


1

Voorzitter:
Ton Rappa
0622072076
vz-rotterdam@ipa-nederland.nl
              

Penningmeester/IPA artikelen:
Ina Alberts - de Visser
0634888708
pm-rotteram@ipa-nederland.nl

Contactsecretariaat: 
Teck Dui
0611392478
rotterdam@ipa-nederland.nl

Erevoorzitter:
Joop van den Eijk

Redactie:
Hetty van den Eijk
0621117574
webredactie-rotterdam@ipa-nederland.nl

Vice-voorzitter:
Henri Appeldoorn
0613859129
vz2-rotterdam@ipa-nederland.nl

Ledensecretaris:
Jan van de Woestijne
010-5920383 (p)
ledensecretaris-rotterdam@ipa-nederland.nl

Eindredactie:
Tim Dekker
0650216746 (p)
red-rotterdam@ipa-nederland.nl

Secretaris:
Klaas Blokland
0653383798
contact-rotterdam@ipa-nederland.nl

Informatie bestuur I.P.A. Rotterdam Colofon

Uitgave van de IPA-district Rotterdam. 
Dit district omvat de politie-eenheid Rotterdam en de 
in dat gebied liggende onderdelen van de Koninklijke 
Marechaussee en de Landelijke Eenheid (landelijke 
eenheid dienst infra en Bijzondere Opsporing 
Ambtenaren BOA)

Verschijnt 4x per jaar en wordt verspreid onder 
adverteerders, relaties, leden en alle bekende 
politievestigingen in het gebied.

Adres IPA Rotterdam/Redactie:
Veilingweg 66
3034 KB Rotterdam

Uitgeverij en verantwoording advertenties:
Clappers & Vlieger Media
Industrieweg 94
7202 CB Zutphen
Telefoon: 0575-473881
E-mail: info@clappers-vlieger.nl
Internet: www.clappers-vlieger.nl
Vormgeving en DTP: Fabian Clappers

Drukkerij:
Elite drukkerij NV, Priester Daensstraat 8
3920 Lommel, België

http://rotterdam.ipa-nederland.nl

Aanmelden als lid: aanmeldingsformulier downloaden 
op de site van IPA-Nederland en te verzenden aan de 
ledensecretaris
Jan van de Woestijne
Mgr. W.M. Bekkerslaan 8
3141 SK Maassluis

Inleveren Kopij: via E-mail
webredactie-rotterdam@ipa-nederland.nl
Tekst, illustraties en foto’s afgedrukt bijleveren en/of 
apart digitaal bestand.
Neem bij twijfel tevoren contact op met redactie.
Gemiddelde sluitingsdatum voor de 25e van de maanden: 
februari, mei, augustus, november

Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen, 
gekopieerd of gepubliceerd zonder uitdrukkelijke 
toestemming van de eindredactie. Op de logo’s van de 
IPA en gepubliceerde foto’s en illustraties die het teken 
© vertonen rust het copyright.



Inhoudsopgave

Informatie bestuur IPA Rotterdam  1 
 
Inhoudsopgave/Activiteiten   3
  
Van de redactie    3

Contactpersonen I.P.A. Rotterdam  5

Van de voorzitter    7

Afscheid     9 
   
Dag Pa                    10

BLog: De kleine jongen   13

Tis weer voorbij die mooie zomer          15

Blog: Wat een toeval   17

Inschrijfformulier    19 
  
 

Agenda

Nieuwjaarsreceptie: zondag 8 jauari 2023
vanaf 13:30 uur. In de Prinsenhof 2 te
Rotterdam Prinsenland

Zijn er activiteiten die jou leuk lijken? 
Meldt dit dan bij een van de bestuursleden.

Beste leden, 

Dit stukje is een opgave voor mij. Ik was het al 
even aan het uitstellen vanwege mijn vader. 
Pappa was IPA, en het ging al een poosje niet 
zo goed met hem. Nu helaas kan ik schrijven 
dat hij op dinsdag 15 november is overleden. 
Thuis, bij mamma en ons gezin en familie. Dit 
wordt dus een relatief kort voorwoord omdat 
ik gewoon de woorden niet kan vinden.
Dank bij voorbaat aan degenen die bij de 
condoleance en/of de crematieplechtigheid 
zijn langs geweest. Voor ons zal hiermee de 
IPA nooit meer zo zijn als voorheen, maar we 

zullen er ook zonder pappa wel altijd deel van uit blijven maken. Zoals 
hij toch ook altijd deel van ons uit zal blijven maken.

Ik heb de vrijheid genomen om, samen met mijn moeder, wat ruimte in 
dit blad aan mijn vader te  besteden. Hij is tenslotte ruim vijfendertig jaar 
voorzitter geweest, IPA Rotterdam was zijn kindje waar hij ongelofelijk 
veel van hield. Hij was ook trots op zijn ere lidmaatschap. 

Ma, Chantal en ik zullen deel uit blijven maken van de IPA. Dus we zien 
elkaar op de Nieuwjaarsreceptie op zondag 8 januari 2023. Vanaf 13:30 
bent u allen weer van harte welkom op het vertrouwde adres aan het 
Bramanteplein 2 te Rotterdam.

Voor nu namens de hele familie wensen wij u allen hele fijne Kerstdagen, 
en een mooie jaarwisseling. Blijf gezond.

Van de redactie  (door Hetty van den Eijk)

3



5

Contactpersonen I.P.A. Rotterdam

Regionale Eenheid Rotterdam

Rijnmond Noord. Maassluis – Vlaardingen     K. de Jong

Rotterdam Oost.        VACANT

Zuid-Holland-Zuid.        VACANT

D.R.O.S.         Klaas Blokland
          Klaas.blokland1@politie.nl

Rijnmond Zuid  B. Charlois.      Serdar Kilickaya
          Serdar.kilickaya@politie.nl

Zeehaven.         Ayhan Akgul
          ayhan.akgul@politie.nl

D.R.I.O.         Adam Elsinga
          adamelsinga@telfort.nl

D.R.R.          VACANT
          

PDC Zuid – West        Christian Rappa
          christian.rappa@politie.nl

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

Handhaving – Stadsbeheer.      Hans van der Geest
Gemeente Rotterdam.       jcj.vandergeest@rotterdam.nl

Handhaving         Remco Navarro
Gemeente Schiedam       rf.navarro@schiedam.nl

Douane         Sjaak Bonten
          a.j.bonten@douane.nl

Rotterdam Zuid. B. Feijenoord.      Jan Pots
          jan.pots@politie.nl
          

Rotterdam Stad. B. Centrum       Henri Appeldoorn
          henri.appeldoorn@politie.nl

Sectoren.
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Dag IPA vrienden

Het is wat rustig geweest binnen het district Rotterdam. Ook is bekend gemaakt 
dat het jaarlijkse Sinterklaasfeest geen doorgang kan vinden. Wel zien we elkaar 
hopelijk allemaal weer bij de aankomende Nieuwjaarsreceptie.

Nieuwtjes zijn er wel. LB verhuizing van oud: Wilde Wingerdlaan 259, 2803WB 
Gouda naar nieuw: Hofcampweg 102, 2241KJ Wassenaar. Ook zal volgend jaar op 
internationaal vlak het nieuwe IPA worden ingevoerd. Op het schild zijn dan de 
landen Australië en Nieuw-Zeeland zichtbaar. 

Ik heb in de afgelopen periode meerdere berichten en telefoontjes gekregen van 
leden die niet, of te laat geïnformeerd zouden zijn over een uitwisseling of activiteit 
in het buitenland, waaraan zij graag hadden willen deelnemen. Helaas heb ik hen 
teleur moeten stellen, en hen verwezen naar de landelijke website. Daar staan de 
internationale programma’s beschreven. Om voor uitwisseling in aanmerking te 

komen hoef je alleen een gemotiveerd stuk te schrijven, waarna wijze heren bepalen wie mag. Ik benadruk dus 
alle jonge leden goed de up-to-date gehouden landelijke IPA Website in de gaten te houden. Bij interesse kan je 
ook ons benaderen. 

Bij mijn aantreden als voorzitter heb ik jullie beloofd het IPA Rotterdam bestuur te verjongen, maar vooral prioriteit 
te geven aan het ontwikkelen van nieuwe activiteiten geschikt voor alle leeftijden. Het eerste is mij gelukt. Het 
tweede, het komen met nieuwe ideeën qua activiteiten heeft, ondanks het verzoek aan jullie leden om mee te 
denken, helaas nog niks nieuws opgeleverd. Inmiddels is 2022 al ver gevorderd. Omdat jullie als leden het best 
kunnen aangeven wat leuk zou zijn voor jong en ouder, daag ik jullie uit om met ideeën te komen. Mocht er een 
prijskaartje aan hangen dan valt hierover te praten. Ook vraag ik jullie nog eens wordt onze ambassadeur. Er zijn 
onder jullie best die kinderen of kleinkinderen hebben die werkzaam zijn bij politie, Marechaussee, Douane of Boa. 
Maak ze warm voor het Servo Per Amikeco. Verwijs ze naar onze landelijke website en leg het uit. Anderzijds, kom 
met een reactie of schroom niet ons te bellen of te mailen. Ik persoonlijk zorg dat het contact wordt gelegd. Elk 
goed idee is welkom. 

Vlak voor het inleveren van dit stuk kwam  het bericht van Hetty van den Eijk, onze webmaster, dat onze oud 
voorzitter Joop van den Eijk is overleden. Joop heeft zich jarenlang ingezet bij diverse verenigingen, maar zeker de 
langste tijd binnen het IPA bestuur Rotterdam. Aan IPA Rotterdam zat onomstotelijk de naam van Joop verbonden. 
Wij, bestuur van IPA Rotterdam, zullen zijn kennis en wijsheid niet vergeten. Onze gedachten en medeleven gaan 
uit naar zijn vrouw Corrie, zijn kinderen en (achter)kleinkinderen. 

Rest mij nog wederom aan te halen. Ben jij of ken je een lid ziek of alleenstaand, naar wie wij een kaartje kunnen 
sturen, informeer ons en wij zorgen er voor.

J.M.A (Ton) Rappa
Voorzitter / Rotterdam
International Police Association
Netherlands Section
+ 31 (0)622072076
vz-rotterdam@ipa-nederland.nl

Servo Per Amikeco

Van de voorzitter  (door Ton Rappa)
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Hallo IPA vrienden,

In de veertig jaar dat Joop en ik actief met de IPA Rotterdam bezig waren, was er eigenlijk nooit de 
behoefte om iets te schrijven in ons blad. Het was genoeg er te zijn, en te helpenwaar nodig, vrienden te 
spreken en gezellig samen te zijn. Daar hebben Joop en ik ons, in de vijfendertig jaar dat hij voorzitter 
was, voor ingezet. En daar zijn we ook wel in geslaagd denk ik.

Nu hebben onze kinderen en ik, na achtenvijftig jaar samen, afscheid van hem moeten nemen, wat enerzijds 
een opluchting is, en tegelijkertijd groot verdriet geeft. 

Opluchting (al staat dat raar misschien) omdat de heftige en zware strijd die hij leverde om bij ons te 
blijven voorbij was, en verdriet in het besef van definitief en de vele keren van “nooit meer” die gaan 
komen.

De IPA en de fijne vriendschappen, reizen en gezelligheid met elkaar zitten voor altijd in ons hart, en dat 
was bij Joop ook zo. Ik zal dan ook, zo lang dat kan, samen met mijn gezinnetje er zijn.
Ik wens alle vrienden (ook uit naam van Joop) een fijn Kerstfeest, en een nieuw jaar met alleen maar 
vrede toe.

Corrie van den Eijk

Afscheid  (door Corrie van den Eijk)
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Natuurlijk weet je dat je ouders niet het eeuwige 
leven hebben. En met alles dat pa mankeerde 
en overkwam door de jaren heen, is het nog een 
wonder dat hij eenentachtig geworden is. Maar 
hij krabbelde er iedere keer weer bovenop, en liet 
iedereen versteld staan.

De rode draad door pappa’s leven is altijd het 
verenigingsleven geweest. Jarenlang was hij 
penningmeester van de woningbouwvereniging, 
en later behalve voorzitter van IPA Rotterdam, 
ook voorzitter van de Harttrimgroep Krimpen. 
Maar IPA Rotterdam was echt zijn kindje, net als 
ik overigens. Want veelal waar mijn pa was, was ik 
ook te vinden. 

Ik werkte een tijdje op kantoor bij de 
woningbouwvereniging, opende daar het nieuwe 
kantoor, en viel in als er iemand ziek was. En 
hetzelfde gold eigenlijk voor de IPA. Vanaf het 
moment dat hij voorzitter werd, schakelde hij mij in 
voor hand- en spandiensten. En ik deed het graag, 
want het was altijd gezellig op de soosavonden 
en tijdens de reizen. Dan weer stond ik achter 
de bar bij de Kmar aan de Boompjes, dan achter 
een kraam aan het Toepad tijdens een open dag, 
of hielp ik met het organiseren van avondjes of 
reizen. Bij het uitzoeken van foto’s voor de uitvaart 
van pa, hebben we honderden IPA foto’s voorbij 
zien komen. En evenzovele herinneringen aan 
lang en minder lang vervlogen tijden. Wat hebben 
we gelachen, en wat hebben we al veel vrienden 
verloren inmiddels. En nu moeten wij afscheid 
nemen van ons grootste IPA icoon, mijn vader, 
voormalig voorzitter en erelid Joop van den Eijk. 
Je kon pa uittekenen met zijn IPA pet op, ongeacht 

of dat was tijdens IPA reizen of privé. Je kon altijd 
zien dat de IPA belangrijk was in zijn leven. Hij 
was ook trots op de bijdrage die wij leverden aan 
zijn kluppie. Groos vertelde hij aan iedereen die 
wilde luisteren dat ik de salades maakte voor de 
barbecue en de nieuwjaarsreceptie. Hij vertelde er 
dan niet altijd bij dat mijn moeder net zo hard mee 
hielp met snijden van alle ingrediënten, en dat hij 
zelf meestal in de weg liep. Later “vergat” ik tijdens 
het boodschappen doen altijd een paar dingen die 
we nodig hadden, zodat we hem op de fiets naar 
de supermarkt in het dorp konden sturen om dat 
nog te halen. Dan konden wij in de tussentijd weer 
even rustig door buffelen, zonder dat hij tien keer 
vroeg hoe laat we klaar zouden zijn, en waarom de 
eieren nog niet klaar waren. Het is denk ik goed dat 
ik al enige tijd geen salades meer maak, het gemis 
zou te groot zijn. Pa vond het ook fijn dat ik actief 
bleef voor de IPA, toen hij wegens verslechterde 
gezondheid terug moest stappen. En toch bleef hij 
tot het laatst bezig met de IPA, in zijn hoofd. Twee 
weken geleden lag hij op de bank te slapen, en ik 
was bij hem gebleven. Ineens schiet hij overeind 
en roept naar me “we moeten de Sinterklaasbingo 
nog regelen!”. Ik antwoorde dat we dit jaar geen 
Sinterklaasbingo zouden doen, waarna hij zich 
weer neerlegde op de bank en verder sliep.

Wij blijven ook zonder hem, deel van de IPA familie, 
al zal het voor ons nooit meer hetzelfde zijn.
Hetty van den Eijk

Dag Pa (door Hetty van den Eijk)
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Er komt een melding binnen van een vrouw. Ze 
vertelt dat zij zojuist is bedreigd door haar ex-man 
met een vuurwapen. Ik ben meteen alert. Snel 
neem ik contact op met de vrouw. Ze klinkt angstig, 
maar ik hoor ook twijfel in haar stem. Direct vraag 
ik waar zij is en of zij veilig is. De vrouw vertelt dat 
ze al een week niet meer thuiskomt, maar dat haar 
ex-man weet waar ze nu zit. Ze zegt dat hij haar 
een vuurwapen liet zien via een videoverbinding en 
dat hij dreigde haar en haar familie te vermoorden. 
Ik vraag de vrouw of ze naar het politiebureau kan 
komen. Ik heb namelijk het idee dat wij telefonisch 
niet verder komen. Nog steeds hoor ik een lichtelijke 
aarzeling in haar stem maar ze belooft dat ze 
eraan komt. Als ik haar adres in het politiesysteem 
opzoek, zie ik dat er ook een 1-jarig jongetje staat 
ingeschreven. Wat gek, denk ik, ik heb de vrouw 
net helemaal niet gehoord over een kind. Ik besluit 
haar opnieuw te bellen. De vrouw bevestigt min 
of meer dat haar kind bij haar ex-man verblijft. Dit 
verandert de situatie direct. We hebben nu dus een 
man die dreigt met een vuurwapen en een 1-jarig 
kind dat bij hem in de woning is.

Als de vrouw op het bureau verschijnt, merk ik dat 
zij verward is. Ik kan mijn vinger er niet helemaal 
op leggen. Natuurlijk begrijp ik haar angst en haar 
zorgen, maar haar gedrag klopt niet. Het lijkt net 
of ze onder invloed is van drugs. Terwijl ik met de 
vrouw in gesprek ben, hoor ik via de portofoon dat 
het arrestatieteam haar ex al heeft aangehouden. 
Ondertussen is de wijkagent in de woning op zoek 
naar het kind. Later hoorde ik dat zij het jongetje 
aantroffen in een ledikantje met allemaal vlekken op 
het matrasje. De woning was vies, er lagen messen 

verspreid in het huis en her en der lagen 
pillen. Niet echt een veilige en stabiele 
omgeving voor een kind. Dan hoor ik dat 
collega’s het jongetje meenemen naar het 
politiebureau om het kind te herenigen met 
zijn moeder. Ik haal opgelucht adem. Geen 
gekke situaties, het kindje is veilig, gelukkig. 
Direct loop ik naar de vrouw om te zeggen 
dat haar zoontje veilig is. Ik verwacht dat 
ze blij of opgelucht is. Het enige wat ik zie, 
zijn haar rollende ogen. Als ze vraagt of zij 
een sigaret mag opsteken, is dat voor mij 
de druppel. Ik ben geen jeugdbeschermer 

of ervaringsdeskundige in opvoeding maar dit 
klopt niet. Ik vraag de vrouw of zij bekend is bij de 
hulpverlening. 

Daar had ik namelijk nog geen moment aan gedacht. 
De vrouw vertelt over de gezinsvoogd en dat 
haar drie andere kinderen uit huis zijn geplaatst.
De gezinsvoogd neemt niet op, dus besluit ik de 
crisisdienst van de zorginstelling te benaderen. In 
de tijd dat zij intern overleggen, laat ik de vrouw 
even met rust. Ik loop naar mijn collega’s en zie de 
wijkagent met een klein mannetje in zijn armen. 
Het jongetje lijkt op zijn gemak en ligt inmiddels 
dicht tegen mijn collega aangekropen met twee 
beren in zijn armen. Normaal gesproken houden de 
wijkagent en ik elkaar continu voor de gek, maar 
nu is het serieus. Allebei willen we het beste voor 
dit kind. Ondertussen steelt de kleine man de show. 
Hij lacht, waggelt wat rond en valt iedereen in de 
armen voor een knuffel. Na een tijd krijgen wij 
eindelijk het verlossende woord. Het jongetje wordt 
ondergebracht in een pleeggezin waar zijn oudere 
zus al zit. Ik pak de kleine man op, leg een deken 
over hem en zet ik hem achter in het autostoeltje 
bij de collega’s van de nachtdienst. Eerlijk gezegd 
valt het me zwaar. Elk kind hoort een liefdevol thuis 
te hebben, een veilige en stabiele haven om zich te 
ontwikkelen. Ik vraag mij oprecht af of dit jongetje 
dat kent. Na nog een aai over zijn hoofdje, wens ik 
hem al het goeds voor de rest van zijn leven. Het 
jongetje pakt zijn knuffel stevig vast, lacht en dan 
rijden mijn collega’s met hem weg. Hopelijk gaat 
hij een rustige en liefdevolle 
toekomst tegemoet.

De kleine jongen (Bron: Politie.nl/blogs)
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Tis weer voorbij die mooie zomer, trouwens die 
zomer begon zowat in mei.

Ik dacht dat er geen einde aan zou komen, maar 
voor ik het wist was deze zomer allang weer voorbij.

Zeg Johan:”Hebben we het hier over jaar 2022?”
Tuurlijk niet, dat was het jaar van mijn opkomst bij 
de Koninklijke marechaussee, lichting 76-2, ofwel 
jaar 1976. Foeilelijke defensie zwembroek, (wie 
heeft dat ooit bedacht joh!!) werd vervangen door 
een eigentijdse tanga.

Niks in het “veld” bivak in deze mooie zomer, maar 
bakken in een zwembad.

De Kmar had als eerste krijgsmacht onderdeel, 
van een DAF “drietonner” een cabrio gemaakt, 
zeildoek dus naar achteren en zo tourden wij door 
Apeldoorn.
Was net Ibiza, Mallorca, California daar in.............
Apeldoorn.

De wereld was vol licht en leven en alle geuren 
waren vermengd met zonnebrand.
De vrouwen bleven naar ons staren als we het 
zwembad betraden, herinneringen, daar moet ik 
het deze winter maar meedoen.
“En de zomer van 2022 dan?” 

Om maar een term er tegen aan te gooien, de zomer 
van 2022 mag geen eens in de schaduw van 1976 
staan. Ten tijde van dit schrijven loopt iedereen al 
te verrekken van de kou en ik voorspel:

Jaar 2023 wordt een gave zomer te beginnen zowat 
in mei

Wat mij betreft: na-na-na naa na naa

Groetjes en vast een mooi 2023 voor u en de uwen.
Zomerse reacties kunnen gestuurd worden 
naar:mjsports.nl@gmail.com
Johan Spinhoven

Tis weer voorbij die mooie zomer  (door Johan Spinhoven)
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Als aspirant-agent moet ik voldoende scoren op 
alle onderdelen van het politiewerk. Dit keer moet 
ik een aangifte opnemen over een inbraak.
Voor me zit een jongen van mijn leeftijd. Afgelopen 
nacht is er bij hem ingebroken terwijl hij lag 
te slapen. Er zijn veel spullen weggenomen, 
waaronder zijn motor. Wanneer hij me dit vertelt, 
zie ik de pijn in zijn ogen. De motor was zijn 
kostbaarste bezit. Geïmporteerd uit het buitenland, 
speciale uitlaat en spiegels, racebandjes. Ik ben 
zelf helemaal niet thuis in motoren, maar neem alle 
details uitgebreid op in de aangifte. Ik vraag naar 
elk krasje, deukje en schrammetje wat op de motor 
zou kunnen zitten. Als ik mijn ogen dicht doe kan ik 
de motor voor me zien. Bijna drie uur heb ik over 
deze aangifte gedaan, alles is aan bod gekomen. Ik 
rond het gesprek af en de jongen bedankt mij voor 
de energie en moeite die ik erin heb gestopt. Ik geef 
aan dat het verdere onderzoek voor de recherche 
is. Zelf kan ik deze aangifte uitstekend gebruiken 
voor mijn portfolio.
Een week na de aangifte heb ik een afspraak 
op de politieacademie. Docenten bekijken elk 
onderdeel van mijn portfolio en geven aan of ik 
op de goede weg zit en waar ik nog dingen moet 
aanpassen. Als ik het onderdeel aangifte opensla, 
ben ik vanzelfsprekend zo trots al een pauw. Goede 
feedback en een mooie, maar vooral uitgebreide 
aangifte. Volgens de docenten hoef ik me over dat 

onderdeel geen zorgen te maken.
Ik stap op mijn fiets richting huis. Onderweg stop ik 
nog even bij de sportschool om nog wat te trainen, 
voordat ik thuis tevreden op de bank kan ploffen. Ik 
heb de gewoonte om mijn fiets altijd op een vaste 
plaats in het fietsenrek te zetten. Als ik aankomt 
zie ik tot mijn verbazing dat er op ‘mijn’ plek een 
motor geparkeerd staat. Hij staat heel vreemd in 
het fietsenrek gepositioneerd, maar iemand zal wel 
haast hebben gehad, denk ik nog. Ik zet mijn fiets 
verderop in de straat en als ik terugloop naar de 
sportschool, kijk ik nog eens goed naar de motor.
 
Ineens zie ik dat er twee krassen op de tank zitten. 
Het zal toch niet? Mijn hart maakt een heel klein 
sprongetje en begint harder te kloppen als ineens 
alle puzzelstukjes in elkaar vallen. “Dit kan niet 
anders”, zeg ik tegen mezelf. Ik loop er een rondje 
omheen en zie de carbonuitlaat mét sticker. Alsof 
deze motor ineens nog maar het enige is wat ik kan 
zien. Ik neem contact op met het algemene 0900 
nummer van de politie en leg de situatie uit. Even 
later komen agenten ter plaatse en handelen de 
zaak verder af. Ik neem contact op met de jongen 
en zeg dat zijn motor gevonden is. Verbaasd vraagt 
hij me hoe ik weet dat het zijn motor is. Hij is niet 
de enige die het bijna niet kan geloven… Wat een 
toeval.






