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Activiteiten

Voorlopig door de corona maatregelen 
geen activiteiten. We hopen op de barbe-
cue

Beste leden,

Ik schrijf mijn stukje al eind juli, al komt het blad pas 
in september bij u terecht. Momenteel ben ik nog 
gewoon aan het werk, maar over drie weken mag ik 
voor drie weken de deur even achter me dicht trekken. 
Persoonlijk hadden wij geen zin in PCR tests en zo, dus 
we blijven dit jaar gewoon lekker in Nederland, in de 
caravan op de camping. Kleindochter Eva komt ons 
daar vergezellen, en we hopen dat het weer goed is. 

Het is goed mis met het weer de laatste tijd. Ik hoop dat 
onze leden allemaal droge voeten hebben gehouden, en niet hebben hoeven vluchten 
voor het wassende water. Ik wens alle IPA leden in Zuid-Limburg heel veel sterkte met 
alle ellende veroorzaakt door de Maas en de Geul. De opruimwerkzaamheden gaan 
zeker nog maanden duren, ik moet er niet aan denken alles kwijt te raken. Vond het 
angstaanjagend.
In dit blad een artikel van ons bestuurslid Henri Appeldoorn, en zijn verhaal vindt u 
binnenin het blad. Ik zou nog heel erg graag van meer leden stukjes ontvangen. Uw 
schrijfsels of foto’s zijn meer dan welkom en ook nodig om het blad interessant volume 
te kunnen geven.

We hebben helaas ook weer afscheid moeten nemen van meerdere leden, waarvan 
er twee bij mij persoonlijk nogal aankwamen. Allereerst Ton Pollemans, die de ene 
dag nog mailtjes stuurde aan mijn vader (ik help hem regelmatig met zijn mailbox 
opruimen, dus ik zie ze altijd voorbij komen) en de volgende dag er niet meer was. 
En toen Peter Weustink, onze sympathieke reisleider die ons met zijn PeeWee tours 
onder andere in een dik pak sneeuw bracht naar het Dickens festival in Deventer. Vele 
onvergetelijke momenten heb ik met hem, en dankzij hem mogen meemaken. Ik wens 
dan ook zijn vrouw Jeannette en alle nabestaande heel veel kracht met het verwerken 
van dit zware verlies. Dat geld natuurlijk ook voor de nabestaanden van Ton en alle 
andere leden die ons zijn ontvallen.

Volgend jaar is het zestigjarige bestaan van IPA Rotterdam, en in deze onzekere tijden 
willen we dit als bestuur niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Verderop in het blad 
vindt u hier meer over terug, en in het blad van december komen we er uitgebreid op 
terug.

Tot slot wil ik u nog iets vragen. Indien u verhuisd wilt u dan alstublieft ons uw nieuwe 
adres tijdig mededelen. Er komen nog iedere keer meerdere bladen retour vanwege 
verhuizingen. Bij voorbaat dank daarvoor. Mocht u nog op vakantie gaan dan een hele 
fijne vakantie. Voor de rest blijf gezond, blijf oog en oor houden voor elkaar, blijf er zijn 
voor elkaar zoals wij er altijd willen zijn voor u.

Servo per Amikeco.

Lieve groetjes,
Hetty 

Van de redactie  (door Hetty van den Eijk)
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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 Esinga
          adamelsinga@telfort.nl

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

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

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

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

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

We zitten al in de tweede helft van 2021. Na de laatste examens zijn de schoolvakanties 
begonnen en daar waar het mocht vertrokken gezinnen, maar vooral jongeren naar 
populaire vakantiebestemmingen.

Vrienden. In COPPER was hij met andere overleden collega’s al gememoreerd. Ik 
wil stilstaan bij een goede vriend en collega Peter Weustink. Peter heeft samen met 
zijn vrouw Jeannet voor meerdere verenigingen en de politie reizen verzorgd. Ook 
voor IPA Rotterdam organiseerde hij met zijn PEEWEE tours reizen. Helaas juist in 

die periode dat hij actiever voor  ons begon verpeste het Coronavirus de uitvoering van zijn zorgvuldig 
in elkaar gezette reizen. Of het nog niet erger kon. Bij Peter openbaarde zich die vreselijke ziekte. In zeer 
korte tijd sloopte het zijn lichaam. Eind juni heb ik nog met hem kunnen praten. Peter was uitbehandeld en 
had niet lang meer te leven. Het moment dat wij als bestuur bericht kregen van zijn overlijden kwam aan 
als een schok. Via een live stream verbinding hebben wij zijn uitvaart kunnen bijwonen. Peter wij gaan je 
missen. Namens het bestuur IPA Rotterdam wensen wij Jeannet, kinderen en kleinkinderen sterkte toe.

Beste leden. Bij het plannen van onze activiteiten moeten wij als bestuur nog steeds rekening houden 
met regels die gelden voor de horeca. Zo ook dus onze ruimte aan het Bramanteplein 2 in Rotterdam. 
Zoals het nu is mogen in die ruimte in verband met de 1,5 meter richtlijn  maximaal vijfendertig personen 
verblijven. Wij vinden het vervelend, omdat wij merken dat steeds meer leden onze activiteiten bezoeken. 
Omdat wij helaas niet vooruit kunnen kijken hoe zich eea qua maatregelen overheid zal ontwikkelen, 
vragen wij jullie opgave te doen als je wil komen naar de volgende geplande activiteiten. 
Zaterdag 18 september 2021 Uitreiking Oorkonde met versiersel aan de Jubilarissen, 
zaterdag 8 januari 2022 de Nieuwjaarsreceptie. 
Wilt u daarom als u aanwezig wilt zijn uw reactie melden aan onze penning-meester Ina Alberts-de Visser 
mailadres:  pm-rotterdam@ipa-nederland.nl  Wat jullie waarschijnlijk missen is het Sinterklaasfeest voor 
de kinderen in combinatie met de Bingo. Door beperking van het aantal bezoekers hebben wij helaas om 
die redenen besloten het feest niet door te laten gaan.  

Waar ik ook nog op wil wijzen zijn de World Police & Fire Games WPFG in 2022. Het evenement  waaraan 
tienduizend sporters uit de hele wereld gaan deelnemen werd afgelopen week met een wervelende 
show gepresenteerd. Ik ben er ook trots op dat wij het district Rotterdam via onze medevoorzitter Henri 
Appeldoorn een organiserende rol van betekenis gaat spelen bij een van de loop onderdelen in dit 
evenement. Vanuit die organisatie komt de vraag om als vrijwilliger gastgezin te zijn en deelnemer(s)  
gedurende het evenement opvangen en/of te huisvesten. Geïnteresseerd? Maak dit dan bekend via 
contact op de website van de WPFG. 

Vrienden. Naast mijn wens aan jullie goede gezondheid en tot ziens, rest mij nog het volgende: Blijf ons bij 
overlijden, ziekte van een lid of diens gezinslid informeren, zodat wij tenminste een kaartje kunnen sturen 
of een belletje kunnen plegen. Kleine moeite voor ons naar leden waarvan de partner is weggevallen of 
die alleen deze vervelende periode moeten doormaken.

J.M.A (Ton) Rappa

Servo Per Amikeco

Van de voorzitter  (door Ton Rappa)
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RAPP (registratieve applicatie 
politie processen). Snel 
vergeten en gewoon RAPP 
zeggen. Wat is RAPP? Voor 
de minder jongeren onder 
ons zeggen de systemen 
multipol, x-pol, BPS en BVH 
nog zeker wel wat. Nou, 

RAPP is de opvolger hiervan. Een nieuw innovatief 
registratiesysteem die uiteindelijk twaalf systemen 
gaat vervangen. De bekendste onder deze systemen 
zijn BVH, SUMM-IT, Beslag, AVI, arrestantenmodule, 
BOSZ en Amazone. 

PPPffffff, weer een nieuw systeem. Begin net 
te ‘wennen’ aan BVH. Jaaaa, maar dit is wel een 
systeem die de tand des tijds voorlopig weer kan 
doorstaan. En ik kan zeggen, zelfs ik begrijp het, 
dus  . 

Het eerste dat gebouwd gaat worden is het traject 
winkeldiefstal. Dit omdat winkeldiefstal relatief 
veel tijd van ons in beslag neemt, en omdat als 
we kijken naar dit traject, we zien dat eigenlijk alle 
componenten van ons werk er wel in voorkomen. 
We hebben hierbij dan bijvoorbeeld over melding, 
aanhouding, verhoor, aangifte enz. Nu we deze 
blokken aan het bouwen zijn, kunnen we deze straks 
weer hergebruiken voor andere strafbare feiten. 

Nu is het traject meerderjarige first-offender 
(iemand die voor het eerst een delict pleegt red.) 
gebouwd, en dit stelt de collega op straat in staat 
om een first-offender straks in ongeveer in een 
half uur op straat af te handelen. Met het landelijk 
OM en de korpsleiding is namelijk afgesproken 
dat een dergelijke verdachte af mag zien van zijn 
voorgeleiding, en als hij of zij aan nog een aantal 
voorwaarden voldoet, direct weer op locatie in 
vrijheid kan worden gesteld. Wel heeft hij dan in 
BVI-IB een reprimande achter zijn of haar naam 
staan. 

Op dit moment is het nog zo dat BVH de 
zogenaamde ‘single point of truth’ is. Dit houdt in 
dat BVH natuurlijk de afgelopen jaren is gevuld 

met informatie en we deze niet zomaar weg kunnen 
gooien. Een overstap in het proces naar BVH is dus 
op dit moment nog nodig, maar het systeem zal 
langzaam ‘opgegeten’ worden, waarbij RAPP de 
basis gaat worden.

Het mooie van het nieuwe systeem is, dat alles 
wat de collega’s op straat doen ook direct wordt 
overgezet naar de desktopversie van RAPP en vice 
versa. 

Enkele innovatieve wetenswaardigheden van RAPP:

 

Kortom een gebruiksvriendelijk nieuw registratie-
systeem gebouwd voor de toekomst. 

Quizvraag: Eén van de voorwaarden van een 
meerderjarige first-offender is dat deze de 
leeftijd van 18 jaar moet hebben bereikt. U krijgt 
een legitimatie onder ogen met daarop een 
geboortedatum, 00-00-2003. Wanneer in 2021 
bereikt deze persoon de leeftijd van 18 jaar?  

Henri Appeldoorn, materiedeskundige RAPP 
programma Vernieuwend Registreren

De benadeelde maakt in het aangifteportaal 
van politie.nl een digitale aangifte op die de 
collega’s in het proces kunnen trekken via o.a. 
de telefoon.

Deze aangifte kan op straat ondertekend 
worden en komt dan compleet en ondertekend 
terug bij de benadeelde. Dit houdt dus in dat 
heen en weer rijden voor een handtekening 
niet meer nodig is.

In de aangifte wordt het blok multimedia 
aangeboden, waarbij de benadeelde of 
de collega’s aanvullend bewijs kunnen 
binnenhalen en koppelen aan de registratie. 

-

-

-

RAPP (door Henri Appeldoorn)
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We hebben nachtdienst. De regen komt met bakken 
naar beneden. Dan komt de melding over een 
caravan die bij een tankstation geparkeerd staat. 
In die caravan is zojuist iemand neergestoken. 
Wij springen in de auto, zetten de zwaailichten en 
sirene aan en rijden er heen. Al eerder hadden we 
wat gehoord over deze caravan. De buurt was niet 
zo blij dat die daar stond en niet blij met die meneer 
die daar verbleef.

Aanrijdend met een flinke snelheid breekt de auto 
uit in een bocht. Het is toch gladder dan ik dacht. 
Oppassen dus. Maar goed, we rijden nog en zijn er 
bijna. Het tankstation is in zicht.

Als we de deur van de caravan openen zien we een 
bekende van de politie die zichzelf ‘Stoere Sjakie’ 
noemt. Sjakie ligt op de grond en is gewond aan zijn 
zij maar nog wel aanspreekbaar. Hij zegt dat hij in 
elkaar is geslagen en is neergestoken. Hij drukt zelf 
de wond af om het bloeden tegen te gaan.

Ondertussen hoor ik in de verte de sirene van de 
ambulance die naar ons onderweg is. We melden 
de feiten aan de meldkamer. Sjakie vertelt dat hij 
al eerder problemen heeft gehad met mensen die 
het niet eens waren dat hij zijn caravan bij het 
tankstation had staan. Wie zijn aanvallers waren 
wist hij niet. Het ging allemaal zo snel. Dan zijn de 
ambulancebroeders er en ze behandelen Sjakie zo 

snel mogelijk. Het is een flinke steekwond dus er is 
haast geboden. Wij assisteren de verpleegkundige 
zo goed als dat kan. Sjakie wordt op de brancard 
gelegd en naar het ziekenhuis gebracht.

De ambulance racet met zwaailicht en sirene naar 
het ziekenhuis. Wij bellen onze collega’ s van 
de recherche. Die sturen een paar mensen naar 
de caravan voor onderzoek. Ook de forensische 
opsporing is opgeroepen voor het afnemen van 
sporen. We kijken of we nog iemand kunnen vinden 
die als getuige kan dienen, maar zien niemand. Ook 
in de caravan zien we verder geen aanwijzingen. De 
recherche is inmiddels ter plaatse en we vertellen 
ons verhaal. Dan gaan we naar het bureau om een 
proces-verbaal op te maken.

Na een stevige bak koffie en aardig wat typewerk 
besluiten we naar het ziekenhuis te gaan om te 
kijken hoe het met Sjakie is en of hij ons al wat 
meer kan vertellen. In het ziekenhuis worden we 
via de Spoedeisende Hulp gedirigeerd naar de 
afdeling waar Sjakie ligt. Hij is nog steeds gewoon 
aanspreekbaar. We vragen hoe het met hem is. Hij 
zegt: ‘Sjakie is niet zo stoer meer.’ De artsen zijn 
nog bezig met het onderzoek en kunnen ons nog 
niet veel vertellen over het letsel. Ook over de 
toedracht van de steekpartij kan Sjakie ons niet 
meer vertellen.
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Paarden en de Koninklijke Marechaussee; die horen 
bij elkaar. Door weer en wind zaten marechaussees 
vroeger al op het paard om struikrovers op te 
sporen binnen het gebied van de brigade. Tot aan 
de Tweede Wereldoorlog diende het paard vooral 
als vervoersmiddel.

Tegenwoordig zien de taken van de Bereden Brigade 
er meer divers uit. Zij verrichten zowel ceremoniële 
als operationele taken. Zo heb je ze vast weleens 
gezien tijdens Prinsjesdag, waar het bereden ere-
escorte onderdeel uit maakt van de stoet. Maar dat 
is niet het enige. Zij draven ook op bij het aanbieden 
van de geloofsbrieven aan de Koning, commando-
overdrachten, herdenkingen en beëdigingen. 

Het escorte bestaat uit 34 ceremonieel geklede 
ruiters en paarden. Zij krijgen verder ondersteuning 
van reservisten en burgers, in de vorm van een 
hoefsmid, dierenartsen en fysiotherapeuten. De 
beroepscollega’s zijn afkomstig uit de gehele 
KMar. Het wordt als neventaak gezien, dus naast 
de huidige werkzaamheden van bijvoorbeeld een 
wachtmeester.De Bereden Brigade werkt samen 
met de Nationale Politie en de Federale Politie van 
België. Zo lenen zij paarden bij de Nationale Politie 

voor milieupatrouilles op militaire oefenterreinen 
maar leveren zij andersom ook ruiters voor de 
politiedienst bij evenementen en in uitgaanscentra. 
Ruiters zijn met name een meerwaarde door hun 
goede uitzicht. Het is voor hen mogelijk snel een 
inschatting te maken van de risico’s omdat zij hoger 
zitten en de situatie beter kunnen overzien. Tijdens 
controles op militaire oefenterreinen behouden zij 
daarnaast de natuur.

De heroprichting van de Bereden Brigade KMar – 
met het Bereden Ere-Escorte als onderdeel daarvan 
- was in 2001. Het eerste officiële optreden was 
voor de bruiloft van toenmalig kroonprins Willem 
Alexander met prinses Máxima. De Koninklijke 
Marechaussee kreeg het verzoek met een bereden 
ere-escorte deel te nemen aan de rijtoer van het 
bruidspaar door Amsterdam.

In de jaren daarvoor werd er door enkele 
enthousiaste KMar-collega’s wel gewerkt aan een 
terugkeer van het bereden deel. Zo vormden een 
aantal ruiters ter gelegenheid van de Taptoe in 
Breda in 1978 een carrousel te paard. In 1998 was 
een bereden standaardwacht bij de opening van de 
Koningin Beatrixkazerne in Den Haag.

De bereden brigade van de Koninklijke Marechaussee
(bron: Politie.nl)
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Sporten in de baas z’n tijd

“Johan jij als sportfanaat volg jij het EK voetbal, 
Giro, Tour de France, Olympische Spelen, Vuelta, 
WK wielrennen?”

Uiteraard zowel als columnist, als ook als analist 
voor diverse omroepen en kranten. Onvermijdelijk 
is altijd de vraag aan mij: ”Had je een beetje tijd 
om te sporten toen je bij de Kmar (Koninklijke 
Marechaussee red.) werkte?” Sporten in baas z’n 
tijd heette dat ooit, en ik kan je verzekeren dat ik 
tijdens mijn beroepscarrière bij de Kmar meer aan 
sporten was dan ik ooit kon vermoeden. Topsport 
klimaat. Het begon destijds al in de sportzaal op 
het Opleidingscentrum Kmar in Apeldoorn. Boksen, 
judo, veldloop in Orderbos, wapensportdag, sporten 
bij de Nederlandse Politie Sportbond, tafeltennis,  en 
een tienkamp met politie, Kmar, overige beambten 
en burgerpersoneel. Sporten dus in de baas z’n 
tijd. Wij van lichting 76-2 hadden een  kader dat 

wilde sporten in 
plaats van van een 
“lullige” tent op te 
zetten (bivak). We 
hadden het zo voor 
elkaar dat iemand 
die beresterk was 
de mitrailleurs 
(in elke hand een) 
droeg, en ik voor 
deze persoon “zijn” 
5 kilometer dan 
liep. In de baas z’n 
tijd he!

En de studie dan op het Opleidingscentrum? 
Tussendoor sporten, MLV halen of Nederlandse 
Sport Federatie afleggen, meespelen met Militair 
voetbal elftal, Politie/Kmar elftal….druk druk druk, 
en allemaal in de baas z’n tijd.

In de jaren tachtig van vorige eeuw “moest” je 
gaan sporten. Het maakte niet uit zei de Staf 
Kmar en Districtscommandant, als je maar wat 
deed: Coopertest, tennissen (op een prachtige 
baan bij Brigade Kmar Brielle), tafeltennissen 
voor sportvereniging Kmar Zuid Holland. Of 
als gedelegeerde van de Nederlandse Politie 
Sportbond met een tandem 130 km rijden vanuit 
Brielle het gehele district en ver daarbuiten door, 
allemaal in de baas z’n tijd (toen nog met sponsor 
café Poorthuijs Brielle).

Na afloop wel in “eigen” tijd naar Poorthuijs, dat 
dan weer wel!! Er werd trouwens nooit moeilijk 
over gedaan door de Brigade commandant Leen 
Klaassen om te gaan sporten, bijvoorbeeld 
deelnemen aan een groot volleybal toernooi in 
Brielle, tot in de puntjes georganiseerd door H.J. 
(Hans de Vries). Topsport was dat! Dan breekt er 
voor velen een vervelende periode aan voor Kmar 
en Politie mensen, sporten ga je maar in je eigen 
tijd doen. Wie dat toen verzonnen heeft hadden ze 
onmiddellijk moeten ontslaan!
Liever sportverdwaasd, dan iemand die zegt dat je 
dwaas bent dat je sport!

Sporten deed je in de baas z’n tijd. Tip voor de 
politie/Kmar mensen: ga eens sporten in de baas 
z’n tijd en kom niet met druk, druk, druk! Sporten 
doe je in de baas z’n tijd! Dan heb je het druk druk 
druk, maar ben je wel fit!

Sport groetend van sportfanaat pur sang:

Johan Spinhoven voor uw sportieve reacties:
mjsports.nl@gmail.com

(Door Johan Spinhoven)
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Het is crisis in Limburg. Delen zijn al overstroomd 
en het water blijft maar stijgen. Als ik aan mijn 
vroege dienst begin in Kerkrade, hoor ik dat de 
situatie ernstig is in de gemeente Valkenburg aan 
de Geul. Meteen denk ik: ‘Wat kan ik doen om te 
helpen?’

Ik leg contact met de meldkamer om te melden 
dat ik beschikbaar ben voor extra ondersteuning, 
vandaag geef ik eerst training aan agenten. Zodra 
de training klaar is, gaat de hele groep meehelpen 

in Valkenswaard. Het is alle hens aan dek.
Het crisisteam belt. Of ik beschikbaar ben om als 
leidinggevende in te vallen in Valkenburg. Mijn 
gedachten schieten even van links naar rechts. 
Ik heb de opleiding hiervoor pas een paar weken 
geleden afgerond en zou eigenlijk eerst een paar 
keer gaan meekijken. ‘Krijg ik hulp?’, vraag ik. Mijn 
collega antwoordt vastberaden: ‘Jij kunt dit.’ Even 
twijfel ik. Maar ik ga niet snel een uitdaging uit de 
weg en dat zal ik vandaag ook niet doen. Ik kijk 
mijn collega Jeroen enigszins zenuwachtig aan en 

zeg: ‘Wow, wij gaan naar Valkenburg 
en daar helpen met de hulpverlening 
aansturen.’

Samen met Jeroen stap ik in de auto 
en rijden we zo snel mogelijk naar 
Valkenburg. Er zijn daar al allerlei 
hulpverleners hard aan het werk. Ik 
bedenk dat dit meteen mijn vuurdoop 
is als leidinggevende tijdens een 
crisis en roep dat ook even rond. Ik 
ga mijn stinkende best doen!

Oké. De wedstrijd is begonnen en het 
voelt goed. Mentaal ben ik er klaar 
voor. De eerste verzoeken komen 
binnen en de portofoon staat meteen 
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roodgloeiend. Jeroen helpt met het beantwoorden 
van alle telefoontjes. Ik ben ondertussen druk 
bezig om de reddingsbrigade en Defensie vanuit 
het Noorden met spoed hier te krijgen. De situatie 
in Valkenburg verandert met de minuut en alle 
hulpverleners werken kei hard om ervoor te zorgen 
dat alle mensen geëvacueerd worden. 

Voor alle hulpdiensten is het aanpoten en collega’s 
uit het hele land bieden zich aan om te assisteren. 

Plotseling staan er vijf heel enthousiaste 
politievrijwilligers voor mijn neus. ‘Wat kunnen wij 
voor je doen?’

In tijden van nood is de drive van hulpverleners 
zo groot. Ze laten alles uit hun handen vallen en 
komen helpen. Terwijl het zomaar zou kunnen dat 
hun eigen huis nu ook onder water staat. Ik ben 
blij met de hulp, want ik kan nu collega’s laten 
aflossen die al vier uur bij een wegafzetting staan 
om ramptoeristen te weren uit het crisisgebied.

Het ene overleg na het andere. Ik hoor dat de koning 
en koningin onderweg zijn naar het rampgebied. 
Even later staat mijn opvolger klaar. Het is een 
collega uit Groningen die hier eigenlijk op vakantie 
was. Hij heeft zich direct gemeld en gaat de 
nachtdienst draaien. Wat een kanjer!

Als ik alles heb overgedragen, rijd ik met Jeroen 
weer terug naar Kerkrade. We geven elkaar 
een boks. ‘We did it!’ En wat ben ik trots op alle 
hulpverleners.
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Utrecht, 18 maart 2019, ’s ochtends om elf over 
halfelf. Nadat tram 24, komend uit Nieuwegein en 
met bestemming Utrecht CS, stopt bij de halte op 
het 24 Oktoberplein, stapt Gökman T. in zonder in te 
checken. Als de tram zich in beweging zet, leggen 
de camera’s in de tram vast hoe T. een Makarov-
vuurwapen met geluidsdemper onder zijn jas 
vandaan haalt en met het, eerst nog haperende, 
wapen vijf inzittenden van de tram neerschiet. 
Meteen daarna verlaat T. de tram. Buiten blijft 
hij met het wapen vuren en schiet hij nog op de 
bestuurder van een auto die voor het verkeerslicht 
stilstaat. Weer later stapt hij in een Renault Clio 
van een uit de auto gevluchte getuige. Rijdend 
in de auto, schiet hij nog een paar keer door het 
geopende raam van het rechterportier.

Om 10.49 uur wordt hij lopend waargenomen op de 
camerabeelden in de Hovenierstraat. De Clio wordt 
om ongeveer 11.15 uur gezien door bewoners 
van de Tichelaarslaan in Utrecht. De auto staat 
daar met een nog lopende motor. Het raam aan 
de passagierszijde is gedeeltelijk geopend. In het 
midden, op het dashboard, zien getuigen een vel 
papier. Het is een brief, van 26 februari 2019 van 
de Penitentiaire Inrichting Lelystad, geadresseerd 
aan T., waarin aan hem een disciplinaire straf 
wordt opgelegd voor het geven van een kopstoot 

aan een P.I.-medewerker. Op deze brief is een 
handgeschreven tekst aangebracht: “Ik doe dit 
voor mijn geloof. Jullie maken moslims dood en 
willen jullie ons geloof van ons af pakken maar 
gaat niet lukken ALLAH is groot”. Dezelfde avond 
leidt een klopjacht tot de aanhouding van T. in de 
woning aan de Oudenoord, waar op aanwijzen 
van T. in een holle ruimte van een matras een 
vuurwapen en geluiddemper worden aangetroffen. 
Drie van de neergeschoten slachtoffers zijn dan 
overleden. Tien dagen later komt een vierde 
slachtoffer te overlijden. Op 20 maart 2020 wordt 
T. wegens viervoudige moord, drievoudige poging 
tot moord en zeventienvoudige bedreiging – alle 
gepleegd met terroristisch oogmerk – veroordeeld 
tot levenslang. Er volgt geen hoger beroep.
Het is een ongekend drama in Nederland. De 
schok en het verdriet komen op veel plekken 
hartverscheurend terug in het requisitoir van de 
zaaksofficieren, met name wanneer zij uit proces-
verbalen voorlezen. Zoals van een verbalisant die 
probeerde te reanimeren.

“Ik heb de hartmassage vervolgens afgewisseld 
met meerdere aanwezige politiecollega’s. Na 
ongeveer tien minuten hoorde ik van het aanwezige 
traumateam dat zij het slachtoffer klaar gingen 
maken voor vervoer. Ik hoorde dat één van de 

De dag dat de tijd in Utrecht stil stond (Bron: Opportuun)
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(Bron: Opportuun)

aanwezige artsen tegen mij zei: ‘Deze telefoon 
is van het slachtoffer’. Ik zag dat het een iPhone 
betrof, voorzien van een paars hoesje. Ik zag dat de 
arts de telefoon aan mij overhandigde. Ik zag dat 
er juist op dat moment iemand belde. Ik zag in het 
beeldscherm ‘Mama’ staan.”

Een andere verbalisante beschrijft de totale 
ontreddering bij slachtoffers en getuigen op het 24 
Oktoberplein:

“Ik zag veel mensen op straat lopen, die zichtbaar 
waren aangedaan. Ik voelde dat ik zelf ook was 
aangedaan en dat mijn lichaam trilde. Ik zag dat 
er verschillende mensen met tranen in hun ogen 
stonden en dat zij elkaar knuffelden omdat zij 
blij waren dat zij niet geraakt waren. (…) Ik heb 
vervolgens andere omstanders aangesproken en ik 
zag dat zij allen verward waren en zeer emotioneel. 
(…) Ik heb ze allemaal bij elkaar neergezet zodat zij 
steun bij elkaar konden zoeken.”

Meteen na de aanslag starten drie Teams 
Grootschalige Opsporing: TGO Plaats Delict, 
gericht op het sporenonderzoek; TGO Manhunt, 
gericht op het aanhouden van de verdachte; en 
TGO Slachtoffers, gericht op het identificeren 

van de slachtoffers en het informeren van de 
nabestaanden. Voor het aansturen van dat laatste 
TGO wordt officier Eveline van der Burg gevraagd. 
Zij doet zelf ook TGO-onderzoeken en heeft ervaring 
met slachtoffers en nabestaanden. Zij benadert snel 
Eveline Keijzer, slachtoffercoördinator van parket 
Midden- Nederland, ook al jarenlang ervaren in het 
informeren van slachtoffers en nabestaanden.
Op 20 maart 2020 wordt T. tot levenslang veroordeeld, 
conform de eis van het OM. En de rechtbank 
honoreerde veel vorderingen tot schadevergoeding. 
Van der Burg en Keijzer hebben deels verschillende 
gevoelens over de uitspraak. Beiden zijn ze blij 
met de uitspraak, ook omdat er geen hoger beroep 
komt, zodat slachtoffers en nabestaanden niet ‘nog 
een keer door zo’n proces moeten’ en een volgende 
stap in hun rouwverwerking konden gaan zetten. 
Eveline van der Burg was voor de uitspraak nog 
wel in de verder bijna verlaten rechtbank aanwezig 
om nabestaanden te ontvangen. Eveline Keijzer 
vond het onbevredigend dat ze door de corona-
lockdown, die twee dagen voor de uitspraak begon, 
de zaak niet heeft kunnen ‘afmaken’. “Tijdens de 
vier zittingsdagen zit je voortdurend ‘op een piek’. 
Vol dynamiek en we-gaan-ervoor. Nu kon ik niet 
aanwezig zijn bij de uitspraak en een nagesprek 
voeren. Ik moest het via de livestream volgen, 

dat vond ik surrealistisch. 
En daarbij: de nabestaanden 
hebben geen antwoord op 
de waarom-vraag gekregen. 
Feitelijk en juridisch is de zaak 
compleet. Maar emotioneel 
en qua verwerking ook weer 
niet. Tijdens een zitting 
willen nabestaanden ook iets 
anders zien. Empathie. ‘Het 
spijt me.’ ‘Ik heb het om die 
reden gedaan en zo en zo is 
het gegaan.’ Ze hebben het 
niet gehoord, wat het moeilijk 
maakt om alles enigszins te 
kunnen accepteren.”
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PERSBERICHT
WORLD POLICE & FIRE GAMES 2022: NOG ÉÉN JAAR TE GAAN

Rotterdam, 29 juli 2021 – Over één jaar is het zover: dan vindt de World Police & Fire Games 2022 plaats 
in Rotterdam. Aan deze internationale spelen voor personeel van politie, brandweer, douane en Dienst 
Justitiële Inrichtingen met 63 onderdelen nemen maar liefst 10.000 deelnemers uit 70 landen deel. 

Tijdens een indrukwekkende bijeenkomst in Rotterdam Ahoy werden genodigden en media door Eva van 
der Vegt, directeur WPFG2022, in aanwezigheid van burgemeester Ahmed Aboutaleb bijgepraat over dit 
grootse en bovenal unieke breedtesportevenement dat voor het eerst in de geschiedenis naar Nederland 
komt.

Ontmoeten, sportiviteit & respect
“De World Police & Fire Games 2022 zet sport in als middel om ontmoetingen tussen hulpverleners tot stand 
te brengen. Daarnaast willen wij sportiviteit stimuleren en respect genereren voor al die hulpverleners 
die dag en nacht voor ons klaar staan. Vandaar dat het motto van deze editie is: In Sport We Unite,” aldus 
Eva van der Vegt. 

Rotterdam, kloppend hart van WPFG2022
Tijdens de WPFG2022 zijn er - verspreid over heel Nederland - maar liefst 30 locaties waar activiteiten worden 
georganiseerd. Rotterdam is het kloppend hart van dit unieke evenement. Naast de vele sportonderdelen 
en side-events in Rotterdam, wordt op het Willemsplein een ‘Athletes Village’ gecreëerd. Oftewel, een 
bruisende ontmoetingsplek voor iedereen die bij de spelen betrokken is. Naast waardevolle ontmoetingen 
kan hier genoten worden van een cultureel programma en sportdemonstraties. Burgemeester Aboutaleb 
is trots dat Rotterdam de 35e editie organiseert: “Dit grootse evenement geeft hulpverleners uit de hele 
wereld de unieke kans om elkaar in een sportieve omgeving te ontmoeten, de soms heftige ervaringen te 
delen en contacten te leggen. De stad Rotterdam fungeert dan ook graag als podium voor de World Police 
& Fire Games.”

Ellie Lust ambassadeur WPFG2022
Naast een demonstratie van de 
dienstgerelateerde sporten die te zien zijn 
tijdens de WPFG2022, is Ellie Lust vandaag 
in Rotterdam Ahoy gepresenteerd als 
ambassadeur van de WPFG2022. Zij heeft in 
1991 in Memphis, Tennessee op het onderdeel 
volleybal meegedaan met de WPFG. 

Ellie heeft ervaren hoe waardevol het is om 
collega hulpverleners in een sportieve setting 
te ontmoeten en levert om die reden graag een 
bijdrage aan de WPFG2022. 

Samen met burgemeester Aboutaleb en Eva 
van der Vegt onthulde zij het campagnebeeld. 

PERSBERICHT versie 26 juli 2021
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Tijdens het telefoongesprek heb ik als centralist 
geen zicht en geen reuk- en tastzin. Het enige waar 
je mee kunt werken  is je gehoor en je spraak. Én 
je onderbuik gevoel. Dat valt niet altijd mee. Zeker 
niet omdat de beller zich niet altijd realiseert dat 
ook voor ons soms elke seconde telt. 

Op deze middag werk ik als centralist vanuit huis. 
De man die mij belt klinkt alsof hij al wat op leeftijd 
is. Hij spreekt geaffecteerd en belt met een vaste 
lijn. 
“Moet u eens luisteren mevrouw”, zegt hij bezorgd, 

“Mijn brandalarm gaat steeds af”.
“Ach”, voel ik met hem mee, “dat is vervelend”. Uit 
ervaring weet ik hoe zo’n alarm zich in je kop kan 
boren. Op dit moment is het aan de andere kant van 
de lijn echter stil. Tenminste, ík hoor geen alarm. 
Ik vraag de man of hij zijn huis heeft gecontroleerd 
op rookontwikkeling. Is er ergens een kaars 
omgevallen? Iets in de oven aangebrand? Of heeft 
hij of een medebewoner wellicht te lang onder de 
douche gestaan? Dat kan ook. 

Het is allemaal negatief. Hij ziet niets geks, hoort 
en ruikt niets bijzonders. De batterijen zijn het niet. 
Als die op zijn, geeft zo’n melder een andere piep, 
vermoeden we allebei.

“Kan het misschien zijn dat er ook een koolmonoxide-
melder aan het alarm gekoppeld is meneer?” vraag 
ik bezorgd. In dat geval moet hij namelijk direct 
de woning verlaten. Koolmonoxide is immers een 
sluipmoordenaar. 

“Ik weet het eigenlijk niet”, stamelt hij. 
Ik wil nog een vraag stellen, maar voordat dat lukt, 
gaat inderdaad opeens het alarm af. Het geluid 
knettert in mijn oren. Het lijkt of de brandmelder 
direct boven het telefoontafeltje hangt. Ik zet de 
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oortjes van mijn headset op mijn wangen om mijn 
oren te beschermen. 

“MENEER!!” roep ik hard om aandacht te krijgen. 
De poes, die naast me op mijn bureau ligt, kijkt 
me verschrikt aan. Ik wil dat de man voor zover 
mogelijk óf bij het alarm wegloopt, óf de knop van 
het alarm indrukt om hem uit te krijgen. Als hij daar 
al bij kan.

Ik hoor gestommel op de achtergrond maar ik 
kan totaal niet inschatten wat er aan de andere 
kant van de lijn gebeurt. Ik aarzel even. Moet ik de 
brandweer al gaan inschakelen? Maar meneer had 
gezegd dat het probleem zich steeds herhaalt. Het 
zal zo wel over zijn. Ik wacht af en verbreek tot die 
tijd in ieder geval niet de verbinding. 
Ik blijf de man aanroepen in de hoop dat hij de 
hoorn toch weer een keer bij zijn oor houdt. Dat 
gebeurt niet. Ik blijf roepen tot opeens het alarm 
stilhoudt. En met die stilte hoor ik dan ook niets dan 
een totale stilte. Geen gestommel, geen pratende 
mensen, geen radio. Niets….

Ik roep opnieuw hard de naam van de man. 
Op mijn scherm zie ik dat de verbinding nog 

steeds in stand is. Ik denk aan 
koolmonoxidevergiftiging 

en voel nu toch wat 
adrenaline opkomen. In 

mijn verbeelding zie 
ik een oudere heer 
bewusteloos op de 
grond liggen. Op 
mijn scherm zoek 
ik snel het nummer 
van de brandweer 
van de regio waar 
de man woont. 

En ook maar vast dat van de ambulance. Dit is zo’n 
moment dat elke seconde telt. Ondertussen blijf ik 
roepen. 

Net op het moment dat ik de hulptroepen wil 
inschakelen, hoor ik aan de andere kant van de lijn 
beweging in de verte. Het geluid komt dichterbij. Ik 
hoor de stem van de man. “Doe maar niet zoveel 
melk in de koffie als vanmorgen hoor”, zegt hij in 
alle rust. Een vrouwenstem geeft antwoord: “Maar 
wil je er dan wel een boterham bij?”  

Ik hoor voetstappen dichterbij komen. De 
hoorn wordt opgepakt. “Daar ben ik weer”, zegt 
meneer vrolijk tegen mij, zich niet bewust van 
het doemscenario dat zich zojuist in mijn hoofd 
afspeelde. “Ik was toch nog even naar zolder 
gelopen. Het zal de wasdroger wel geweest zijn. 
Daar hangt ook zo’n melder. De was is klaar en mijn 
vrouw had de droger opengezet, maar de was er 
nog niet uitgehaald.”

“Ik ben erg blij dat ik u weer aan de lijn krijg”, zeg 
ik uit de grond van mijn hart. Ik ben stilletjes nog 
aan het bijkomen. “Fijn dat alles goed is. Wilt u het 
alarm voor de zekerheid vanmiddag nog even na 
laten kijken door een deskundige alstublieft?”

De man belooft het. Ik wens hem een prettige dag 
verder. Het nummer van de brandweer klik ik weg. 
In mijn la ligt een groot stuk chocola. 




