!
Op donderdag 2 december is in besloten kring afscheid genomen. Wij wensen Otto en de kinderen en
kleinkinderen heel veel sterkte bij het verwerken van het verlies van een mooi en kostbaar leven.
De IPA Arnhem e.o. en Rita leerden elkaar kennen in 2007 op het moment dat zij werkzaam was bij de politie
Gelderland-Midden. Via het lidmaatschap van de IPA maakte ze dankbaar gebruik van de mogelijkheid een
appartement te huren in het centrum van Barcelona, “een heel leuk appartement midden in het centrum,
geweldig”.
Otto en Rita waren niet zo actief met de IPA, totdat in 2010 de reis naar St. Petersburg zich aandiende. Deze
reis bleek de ommekeer en er werd ontdekt dat de IPA een enthousiaste club mensen had! De jaarvergadering
werd bezocht en de kennismakingsmiddag voor de Ruslandreis maakte het plaatje compleet. Hoogtepunt
van de op een professionele manier georganiseerde reis was een ontmoeting met collega’s van de IPA St.
Petersburg. Het enthousiasme van Rita over deze reis zorgde voor de opmerking: “Als jullie hulp nodig
hebben, dan wil ik graag eens ondersteunen.” Gevolg was dat Rita al snel aspirant-bestuurslid werd. Door
haar drukke werkzaamheden trad ze in 2013 terug uit het bestuur.
Maar in 2018 stak ze weer de helpende hand toe op het moment dat er meerdere vacatures binnen het
bestuur waren. Haar inzet was een welkome aanvulling en zij zorgde met haar professionele opstelling voor
duidelijkheid en structuur. Helaas werd ze overvallen door ziekte en moest ze noodgedwongen een stapje
terug doen.
Wij verliezen met Rita een prachtig mens en een fijn lid van onze vereniging.
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Janny Knol politiechef Oost-Nederland

Janny Knol wordt door de korpschef bij de minister
voorgedragen voor benoeming tot politiechef van
de Eenheid Oost-Nederland. Janny is momenteel
plaatsvervangend politiechef van de Eenheid
Noord-Nederland. Ze volgt per 1 februari Oscar
Dros op, die vanaf die datum start als politiechef
van de Landelijke Eenheid.
Janny werkte eerder onder andere in IJsselland,
Gelderland-Midden en Twente, zowel in de
opsporing als het blauw. De laatste jaren was
ze als Hoofd Operatiën ook verbonden aan de
portefeuille intelligence.
Kans
Janny zegt over haar vertrek uit NoordNederland en haar benoeming: “De afgelopen
drie jaar heb ik het enorm naar mijn zin gehad
in Noord-Nederland. Voor mij voelt het ook alsof
ik midden in een storm vertrek, die zowel binnen
als buiten woedt. Maar dit is een kans van de
categorie “once in a lifetime”. De Eenheid Oost-

Nederland ken ik natuurlijk heel erg goed, omdat
ik er eerder heb gewerkt en er nog steeds woon.
Het zal voor mij een hernieuwde kennismaking
zijn waar ik mij enorm op verheug.”
Verbindend
Korpschef Henk van Essen feliciteert Janny en
de eenheid van harte met deze voordracht: “De
Eenheid Oost-Nederland krijgt in de persoon
van Janny een nieuwe politiechef die op
verbindende, faciliterende en innovatieve wijze
leiding kan geven. Ik heb er alle vertrouwen in
dat de eenheid bij haar in goede handen is. Ik
wens haar veel succes.”
N.B. Bij het ter perse gaan zal dit artikel
achterhaald zijn en zal de aanstelling inmiddels
hebben plaatsgevonden. Wij wensen de nieuwe
politiechef Janny Knol veel succes!
Bert ter Haar
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Paasbrunch
alcoholische - , zijn inbegrepen.
Er wordt een uitgebreid koud -, warm - én
dessertbuffet voor u klaargezet.
Omdat het huldigen van onze jubilarissen van de
vereniging telkens moest worden uitgesteld lijkt
ons nu het moment hier tijdens de Paasbrunch
bij stil te staan en deze mensen in het zonnetje te
zetten. De jubilarissen van de afgelopen twee jaar
krijgen de gelegenheid zich te laten huldigen. Zij
krijgen hiervoor nog een persoonlijke uitnodiging.
De coronabeperkingen hebben voor ons lang
genoeg geduurd. We willen de bijeenkomst
echter wel veilig voor iedereen laten verlopen.
Omdat de laatste berichten omtrent de Daarom zullen ten tijde van de Paasbrunch de
coronamaatregelen op het moment dat de eventueel nog bestaande coronaregels worden
plannen zijn gemaakt zodanig gunstig zijn, nageleefd. Stel u op de hoogte van de dan
organiseert IPA Arnhem e.o. een gezellige geldende maatregelen.
Paasbrunch in ’t Centrum in Babberich. Van Omdat we al zo lang niets hebben kunnen
meerdere kanten horen we dat er al geruime organiseren, vragen wij van u slechts een
tijd de behoefte bestaat om elkaar als leden van bijdrage van 10 euro per deelnemer voor deze
de IPA weer eens te ontmoeten. De afgelopen brunch.
periode waren we even allemaal op ons zelf
aangewezen. Nu de vooruitzichten weer goed
zijn, hebben we besloten om zo snel mogelijk
een evenement voor onze leden te organiseren.
We willen dat doen door een Paasbrunch te
organiseren op 2e Paasdag, maandag 18 april
2022.

Opgave voor 15 maart 2022 bij Marjo Koehorst
via e-mail: marjokoehorst@hotmail.com of
telefonisch via: 06-45625930.
We vragen van u om betaling van de bijdrage(n)
Plaats: Zalencentrum ‘t Centrum, Dorpsstraat voor 15 maart 2022 op de rekening van
78 in Babberich.
onze penningmeester: IBAN: NL 23 RABO
Zaal is open om 11.00 uur en we gaan door 0143770810 tnv IPA-Nederland inzake Arnhem
tot uiterlijk 15.00 uur.
e.o. , onder vermelding van: Paasbrunch 2022.
We moeten naar verwachting nog wel rekening
Het wordt echt weer eens tijd om elkaar te zien houden met een maximaal aantal deelnemers
en te spreken.
van 80 personen. Bij overboeking stellen we een
U wordt ontvangen met een kopje koffie.
wachtlijst samen op volgorde van binnenkomst
Alle bij de brunch behorende drankjes, behalve van de opgave en betaling.
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Nationale Taptoe - de mooiste taptoe ter wereld
Foto’s Tom Letteboer

Het lijkt al heel lang geleden, maar het was in 2019 toen we voor de eerste keer met vele IPA-leden naar
de Nationale Taptoe in Ahoy vertrokken. De indrukken bij deze mooie, muzikale entertainmentshow
waren overweldigend. De klank, de kleur, de aankleding en de goede zorgen op deze reis van onze
touroperator zorgden voor een onvergetelijke dag. De dag werd afgesloten met een heerlijk diner.
We zijn dan ook blij dat wij een soortgelijke dagreis weer in de aanbieding hebben nu we van
de grootste coronabeperkingen zijn verlost. Het bestuur van IPA ARNHEM e.o. organiseert in
samenwerking met Midlandtours voor haar leden het volgende evenement:
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’

Datum: zondag 11 september 2022
Vertrek: 11.30 uur vanaf parkeerplaats aan de Westervoortsedijk, ter hoogte van “De
Haven” in Arnhem met een luxe touringcar van Midlandtours.
Na de Taptoe wordt de dag afgesloten met een heerlijk diner. We zijn daarna omstreeks 21.00 uur
terug in Arnhem.
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De volgende deelnemers aan de Nationale Taptoe liggen in ieder geval al vast:
– Marinierskapel der Koninklijke Marine met de Tamboers en Pijpers van het Korps Mariniers
– Koninklijke Militaire Kapel “Johan Willem Friso”
– Orkest Koninklijke Luchtmacht
– Orkest Koninklijke Marechaussee
– Nederlands Politie Orkest
Vanuit het buitenland treden Czech Army Central Band en een orkest uit Denemarken en Groot
Brittannië op.
Meer informatie over deelnemers en het programma worden bekendgemaakt op de site: https://
nationaletaptoe.nl
Prijs:
Voor leden, partners en gelijkgestelden: € 60,00
Voor niet-leden en andere introducés: € 70,00
Het maximum aantal deelnemers is 55 personen.
Het is onvoorspelbaar welke coronavoorschriften in september 2022 van toepassing zijn. Uiteraard
hanteren wij de dan geldende wettelijk voorgeschreven maatregelen.
In verband met het bestellen van de kaarten is een vroege opgave voor deelname zodanig van
belang dat we hebben besloten de leden van IPA Arnhem e.o. reeds per mail uit te nodigen voor
deelname. Opgave kan alsnog gedaan worden bij Marjo Koehorst via e-mail: marjokoehorst@
hotmail.com of telefonisch via: 06-45625930. Bij meer aanmeldingen dan 55 deelnemers wordt een
wachtlijst gehanteerd.
We vragen een aanbetaling van 30 euro bij opgave en betaling van het resterende bedrag voor 1
augustus 2022 op de rekening van onze penningsmeester:
IBAN: NL 23 RABO 0143770810 t.n.v. IPA-Nederland, onder vermelding van: Taptoe 2022.
Het bestuur
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Jeu de Boules
Geschiedenis

Wie kent het spelletje niet, de Frankrijkgangers in
ieder geval wel! Een Frans zonnetje, een pleintje,
Franse muziek op de achtergrond, jongelui en
ouderen die een partijtje jeu de boules of te wel
“Petanque” spelen. In menig caravan liggen één of
meerdere sets metalen ballen en een klein balletje,
de bute, die elk jaar weer mee gaan de grens over of
zoals nu de laatste tijd gewoon lekker in Nederland.
Op vele plekken in Nederland zijn nu ook plekken
te vinden om lekker buiten het ontspannen spel te
spelen. Jammer dat dit jaar het jeu de boules in
Zevenaar niet door kon gaan, maar daar mogen
ze zeker trots zijn op hun prachtige accommodatie,
waar zowel buiten als in de winter binnen gespeeld
kan worden, zoals we dat de afgelopen jaren al
menigmaal hebben gedaan. Nu we toch even de tijd
hebben maar eens in de “boeken” gedoken, digitaal
dan wel en eens wat wetenswaardigheden rondom
dit spelletje opgezocht. Op Wikipedia kwam ik het
volgende tegen.
Het
Nederlandse
petanque
komt
van
het
Franse
pétanque, waarvan
soms wordt beweerd
dat het afkomstig
is van het Franse
‘pieds tanqués’ dat
‘voeten samen’ zou
betekenen. Dit klopt
echter niet, aangezien
het
werkwoord
‘tanquer’
(of
het
daarvan
afgeleide
adjectief ‘tanqué’) niet bestaat in het Frans. Het
woord komt van het Provençaals ‘pétanco’, dat een
samenstelling is van pé (voet) en tanco (stutpaal)
en dient dus opgevat te worden als ‘voeten die zo
geplaatst zijn dat ze zo stevig staan als een stutpaal’.

Petanque is een variant van een typisch balspel
dat in zijn vroegste vorm reeds bij de oude Grieken
gespeeld werd. Daar werd het echter nog beoefend
als een krachtspel. De Romeinen hebben er
later meer een behendigheidsspel van gemaakt,
ongeveer in de vorm zoals we die nu nog kennen.
Ook in de middeleeuwen bleven petanque en andere
balspelen erg populair, maar daarna verslapte de
interesse ervoor met uitzondering van bepaalde
streken zoals de Franse Provence. De huidige vorm
ontstond in 1907 in La Ciotat nabij Marseille. Ten
behoeve van een oude man, Jules Lenoir, die door
reumatiek geen aanloop meer kon nemen, werden
de spelregels aangepast. De werper moest op zijn
plaats blijven en dat werd afgedwongen door een
cirkel rond hem te trekken. Petanque heeft daardoor
de reputatie van ‘oudemannensport’ gekregen. Vanaf
de Tweede Wereldoorlog is het petanque begonnen
aan een indrukwekkende opmars die eerst geheel
Frankrijk overspoelde, maar al spoedig ook andere
Europese landen en zelfs daarbuiten. De Féderation
Française de Pétanque et Jeu Provençal werd
in 1942 opgericht, en in 1958 zag de Fédération
Internationale de Pétanque et Jeu Provençal het
daglicht. De vele toeristen die met het petanque
kennismaken in Frankrijk werden er blijkbaar zo door
gegrepen, dat ze het in hun eigen streken gingen
importeren. Petanque wordt gespeeld in Zuid- en
West-Europa, Noord-Afrika, Madagaskar, de VS,
Canada en zelfs tot in Thailand en Japan aan toe.
Spelregels en techniek
Bij petanque is het de bedoeling de metalen ballen
zo dicht mogelijk bij een klein houten balletje (de
bute of cochonnet) te werpen. De werptechniek
is onderhands en kan variëren: rollen, halfhoog,
hoog. De startafstand van de cirkel (van waaruit de
spelers werpen) tot de bute mag variëren van 6 tot
10 meter. Het spel wordt doorgaans gespeeld op
een ondergrond van verhard zand of (grof) grind.
In Frankrijk kent de sport de grootste populariteit,
met 350.000 bondsleden en ongeveer 17 miljoen
vrijetijdsspelers. Petanque wordt in Frankrijk, met
name in de Provence veel gespeeld op grote pleinen
in steden en dorpen. Deze pleinen zijn vaak voorzien
van speciale lichtmasten om spelen in de avond
mogelijk te maken. Petanque kan zowel individueel
als in teamverband gespeeld worden, waarbij een
team kan bestaan uit twee of drie spelers; men
noemt dit ook wel doublette en triplette. Individueel
noemt men ook tête-à-tête. Als met drie spelers per
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team wordt gespeeld, heeft elke speler twee boules,
terwijl elke speler bij doublette en tête-à-tête drie
boules heeft. De boules (stalen ballen) hebben een
diameter tussen 70,5 en 80 millimeter en een gewicht
tussen 650 en 800 gram. De bute (‘Frans voor ‘doel’)
heeft een diameter van 30 millimeter met een variatie
van 1 mm. Voor recreatieve varianten van het spel
bestaan er ook (gekleurde) ballen in hout of plastic.
Het team dat (de equipe die) de partij mag beginnen
wordt bepaald door loting. Wie de toss wint, trekt een
cirkel met een diameter van ten minste 30 en ten
hoogste 50 centimeter (tegenwoordig wordt ook een
kunststofcirkel gebruikt) en gooit de bute uit op een
afstand tussen de 6 en 10 meter. Het team dat de
bute uitwerpt, werpt ook de eerste boule en probeert
deze zo dicht mogelijk bij de bute te plaatsen. Daarbij
moet erop gelet worden dat de voeten binnen de cirkel
staan en niet van de grond mogen komen voordat de
geworpen boule de grond heeft geraakt. Vervolgens
mag de tegenpartij proberen een boule dichter bij de
bute te plaatsen (pointer), de boule van het andere

team te verplaatsen (tirer of schieten) of de bute te
verplaatsen, om zo zelf dichter dan de tegenstander
bij de bute te komen liggen. Er wordt niet om beurten
gespeeld, maar het team dat het dichtst bij de bute
ligt, speelt pas weer als de tegenstander beter ligt of
geen boules meer heeft. In het laatste geval mag dat
team proberen meer punten te scoren door boules
dichter bij de bute te leggen dan de beste boule
van de tegenstander. Voor elke boule die een team
dichterbij heeft geplaatst dan de tegenpartij krijgt
het één punt (dus maximaal 6 punten bij triplette en
doublette). Dan is de werpronde (of mène) voorbij.
Het team dat heeft gescoord, trekt een cirkel rond
de plaats waar de bute lag en gooit het opnieuw uit;
daarmee begint de volgende mène.
Het spel eindigt zodra een team 13 punten
heeft behaald; dit aantal refereert aan het
departementsnummer van Marseille, namelijk 13.
Tot zover de wetenswaardigheden. Zelf heb ik leuke
ervaringen met dit spel. In Frankrijk leverde dat
een keer een uitnodiging op van de Nederlandse
campingeigenaar om met enkele campinggasten deel
te nemen aan een toernooitje in het dorp. Dikke schik
hadden we (na afloop!). De Fransen waren in eerste
instantie helemaal niet blij met die “vreemden” die
meenden dat ze het spelletje wel even zouden doen.
Begeleid met de nodige Franse scheldwoorden viel
het de Fransen toch nog mee hoe de Nederlanders
speelden. Maar gelukkig wonnen de Fransen en
toen was het na afloop dolle boel met veel eten
en natuurlijk wijn. Een onvergetelijk toernooi in het
Franse land. Vive la France!
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Nieuws van IPA-Nederland
Het ledenaantal van IPA Nederland is per 1 januari 2022: 5095.
Op 1-1-2019 was dit 5662
Op 1-1-2020 was dit 5376
Op 1-2-2021 was dit 5213.
Als de Coronamaatregelen worden afgeschaald dan kan de ledenwerving op de politieacademies weer op
volle kracht van start gaan en dat is hard nodig!

Algemene Ledenvergadering 2022
De ALV vindt plaats op vrijdag 20 mei 2022 op Landgoed Beukbergen in Huis ter Heide.
Het aangepaste tijdschema voor verzending en inlevering van stukken is inmiddels aan de secretarissen
gezonden.

Clustervergaderingen
Ter voorbereiding op de ALV worden er Clustervergaderingen in het land gehouden. De vergadering met
Cluster 1 (Noorden en Oosten van het land), waaronder het District Arnhem e.o. valt, vindt plaats op 7 maart
2022. Op deze vergadering worden de agendapunten van de ALV besproken en kunnen de clusters hun
punten voorbespreken met het Landelijke Bestuur (LB). Deze clusteroverleggen zijn overgebleven vanuit
de tijd dat er door Corona niet vergaderd mocht worden, maar er toch sterke behoefte was aan persoonlijk
contact met de districten. Op deze wijze kan in kleinere kring met elkaar overlegd worden, wat in het verleden
al zeer nuttig is gebleken, daarom worden deze clustervergaderingen voorlopig nog gehouden.

Digitaal legitimatiebewijs
Vanuit IPA Oostenrijk is een voorstel gedaan om over te gaan op een digitaal legitimatiebewijs voor alle IPAleden. Dit legitimatiebewijs is te zien op je mobiele telefoon. Inmiddels is door onze landelijk penningmeester
uitgerekend dat dit tot een jaarlijkse besparing kan leiden van ongeveer € 3700,-- Het grootste verschil
maken de portokosten. Het Landelijk Bestuur wil dit onderwerp bespreken op de bijeenkomst van het North
European Forum (NEF) dat gepland staat in mei 2022 in Estland.

Huwelijksaanzoek tijdens fotoshoot IPA
Wellicht heeft u het al gemerkt: de IPA is volop in beweging. Als IPA zijn we in verband met de vergrijzing druk
op zoek naar nieuwe leden waarbij we ons onder andere richten op jongere en actief dienende medewerkers
van politie, Koninklijke Marechaussee, FIOD, Douane, handhaving etc. Zonder verjonging is er namelijk geen
toekomst voor de IPA in Nederland.
Bij deze plannen horen ook actuele en dynamische foto’s. Nu maken we als IPA nog veel gebruik van (soms
enkele gedateerde) stockfoto’s. Op vrijdag 1 oktober 2021 vond er in Noord-Limburg een fotoshoot plaats
waarbij promotie-, wervings- en stockfoto’s werden gemaakt. IPA-leden en medewerkers van de Politie
Limburg, Politie Oost-Nederland, Douane, Lokale Politie Antwerpen en School voor Veiligheid in Amersfoort
namen deel aan deze fotoshoot.
Door fotograaf Stevie Heuer werden tijdens de shoot prachtige foto’s gemaakt. Deze foto’s kunt u binnenkort
tegenkomen op onze website, social media en tijdens wervingsactiviteiten. Ook aanwezig was Loeky die
aan de Politieacademie is gestart met de politieopleiding. In overleg met de trajectbegeleiding was zij bij de
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shoot aangesloten. Haar vriend Luuk was op dat moment in het OBT Centrum bezig met zijn Aanhouding- en
Zelfverdedigingstechnieken (AZV)-toets. Luuk en Loeky hebben elkaar in 2019 leren kennen. Luuk liep op dat
moment vanuit de Politieacademie stage in het basisteam Venlo-Beesel en Loeky werkt in hetzelfde gebied
als wijkBOA voor de afdeling Handhaving van de Gemeente Venlo. Wanneer Luuk en Loeky gezamenlijk aan
de slag gaan met een project in de wijk slaat de vlam over. Dat hun relatie toch wel een blauw tintje heeft,
blijkt ook wel uit het feit dat ze beiden lid zijn van de International Police Association (IPA) en het feit dat
Loeky is gestart met de politieopleiding. Toen er na afloop van Luuk’s AZV-toets werd gevraagd of Luuk en
Loeky voor de photoshoot nog even een duoprocedure wilden laten zien, had nog niemand iets in de gaten.
Na het afboeien van de “verdachte” besloot Luuk op zijn knieën te gaan en Loeky ten huwelijk te vragen.
Na van de eerste schrik te zijn bekomen, was het antwoord gelukkig al snel “JA!”. Het jawoord werd door de
aanwezige collega’s beantwoord met een applaus en het met de transportboeien aan elkaar verbinden van
het verloofde stel. De datum is nog niet bekend, maar over enige tijd zullen Luuk en Loeky, tot levenslang
(met elkaar) veroordeeld worden.

WPFG
Zoals inmiddels bekend is, worden de World Police and Fire Games (WPFG)
gehouden in Nederland met de start in Rotterdam. Het evenement wordt
gehouden van 19 t/m 31 juli 2022.
Voor nadere informatie over de spelen zie de website
www.wpfgrotterdam2022.com.
De IPA is betrokken bij deze spelen, niet alleen nationaal maar ook
internationaal. Waarschijnlijk komen er leden van het internationaal IPA
bestuur naar Nederland. In verband hiermee is het plan om tijdens de start
in Ahoy in Rotterdam een IPA stand te bemensen op 19, 20, 21 en 22 juli
2022. De IPA vindt het belangrijk
om onze organisatie op dit
internationale evenement te
presenteren en ook de kans op
te pakken om via een stand nieuwe leden te werven.
VRIJWILLIGERS GEVRAAGD
Om de stand voor vier dagen te kunnen bemensen zijn er
vrijwilligers nodig. IPA Nederland doet daarom via de districten
een oproep om vrijwilligers te werven die enthousiast zijn om
deze taak op te pakken. De bemensing wordt verdeeld over
de vier dagen en daarvoor wordt een schema gemaakt. Bent u
bereid om de IPA stand te bemensen en in contact te komen met
collega’s uit de gehele wereld, geef u dan op voor deze unieke
kans om internationale contacten te leggen en in gesprek te gaan
met collega’s !
Om de planning te kunnen organiseren kunt u zich voor 1 april
2022 opgeven met vermelding van uw naam en e-mailadres bij
Kees Jongh, Secretaris Landelijk Bestuur/ Secretary-General
International Police Association The Netherlands
Tel. +31 (0) 6 45474748 E-mail: secretary@ipa-nederland.nl
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Nieuws van de IPA Internationale Raad van Bestuur
Berichtgeving uit nieuwsbrieven

Een mooie foto van de IPA-fotowedstrijd die het afgelopen jaar is gehouden. De foto is gemaakt door Jakkie
Van Litsenborgh van IPA South Africa

Alweer een jaar voorbij…
“Vooruitkijken is de manier waarop we altijd moeten kijken. Ik kijk in
ieder geval met optimistische ogen naar dit nieuwe jaar.
We hebben veel werk te doen om de draad weer op te pakken waar we
de dingen in 2020 achterlieten. Ik geloof dat dit nieuwe jaar 2022 veel
beter zal zijn en tegen de lente zal deze pandemie zich terugtrekken en
zal het leven weer normaal worden. Ik wens jou en je familie en vrienden
een gelukkig nieuwjaar en laten we 2022 met open armen en optimisme
verwelkomen.”
Einar Guðberg Jónsson, voorzitter van de Commissie Buitenlandse
Relaties

Presidium van IPA Polen heeft een bezoek gebracht aan IPA Montenegro
Op uitnodiging van Biljana Dulović, voorzitter van IPA Montenegro, heeft een groep van zeven presidiumleden,
onder voorzitterschap van Piotr Wójcik, voorzitter van de Poolse afdeling, van 1 tot 4 december 2021 een
bezoek gebracht aan Montenegro.
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IPA Spain’s wonderful ‘Tour of Gambia 2021’
We zijn zeer verheugd dat we weer thuis zijn,
na met succes de 2e editie van de “IPA Tour
of Gambia” van 20 tot 27 november 2021 te
hebben voltooid, georganiseerd door de Vallés
Occidental IPA-vestiging (Barcelona) en met
de onschatbare en fundamentele hulp van IPA
Catalunya en de sponsoring van IPA Spanje.
Zoals gepland hebben we tijdens onze reis
niet alleen genoten van een onvergetelijk
fietsavontuur door dit Afrikaanse land, maar ook
momenten van onstuitbare wederzijdse emotie met de lokale burgerbevolking en van grote broederschap
met onze collega’s van de Gambiaanse politie.
Op onze route hebben we, met ons team bestaande uit politieleden van de IPA (Spaans en Gambiaans),
evenals artsen en monteurs, onze hulp geboden aan de meest achtergestelde Gambiaanse bevolking in
afzonderlijke en afgelegen plaatsen van het land. Veel verschillende medische goederen en goederen voor de
gezondheid, voor scholen, om te sporten en ook
voor de politie werden afgeleverd. Ook werden
o.a. waterzuiveraars van de laatste generatie
(die met name de kindersterfte aanzienlijk
zullen verminderen) ter plaatse geassembleerd
en afgeleverd, voornamelijk om medische zorg
te verlenen aan kinderen en ouderen in dorpen
zonder de meest elementaire voorzieningen,
zoals drinkwater en elektriciteit.
Met veel tevredenheid kijken we terug op de
prachtige ervaringen en met de mooie beelden
nog vers in onze ogen en harten, zijn we alweer
bezig met het organiseren van de 3e editie van
de “IPA Tour of Gambia” van 12 tot 19 november
2022!

IPA Griekenland faciliteert gratis mammogrammen
Een initiatief voor gratis mammogrammen,
georganiseerd door de regio Athene-Attica, werd
succesvol afgerond.
De regio Athene-Attica heeft in samenwerking met de
Hellenic Cancer Society en met de sponsoring van het
cosmeticabedrijf Estée Lauder Hellas een driedaags
initiatief uitgevoerd, bestaande uit preventieve
mammogrammen voor vrouwelijke politieagenten en
politievrouwen tussen de 40 en 70 jaar, van 15 tot 17
december 2021.
Op onze uitnodiging werd de mobiele mammografieeenheid van de Hellenic Cancer Society, die het
“Breast Cancer Awareness and Early Diagnosis Programme” voortzette, op de binnenplaats van de Hellenic
Police Academy in het centrum van Athene geplaatst. Deelname overtrof alle verwachtingen: meer dan 150
vrouwen werden gescreend. We blijven onze leden steunen, want hun bijdrage aan onze samenleving is van
onschatbare waarde.
Vlasios Valatsos, voorzitter IPA Griekenland
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IPA Duitsland – Nieuw bestuur aan het werk
Zes weken na de verkiezingen kwam de nieuwe raad
van bestuur van IPA Duitsland in het weekend voor
Kerstmis bijeen voor een strategische conferentie.
De zeven bestuursleden ontwikkelden eerst een motto
dat zal staan voor hun driejarige termijn, getiteld
“A Visible IPA”. Onder dit motto werd een strategie
ontwikkeld, verantwoordelijkheden verdeeld en taken
verdeeld. Als neveneffect heeft het bestuur besloten om
alle internationale, sociale en culturele wedstrijden in
Duitsland uit te voeren. De strategie en resultaten van
de vergadering zullen tijdens de volgende vergadering
in maart 2022 worden gepresenteerd aan en besproken
met het federale bestuur van IPA Duitsland.
Ondanks het harde werk had de raad van bestuur tijd om het kantoor van IPA Duitsland in Bexbach te bezoeken
en een kerstdiner te organiseren waarvoor de “goede zielen” van het kantoor, Sabine en Rosemarie, waren
uitgenodigd. “Jullie doen allebei geweldig werk en dragen aanzienlijk bij aan de goede service voor onze IPAleden,” zei IPA-voorzitter Oliver Hoffmann tijdens de presentatie van de bloemen.
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Wat een jaar!
We zijn weer aan een nieuw jaar begonnen
en zoals vaak wordt gezegd moet je vooruit
kijken. Toch is het wel even goed een terugblik
op 2021 te werpen. Een jaar met als grootste
dominantie Covid-19, het coronavirus in
al zijn verschijningsvormen, maatregelen,
vaccinaties, mondkapjes, afstand houden,
desinfectiemiddelen en toch ook een periode
waarin we nog op vakantie konden.
We begonnen 2021 met de geplande viering van
ons 60-jarig jubileum, dat eigenlijk al in 2020 zou
plaatsvinden. Rond de dag van de verjaardag
van IPA Arnhem e.o., 24 februari, kwam toch
een mooie jubileumuitgave van de Melder uit,
waarin de afgelopen 60 jaar van de vereniging
werden belicht. Ook de jubileumreis naar Ierland
ging de koelkast in, maar zal daar in 2025 weer
uitkomen!
Richting de zomermaanden leek het erop dat
we nagenoeg van corona verlost waren en toen
werden de plannen voor de jubileumviering in
oktober toch weer voorbereid. Helaas moesten
we het afgelopen jaar ook afscheid nemen van
dierbare leden van onze vereniging: Bauke
Nales, Lien Zweers en onlangs Rita Klaassen.
Na de zomer werden er weer enkele Rummikub-

en kaartavonden gehouden. Met de aanmelding
van Piet Brugman als coördinator van het kaarten
konden enkele avonden worden georganiseerd,
totdat de samenkomsten weer onmogelijk
werden. Het kampeerweekend van IPA Nijmegen
e.o. kon wel doorgang vinden en daar werd weer
menig IPA-vriendschap aangehaald.
Zo komen we alweer aan het eind van het jaar,
waarin nog een gezellige kerstavond zou worden
georganiseerd. We hadden al onze jubilarissen
uitgenodigd voor een feestelijke bijeenkomst toen
ook hier de gevolgen van Covid-19 merkbaar
werden en de bijeenkomst moest worden
geannuleerd. Met name de horecagelegenheid ’t
Centrum in Babberich heeft door de sluiting een
zeer moeilijke tijd achter de rug. We weten hoe
goed zij altijd de activiteiten van onze vereniging
verzorgden. We kijken echt uit naar een nieuw
jaar met weer een gewone omgang met elkaar
en dat we met de vereniging weer gelegenheid
krijgen om elkaar als IPA-vrienden te mogen
ontmoeten.
De redactie
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Nieuws uit opsporingsland
Bron en foto’s: politie.nl en Ministerie van Defensie

Bedrijf krijgt gestolen miljoenen terug
Het cybercrimeteam Oost-Nederland heeft dit jaar door een nauwe samenwerking met de Indonesische
politie miljoenen gestolen euro’s terug kunnen geven aan een gedupeerd bedrijf.

Een bedrijf uit Gelderland dacht eerder dit jaar zaken te doen met een vaste leverancier uit Korea
bij de levering van een grote hoeveelheid Covid-19 sneltesten. Waarschijnlijk hebben criminelen
toegang gekregen tot de mailwisseling tussen de bedrijven. Zo lukte het om via valse e-mailadressen
en een valse factuur het bedrag over te maken naar een rekening die uitkwam in Indonesië. Deze
vorm van fraude heet BEC-fraude, oftewel Business Email Compromise fraude.
Het bedrijf ontdekte in oktober dat betaalde facturen niet bij het Koreaanse bedrijf waren
binnengekomen. Een deel van de totale schade is door de Indonesische autoriteiten teruggestort
op de rekening van het gedupeerde bedrijf. Het gaat om ruim 1.5 miljoen euro, een deel van de
totale schade.
Internationale samenwerking

In dit onderzoek heeft het Cybercrimeteam Oost-Nederland samen opgetrokken met de Koninklijke
Marechaussee en met de Criminal Investigation Department (CID) van de Indonesische Politie.
Zo is er vol ingezet op het veiligstellen van de ontvreemde geldbedragen. Door snel handelen en
een goede internationale politionele samenwerking kon de gebruikte bankrekening van de daders
worden bevroren, waarbij een groot deel van het geld veilig kon worden gesteld.
Door het wereldwijd strategisch plaatsen van liaisonofficieren kunnen de politie en de Koninklijke
Marechaussee doeltreffend internationaal samenwerken op strafzaken.
Veroordelingen

Vier verdachten uit Indonesië hebben straffen opgelegd gekregen tot 5 jaar. De hoofdverdachten uit
Nigeria is tot op dit moment spoorloos. Naast dit onderzoek hebben de verdachten ook een Italiaans
bedrijf op dezelfde manier opgelicht, ook dat bedrijf heeft een deel van het gestolen geld terug.
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Marechaussee verleent opnieuw bijstand bij onrust
Afgelopen weekend was het opnieuw
onrustig in meerdere steden in
Nederland. Op verschillende plekken
zijn rellen uitgebroken. Dit ging
gepaard met grote vernielingen
en behoorlijk veel geweld tegen
hulpverleners. Vanuit de Nationale
Politie is daarom een beroep gedaan op
ME-bijstand vanuit de Marechaussee.
Zondag heeft de Landelijke Bijstand
Organisatie (LBO) van de KMar onder
andere bijstand geleverd in Utrecht en
Amsterdam.
De inzet van de LBO is minimaal
gebleven. De collega’s van de LBO werden in Utrecht en Amsterdam ingezet ter ondersteuning van
de politie. Hierbij deden zich geen grote incidenten voor. Er was grote waardering voor de flexibiliteit
van de collega’s die veelal op hun vrije dag gehoor hebben gegeven aan de oproep tot inzet.
Ook aan de grenzen was de Marechaussee extra waakzaam om mogelijke relschoppers vanuit het
buitenland te onderkennen. Tijdens de controles zijn er geen relschoppers aangetroffen.

Spooktelefoontje gehad
Bron: Informatiebeveiliging
Je hebt er vast een keer van gehoord, of het zelf meegemaakt. Je telefoon gaat over, je neemt op, en
een Engelssprekende stem beweert dat je gehackt bent, je BSN nummer bekend is of dat je betrokken
bent bij witwassen. Wat moet je dan doen?

Wat is een spooktelefoontje?
Een spooktelefoontje kun je het beste
omschrijven als telefonische phishing. Een
crimineel probeert je te verleiden tot het
delen van informatie, waardoor zij je kunnen
oplichten, of toegang krijgen tot (gevoelige)
systemen. Maar wees gerust: het opnemen
van de telefoon in deze kwestie kan geen
kwaad.
Wat moet ik doen?
1.
Zeg niks en hang op
2.
Mail en informeer Meld.nl.
3.
Blokkeer het nummer
Wanneer je een spooktelefoontje hebt, is het belangrijk dat je niks zegt, en meteen ophangt. Noteer
het nummer en geef dit door.
Blokkeer vervolgens het nummer, zodat je niet nog een keer gebeld kunt worden door hetzelfde
nummer.
Een telefoonnummer blokkeer je als volgt:
Op een Android telefoon: klik de “telefoon”-app --> kies het nummer dat je wilt blokkeren --> druk op
het “i”> en klik onderin op Blokkeren.
Op een iPhone: Instellingen --> Telefoon --> Blokkeer en identificeer bellers, tik op Blokkeer contact
om een contactpersoon aan de lijst toe te voegen.
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Nieuwe drone van VOA meteen ingezet
Tekst en foto: Ministerie van Defensie
De Verkeersongevallenanalyse (VOA) van de Koninklijke Marechaussee heeft recent een drone gekregen
voor haar operaties in het kader van KMar Future Proof. De drone kon meteen worden ingezet. “Ik had
de drone pas 24 uur in mijn bus liggen toen ik het apparaat al kon toepassen,” vertelt dronespecialist
opperwachtmeester Martijn van de VOA.
Martijn heeft de drone gebruikt tijdens een verkeersincident eind vorige maand bij de Drentse plaats
Veenhuizen. Daar was een vrachtwagenchauffeur van Defensie met een aanhangwagen vol munitie in de
berm terechtgekomen. De aanhangwagen kantelde en viel uiteen, waarna de munitie in de berm en in de sloot
belandde. Een gebied van 300 meter rond de vrachtwagen was afgezet en de Explosieven Opruimingsdienst
Defensie kwam ter plaatse om het gebied veilig te stellen.
De opperwachtmeester heeft de drone ingezet om beelden van het incident te maken. “Die drone is heel
waardevol. Je kunt foto’s maken vanuit de lucht in plaats van vanuit de pompmast van de bus. Daardoor krijg
je makkelijker en sneller een overzichtsbeeld van de plaats delict, vanuit een veel hogere positie. Het beeld
is ook nog eens van betere kwaliteit. Hoe mooi is dat! De beelden kunnen daarnaast gebruikt worden voor
een digitaal 3D-model, dat ons helpt bij ons onderzoek.”
De drone-inzet van de VOA maakt deel uit van Luchtwaarneming KMar. Het type drone waarmee de VOA
werkt is de SkyRanger. Dit onbemande toestel kan volgens de kenners binnen de Marechaussee vliegen met
heel slecht weer, is zeer betrouwbaar en heeft de beste camera’s.

Roparunteam KMar op weg naar editie 2022
Een team van de KMar neemt van 3 t/m
6 juni 2022 deel aan de Roparun. Het
team heeft inmiddels de leden, waaronder
hardlopers, ondersteuners en een
chauffeur, geselecteerd. De route van de
wedstrijd voert van Parijs naar Rotterdam,
onder voorbehoud van de dan geldende
coronamaatregelen of wijzigingen vanuit
de organisatie. Het KMar-team bestaat uit
8 lopers, die na beoordeling van fitheid,
ervaring en motivatie zijn uitgekozen. We
hopen dat de editie van 2022 weer een
even groot succes zal worden als het
afgelopen jaar en wensen de deelnemers
veel succes met de voorbereidingen,
trainingen en natuurlijk de Run zelf.
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Strafbaar stellen doxing
Bron: politie.nl
Nederland - Agent Bruce weet uit eigen ervaring dat online
bedreiging niet alleen de diender, maar zeker ook het thuisfront
raakt. Uit de jaarcijfers GTPA (Geweld Tegen Politie Ambtenaren)
over 2020 blijkt dat online bedreiging vaker voorkomt. Behalve
de politie hebben ook bijvoorbeeld opiniemakers, journalisten en
politici in toenemende mate te maken met online intimidatie en
bedreiging. De politie wil dat doxing strafbaar wordt.
Agressie en intimidatie op sociale media tegen politiemensen
is in een jaar tijd verdubbeld. De indruk van de eerste drie
maanden van 2021 is dat die stijgende lijn doorzet. “De verdere
digitalisering van de samenleving lijkt bepaalde mensen er
toe te brengen om op internet politiemensen, maar ook politici,
journalisten of opiniemakers te intimideren,” stelt Ruud Verkuijlen,
programmamanager GTPA. “Doxing is het online en openbaar
vragen om privégegevens van mensen. Ook de politie ontkomt
daar niet aan. Een foto van een agent op Instagram met de vraag
“Wie is dit?”. En het zetten van bedragen op deze informatie.
Het stellen van zo´n vraag is niet strafbaar, maar het gaat om de
intentie. Wat wil iemand met die gegevens doen? Zo´n oproep
werkt intimiderend en heeft niet alleen effect op de diender die het overkomt, maar zeker ook op zijn familie
en teamgenoten”.
“Angst bij thuisfront”
Recent werd agent Bruce slachtoffer van online bedreiging. Hij beaamt dat de intimidatie niet stopt bij de agent,
maar ook zijn naasten raakt. “Normaal gesproken breng ik wat ik op mijn werk meemaak thuis wat zachter.
Gewoon om ze niet ongerust te maken, vaak is er namelijk niets aan de hand. Maar dit was persoonlijk,”
vertelt Bruce. Rond de avondklokrellen werd in een Instagramgroep gevraagd naar zijn privégegevens. Er
werd zelfs geld geboden voor die informatie. “Mijn vriendin trok het slecht; ook omdat we sinds kort ouders
zijn. In eerste instantie reageerde ik wat laconiek, maar mijn vriendin werd angstig; ging niet graag de straat
meer op, zeker niet met onze kleine. Telkens als een politiewagen langs ons huis reed dacht ze dat er gevaar
dreigde.”
Meer contact
“De politie heeft veel contact met burgers. Dat is belangrijk voor ons werk,” zegt GTPA-programmamanager
Verkuijlen. “Het afgelopen jaar is dat contact toegenomen. Dat heeft vooral te maken met het handhaven
van de coronamaatregelen. Rond het naleven van de avondklok en bij demonstraties moesten we vaker
begrenzend optreden, om kans op besmetting in de samenleving zo klein mogelijk te houden. Het ongenoegen
over de maatregelen lijkt een reden te zijn voor agressief gedrag tegen de politie. Meer contacten betekent
ook een kans op meer incidenten.”
In 2020 hebben ruim 12.500 politiemensen te maken gehad met een vorm van agressie en geweld. Een jaar
eerder stond de teller op ruim 10.500. “Het is aannemelijk dat die toename komt door het handhaven van de
coronamaatregelen. We zoeken verbinding met de samenleving, maar die rol van verbinder staat onder druk,
omdat we steeds meer in de rol van repressie worden gedrukt. Repressie is ook een taak voor ons, maar het
betekent wel dat we minder die belangrijke rol van verbinder in de wijken kunnen oppakken.”
Toe- en afnames
Binnen een aantal categorieën laten de cijfers toe- en afnames te zien. Vanwege het tijdelijke vuurwerkverbod
rond de jaarwisseling en het feit dat in 2020 vrijwel alle evenementen zijn afgeblazen, waren daarbij aanzienlijk
minder incidenten. “Deze coronatijd doet ook psychisch iets met mensen. Daardoor kregen we vaker met
agressie te maken in relatie tot personen met verward gedrag; een stijging van 37 procent. Bedreigingen en
beledigingen namen toe, net als poging tot doodslag (181 keer), poging zware mishandeling (341 keer) en
zware mishandeling (72 keer),” zegt Verkuijlen. “Aandacht voor agressie en geweld tegen agenten én alle
hulpverleners blijft nodig. We mogen dit nooit normaal gaan vinden. Het hoort niet bij ons werk en leidt af van
dat wat we moeten en willen doen; zorgen voor een veilige samenleving.”
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Informatie van Rijksoverheid.nl
Eind november 2021 heeft Minister Grapperhaus (Justitie enVeiligheid) de Tweede Kamer geïnformeerd over
het conceptwetsvoorstel voor de strafbaarstelling van identificerende persoonsgegevens voor intimiderende
doeleinden (‘doxing’). Aanleiding was de motie van het Kamerlid Michon-Derkzen (VVD) en anderen. De
motie verzocht de regering om zo snel mogelijk hiervoor een wetsvoorstel in consultatie te brengen en in te
dienen bij de Raad van State. Wordt vervolgd.

Duitse moordenaar opgepakt bij controle op A12
Op de A12 bij Zevenaar heeft de Koninklijke Marechaussee een man uit Duitsland aangehouden die werd
gezocht voor moord. Tijdens de controle bleek de Duitse man in het bezit van een vervalst paspoort. Na
onderzoek naar de werkelijke identiteit van de man, wees het controlesysteem uit dat de 36-jarige Duitse
man internationaal werd gezocht en dat hij nog een gevangenisstraf van 15 jaar moest uitzitten. De man is
direct aangehouden.

KMar en politie ondertekenen speurhondconvenant
Brigadegeneraal Laurent Hendrickx, directeur Operatiën van de Koninklijke Marechaussee heeft samen
met Willem Woelders, plaatsvervangend politiechef en hoofd Operatiën Politie Landelijke Eenheid, een
convenant ondertekend voor de doorontwikkeling van opleiding, training en inzet van (speur)honden. Het
oude convenant tussen beide organisaties dateerde nog uit 2008. Het vernieuwde convenant draagt bij aan
een betere en kwalitatieve samenwerking tussen de KMar en de Nationale Politie. Daarnaast is de KMar
begonnen haar trainerscapaciteit uit te breiden en werkt zij nauw samen met de Nationale Politie in een pilot
om een nieuwe wijze van opleiden en certificeren te ontwikkelen. Ook neemt de KMar met politie, Defensie,
Douane en Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) deel aan het rijksbrede overleg Honden om meer eenheid
en samenwerking te bewerkstelligen op het gebied van verwerving, training/opleiding en dierenwelzijn. De
KMar beschikt over 14 combinaties ‘migratiecontrolehond’ en 16 combinaties ‘speurhond explosieven’. De
combinaties van begeleider en hond zijn ondergebracht binnen K9 KMar. Hun aantal wordt naar verwachting
nog verder uitgebreid. Dit komt onder andere doordat er binnen de operatie grote behoefte is aan de discipline
‘migratiecontrolehonden’ en door het voornemen om in de toekomst ook de luchthavens Eindhoven Airport
en Rotterdam The Hague Airport structureel te ondersteunen met combinaties ‘speurhond explosieven’.
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Verhalen uit de politiepraktijk
Blog: Wat een prachtig werk…
Bron: politie.nl
Op een zondagmiddag ergens in het voorjaar van 2021 krijgen we tijdens de late noodhulpdienst tegen een
uur of vier een melding van een verwarde vrouw. Het is die dag droog buiten, maar wel fris.
Wij gaan ter plaatse en treffen bij een benzinestation een oud vrouwtje aan. De meldster vertelt ons dat het
vrouwtje heeft aangegeven ergens in Zuid te wonen, maar dat ze geen adres kan noemen. Dat is nogal een
eind uit de buurt! We gaan met de mevrouw in gesprek en komen er door wat zoekwerk in de systemen van
onze telefoon achter, waar ze woont in Zuid.
Medelijden
Ze vertelt ons dat ze verdwaald is en zegt in onvervalst Twents dat ze naar de Westerbegraafplaats wilde;
haar man ligt daar en ze wilde zo graag zijn graf bezoeken. “Maar ik weet niet meer precies waar het is,” zegt
ze erbij. Daarbij vertelt ze ook dat ze die ochtend om half twaalf al is vertrokken. Ze heeft dus al minimaal
vier en half uur gelopen. Wat een opgave voor deze mevrouw op leeftijd! We krijgen medelijden met haar en
vragen of we haar thuis zullen brengen, dan hoeft ze ook niet meer zo ver te lopen. “Maar ik wil zo graag naar
mijn man,” is het antwoord, “anders heb ik dat hele stuk voor niks gelopen.”
Mijn collega en ik kijken elkaar aan en hebben aan één blik voldoende. “Zullen wij dan even met u meegaan
naar het graf van uw man?” vragen we en dankbaar knikt de mevrouw. “Als jullie dat zouden willen doen!
Dat zou ik wel heel erg fijn vinden.” Natuurlijk vinden wij dit geen probleem en rijden met haar naar de
Westerbegraafplaats. Ik meld bij de meldkamer dat we nog even met deze melding bezig zijn en leg het uit
aan de centralist.
“Blie dat jullie met mie met bint goan”
Kwiek loopt het oude vrouwtje voor ons uit, via via komen we bij het graf van haar man aan. Wij blijven op
een gepaste afstand staan en zien hoe ze tegen haar man praat. Na enkele ogenblikken komt ze terug en
zegt dat het goed is. We vragen haar of ze niet wat langer wil blijven en dat het voor ons geen probleem is.
Hoopvol kijkt ze ons aan en zegt dat ze onze tijd niet in beslag wil nemen. We maken haar duidelijk dat dit
voor ons geen probleem is. “Weet u wat, wij gaan even naar het graf kijken van een collega van ons, u kunt
rustig bij uw man blijven en we halen u hier straks weer op.” Dankbaar knikt ze en hierop gaan wij naar het
graf van een overleden collega waar we beiden met een brok in onze keel staan en halen daarbij verhalen uit
het verleden op, over die goede, oude tijd. Na een minuut of tien lopen we terug naar de plek waar het oude
vrouwtje staat. Ze komt naar ons toelopen en zegt: ”Och, wat bin ik toch blie dat jullie met mie met bint goan.”
Samen lopen we de begraafplaats af en brengen de mevrouw naar haar woning in Zuid. Daar hebben we
haar dochter gebeld en haar verteld wat er is gebeurd. Voldaan en met een goed gevoel melden we aan de
meldkamer dat we weer inzetbaar zijn. Wat hebben we toch prachtig werk…
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Nazomerkampeerweekend 2022 IPA Nijmegen e.o.
Vrijdag 23 september tot en met zondag 25 september 2022
IPA Nijmegen organiseert voor de 7e keer een nazomerkampeerweekend 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.
* Vrijdagavond een eenvoudig driegangenmenu.
Er is, net als vorige jaren, weer een keuzemenu met als hoofdgerecht een optie voor vlees, vis of vegetarisch.
Graag horen we dan wel een week voor aankomst wat de keuzes zijn per persoon (in verband met inkoop
van producten).
* Zaterdag een compleet Chinees buffet.
Kosten die daar bovenop komen:
* Verder geldt voor dit weekend: ‘American Party’ met ‘BYOB’,
oftewel , zelf zorgen voor je ontbijt, (twee keer) lunch, je eigen drinken (koffie, thee, bier, frisdrank, wijn,
sterke drank, enz.) en versnaperingen voor tussendoor.
* BYOB’= Bring Your Own Booze of Bring Your Own Bottle.
Kosten over te maken op rekeningnr.: NL 97 RABO 0155 746 456 t.n.v. Penningmeester district
Nijmegen.
BETALEN IS DEELNEMEN, bij afzeggingen na 10 september 2022 worden de gemaakte onkosten in
rekening gebracht.
Zo ziet het weekend er globaal uit:
*Vrijdag 23 september 2022:
Aankomst vanaf ong. 13.00 uur met het in ontvangst nemen van de welkomsttas.
Welkomstborrel 17.00 uur.
Driegangenmenu 18.00 uur.
*Zaterdag 24 september 2022:
Vrij programma, met TIPS voor de liefhebbers, kijk daarvoor in de welkomsttas.
Zaterdagborrel 17.00 uur.
Chinees buffet om 18.00 uur.
*Zondag 25 september 2022:
10.00 uur drinken we samen nog een kopje koffie (zelf verzorgen).
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WAT IS ER o.a. TE DOEN IN EN OM GROESBEEK:
Diverse fiets- en mountainbikeroutes en de befaamde draisine
Wandelroutes in en om Groesbeek, maar ook prachtige boswandelingen, nordic-walkingroutes 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
MUSEA IN DE OMGEVING
Vrijheidsmuseum Groesbeek (Naast de camping gelegen)
Afrikamuseum Berg en Dal, Museum Oriëntalis Heilig Landstichting, Velorama Fietsmuseum
Nijmegen,
Natuurmuseum Nijmegen, Valkhofmuseum Nijmegen, Brouwerij de Hemel Nijmegen,
Stratenmakerstoren Nijmegen,
Museum Pithos Nijmegen, Museum Kasteel Moyland Duitsland, Katharinenhof Duitsland
Extra info
Een caravan of chalet huren behoort ook tot de mogelijkheden, kijk daarvoor op de site van de camping
https://oudemolen.nl/
IPA Nijmegen e.o. ziet jullie aanmelding graag tegemoet en tot ziens in Groesbeek.
Opgave bij Brugt Peper tot uiterlijk 10 september 2022, middels:
e-mail: familiepeper@hotmail.com, tel: 06-20991487
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