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Beste IPA-leden en IPA-vrienden,

De coronacrisis is nog niet voorbij. Dagelijks worden er mensen ziek en moeten mensen naar 
het ziekenhuis. Tegelijkertijd krijgen steeds meer mensen een vaccinatie. Dat is positief. En met 
toegangstesten kan er ook steeds meer. De samenleving gaat stap voor stap weer open.
Dit gebeurt voorzichtig. Want als maatregelen te snel worden losgelaten, kan het aantal mensen 
met corona weer toenemen. Alles hangt af van het aantal opnames van coronapatiënten in 
ziekenhuizen. 

De coronamaatregelen worden en zijn inmiddels versoepeld. Dat betekent bijvoorbeeld dat klanten 
weer welkom zijn bij kappers, patiënten weer terecht kunnen bij therapeuten, basisscholen weer 
gaan beginnen, bepaalde sportclubs weer opengaan en je weer verder kunt met je rijlessen.

Vanwege de coronapandemie en de maatregelen heeft het Landelijke Bestuur van IPA 
Nederland weer een aantal clustervergaderingen gevoerd met de IPA-districten, zodat er wel 
informatieoverdracht plaatsvindt. Op 10 mei 2021 heeft dit meningsvormend overleg met Oost-4 
plaatsgevonden te Enschede. Gesproken is over de nieuwe provider Sportlink en de daaraan 
YHUERQGHQ�QLHXZH�OHGHQDGPLQLVWUDWLH��¿QDQFLHHO�SURJUDPPD�HQ�ZHEVLWH��%LQQHQNRUW�ZRUGHQ�DOOH�
leden hierover nader geïnformeerd (o.a. nieuw lidnummer).  De nieuwe website is voor een deel 
al operationeel, maar moet nog worden ingericht volgens de IPA-wensen. Tevens is en wordt 
extra geld vrijgemaakt om nieuwe IPA-leden te werven. Het huidige ledenbestand IPA Nederland 
per 1-1-2021 is 5197. Al met al is het nieuwe systeem (Sportlink) veel goedkoper en gaat dit in de 
toekomst ons en dus IPA Nederland veel geld besparen.
 
De Algemene Ledenvergadering  (ALV) 2021 zal worden georganiseerd door het IPA-district 
Noord-Limburg en is onder voorbehoud gepland en verschoven naar donderdag 28 oktober 2021 
te Venlo. 
Vooraf aan de ALV zal dan onze District Ledenvergadering (DLV) medio september 2021 worden 
gepland. Echter is het op dit moment onvoorspelbaar of de genoemde vergaderingen kunnen 
doorgaan. 

Wel blijven wij de vurige hoop houden om ons uitgestelde 60-jarig jubileum te vieren op zaterdag 
9 oktober 2021. We hopen u begin juli 2021 nadere informatie te kunnen geven.   

Ten slotte, de tijd dat we elkaar weer fysiek gaan ontmoeten komt er echt aan!!!!! Tot die tijd 
wens ik U veel leesplezier, houd vol en zorg goed voor elkaar.

Voorwoord

Arno Jansen 
Voorzitter

IPA district Arnhem en Omstreken
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Agenda - Activiteiten
2021 
De helft van het jaar 2021 zit er al weer bijna op en 
Corona blijft ons leven nog steeds sterk bepalen. 
Het lijkt erop dat we steeds meer naar de “gewone” 
situatie van voor Corona gaan, maar het blijft onzeker. 
Daarom zijn er nog geen verenigingsactiviteiten 
gepland.  

Jubileum 60 jaar IPA Arnhem e.o.
We gaan er wel vanuit dat we dit jaar op zaterdag 
9 oktober ons jubileum 60 jaar IPA Arnhem e.o. 
kunnen vieren. Het programma voor deze dag staat 
in de steigers, maar is natuurlijk afhankelijk van de 
mogelijkheden. Omdat vooruitkijken van wat er kan 
in deze tijd lastig is, heeft het bestuur besloten het 
daadwerkelijke programma met u te communiceren 
per brief en e-mail. U kunt zich dan ook per brief of 
e-mail opgeven voor deelname aan het programma.
Het programma zal bestaan uit een Battle-tour over 
en langs de verschillende plekken van de slagvelden 
van september 1944, beter bekend als de “Slag om 
Arnhem”. U wordt rondgeleid en krijgt uitleg over de 
landingsplekken bij Ede, Renkum, Oosterbeek en 
Arnhem en de plekken van verwoede strijd in WO 
II. U wordt vervoerd met een luxe touringcar en 
tussen de middag wordt de tour onderbroken voor 
een heerlijke lunch bij Van der Valk Hotel Arnhem. 
Na de Battle-tour wordt op deze locatie de receptie 
gehouden en is er gelegenheid het bestuur en de 
leden te feliciteren met het 60-jarig jubileum.

Het vervoer per touringcar zal uitgevoerd worden 
door Midland Oskam Tours. In 2020 hebben Midland 
Tours en Oskam Reizen besloten om de krachten 
voor de individuele markt te bundelen en samen te 
gaan werken. Oskam Reizen is gevestigd in Nieuw-
Vennep en is net als Midland Tours gespecialiseerd 
in dagtochten, maar ook in klaverjasreizen. Onder 
de naam Midland Oskam Tours zullen zij verder hun 
uitstekende diensten blijven aanbieden.

Verjaardagen

Nieuwe lay-out en logo IPA Nederland

Theo Wigman     - 90 jaar 
Dik Beek     - 75 jaar
Swanni Gerritse-Volkerink  - 75 jaar
Leen Kip    - 75 jaar
Jan van Zanten   - 75 jaar
Theo Vrösch    - 75 jaar
Henk Lok    - 75 jaar

In de maanden maart t/m mei van dit jaar mochten 
we deze leden van harte feliciteren met het bereiken 
van een mooie mijlpaal in het leven. Nog steeds geen 
bezoek, maar wel een mooie bos bloemen heeft 
naar we hopen hun verjaardag toch nog wat kleur 
gegeven. Allemaal van harte gefeliciteerd!

Dat de felicitaties en de bloemen op prijs worden 
gesteld, blijkt wel uit de reacties die we naderhand 
mogen ontvangen. Zoals van Gerrit Elands en zijn 
vrouw, die het bestuur bedanken voor de mooie bos 
bloemen. Gerrit heeft dit even vastgelegd.  

IPA Nederland heeft een nieuwe lay-out en logo in 
gebruik genomen voor haar interne communicatie. 
Op de voorzijde van dit blad is dit geïntroduceerd. 
De nieuwe lay-out zal in het vervolg ook voor onze 
interne communicatie worden gebruikt
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In memoriam

Bauke Nales, geboren op 7 mei 1951 in de 
Hertenlaan 29 te Arnhem, groeide op in een gezin 
met acht kinderen: vier zonen en vier dochters. 
Vader Nales werkte vanaf de oorlogsjaren als 
politieagent bij de politie in Arnhem. Bauke 
ging zijn vader niet achterna, maar wilde zijn 
tekentalent gebruiken om kunstenaar te worden. 
Daarvoor was echter in die tijd geen geld en zo 
kwam hij via zijn buren terecht in het restaurant 
van de watertoren tegenover de Saksen Weimar 
kazerne in Arnhem om daar friet te gaan bakken. 
Zo rolde hij in het horecavak. Verschillende 
opleidingen en werklocaties volgden: Carnegie, 
Hotel Bosch en de Leeren Doedel. In 1972 werd 
hij chef de partie in Carnegie, later zelfstandig 
kok in Motel Arnhem en daarna chefkok in de 
Roskam, de Hoefslag en in de Oude Remise 
werkt Bauke als zelfstandig kok. Totdat hij in 
1982 bij de Raststätte Elten weer als chefkok 
aan de slag kon. in 1983 werd Bauke geopereerd 
aan zijn oog. Dit proces verliep erg moeizaam; 
hierdoor werd hij werkloos. Dit duurde tot 1991 
toen hij via de stichting Werk en Scholing in de 
kantine van de politie kon gaan werken. Zoals 
toen gebruikelijk was, werd hij al snel geronseld 
voor de IPA en werd hij op 1 januari 1994 als lid 

van het district Arnhem e.o. van de IPA Nederland 
ingeschreven.

In het hoofdbureau van politie aan de Beekstraat 
in  Arnhem was Bauke duidelijk de baas. Zo 
stonden er een paar collega’s voor de counter 
die de draak met hem staken. Ze maakten 
opmerkingen over een relatie tussen Bauke en 
een van de kantinemedewerksters die naast 
Bauke stond.  In onvervalst Geitenbults of plat 
Arnhems las hij hen de les. Zodanig dat ze 
meteen stil werden. Hij was vrij direct en duidelijk 
met de woorden: “Bek houden of je krijgt niks!”

Later werd duidelijk dat hij zonder aanziens 
des persoons werkte. Het maakte niet uit wie 
het was of het nu Dries van de interne dienst 
of de burgemeester was, er werd bij hem niet 
voorgedrongen. Ook de burgemeester werd 
te verstaan gegeven dat hij achteraan moest 
sluiten. De andere kant van de medaille was dat 
Bauke menig collega in de late uurtjes over de 
vloer kreeg en er grote gezelligheid ontstond 
op de Geitenkamp. Werd er iets georganiseerd, 
dan kon je altijd op de ondersteuning van Bauke 
rekenen. Zoals die keer dat een aantal Arnhemse 

7 mei 1951          16 februari  2021

Bauke Nales
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vrouwelijke politieambtenaren meedeed aan een 
24-uursloop in Apeldoorn. Bauke was meteen 
bereid om tijdens dit evenement in Apeldoorn 
voor de inwendige mens te zorgen. Er werd 
een aggregaat en kookmateriaal geregeld. Er 
werd een tent opgezet en alles werd door Bauke 
ingericht. Bauke verzorgde de dames met volle 
inzet. Het was een prachtig evenement.

Bauke nam ook deel aan de kampeerweekenden 
van de IPA. Zo kwam hij op de camping in 
IJzerlo. Daar zette hij met de hulp van ervaren 
kampeerders zijn nieuwe tent op. Tijdens de 
gezellige avonden van het kampeerweekend 
trakteerde Bauke de kampeerders op allerlei 
lekkere hapjes die hij zelf maakte. Twee 
kampeerders hadden geheel in de stijl van 
Bauke zelf een mixdrank gemaakt. De twee 
jerrycans van vijf liter vonden ook bij Bauke grif 
aftrek. Toen de voorraad op was, kregen de twee 

de opdracht van Bauke nog een jerrycan van dat 
gif, zoals hij het drankje noemde, te maken. 
Na de bestuurswissel in 2008 werd er regelmatig 
een beroep gedaan op Bauke. Er werden 
mosselavonden en feestavonden georganiseerd. 
Bauke was van de partij en als chefkok gaf hij 
leiding aan de mosselkokers. Hij maakte lekkere 
hapjes en deze werden door zijn IPA-vrienden 
zeer gewaardeerd. Ook werd hij benaderd 
mede de kaartavonden te organiseren; iets wat 
hij met volle inzet deed. Op de computer een 
telprogramma maken voor het klaverjassen, 
na iedere kaartavond de standen opmaken en 
RRN�GH�¿QDQFLsOH�KXLVKRXGLQJ�YDQ�GH�NDDUWFOXE�
regelen. Bauke volgde Baukina Prasing op als 
ledensecretaris. Een functie die hij op zijn manier, 
maar zeer nauwgezet, invulde. Met de computer 
kon Bauke toveren. Van consumptiebonnen 
YRRU�NDDUW��HQ�NHUVWDYRQGHQ�WRW�DI¿FKHV�YRRU�GH�
busreizen. Bauke nam zelf het initiatief om de 
leden die een kroonjaar boven de 70 jaar vierden, 
de jarigen van de kaartclub en de jubilarissen een 
eigenhandig gemaakte felicitatiekaart te sturen. 
Dit werd door allen zeer gewaardeerd.

We zijn Bauke zeer dankbaar dat hij als 
ondersteuner het bestuur veel werkzaamheden 
uit handen heeft genomen. Bauke was, ook al 
werd hij niet door iedereen goed begrepen, een 
echte IPA-vriend en een prima collega. 

Na een kortstondig ziekbed overleed Bauke 
Nales op 16 februari 2021.
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IPA Nederland en Internationaal
In tegenstelling tot allerlei geruchten blijven de Coronamaatregelen voorlopig gehandhaafd. Mogelijk 
dat er tegen de zomer een verlichting van de maatregelen komt, maar ook dat is nog niet zeker. 
Daarom heeft het Landelijk Bestuur (LB) besloten om de Algemene Ledenvergadering, die gepland 
stond op donderdag 27 mei 2021, wederom te verplaatsen. De nieuwe datum is 28 oktober 2021 in 
Venlo. 

Redenen hiervan zijn dat vele bestuurders in de kwetsbare doelgroep vallen en wij geen enkel risico 
willen nemen dat iemand van ons besmet raakt met het virus. De verwachting is dat iedereen in juli 
2021 zijn inenting heeft gehad, dat de zomer een daling van het aantal besmettingen laat zien en 
dat we in het najaar, hopelijk, naar “normaal” kunnen gaan. Om toch de districtsbesturen goed te 
kunnen informeren en op de hoogte te houden van de ontwikkelingen heeft het LB voorgesteld om 
in de maanden mei en juni weer clustervergaderingen te houden met de districten. De clusters zijn 
samenstellingen van districten en het LB heeft daarom zes bijeenkomsten in het land voorgesteld. 
Vorig jaar waren deze bijeenkomsten een succes.

Ook op het gebied van activiteiten ligt er veel stil en we hebben de hoop dat dit ook in het najaar 
weer wordt opgestart. Daarom wenst het LB alle leden nog heel veel sterkte, doorzettingsvermogen 
en……blijf gezond!

Kees Jongh
Algemeen secretaris

Het bestuur van het district Noord-Nederland doet hierbij een OPROEP.
De collectie van het politiepettenmuseum in Slochteren (www.politiepetten.nl) 
gaat binnenkort overgedragen worden aan een (nog niet nader te noemen) partij. 
Het bestuur heeft er het volste vertrouwen in dat de collectie, ooit begonnen door 
Hilbrand Buurma met één pet en uitgegroeid tot een omvangrijke verzameling 
van allerlei items betreffende de politie, hierbij in goede handen over zal gaan.

Om duidelijk te krijgen of in de loop van de voorbije jaren er items in de collectie zijn opgenomen 
van DERDEN, doen wij hierbij dus de OPROEP dat degene, die iets in bruikleen aan het 
politiepettenmuseum heeft gegeven en prijs stelt op teruggave daarvan, zich meldt bij de secretaris 
van het district Noord-Nederland via het e-mailadres noord-nederland@ipa-nederland.nl.
Samen met de beheerders van de collectie zal een oplossing worden gevonden voor deze claim. 
Mocht u iemand weten, die belang bij deze oproep zou kunnen hebben, laat dit dan even aan haar/
hem weten.

Wij willen deze actie graag voor 1 juli afgerond hebben, zodat we vervolgstappen met de overdracht 
kunnen zetten.

Lieuwe van Hijum, 
secretaris IPA NNL

Vanuit het Landelijk bestuur:

OPROEP! Collectie Pettenmuseum
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Het eerste jaar gratis lidmaatschap van de IPA is komen te vervallen. 
Nieuwe leden ondertekenen meteen een automatische machtiging voor 
de jaarlijkse contributie. Het aanmeldingsformulier wordt aangepast.

Half januari hebben voorzitter Willem Schewe en secretaris Kees Jongh 
via Teams een gesprek gehad met korpschef Henk van Essen van de 
politie. Tijdens dit gesprek werd ingegaan op de samenwerking met 
de politie, een eventueel aanbod voor huisvesting bij de politie en vele 
andere onderwerpen om de samenwerking steviger te maken.

Het Landelijk Bestuur van de IPA gaat de locatie in Gouda verlaten. Het huurcontract loopt tot eind 
2022. Wij zijn op zoek naar een geschikt en goedkoper pand.

Het is de bedoeling dat we een onderzoek gaan starten naar de vraag waarom potentiële kandidaten 
al dan niet lid willen worden van de IPA. Wij zijn in gesprek met een onderzoeksbureau uit Groningen 
dat nauwe contacten heeft met de universiteit daar.

Begin maart 2021 zijn de e-mailadressen van de bestuursleden ondergebracht bij de provider 
van Sportlink. Dat betekent ook dat deze niet meer zijn gekoppeld aan een privéadres. Alle 
e-mailadressen, op enkele uitzonderingen na, blijven hetzelfde en eindigen op @ipa-nederland.nl.  
Alle e-mailadressen moeten door de bestuursleden wel opnieuw worden geïnstalleerd, omdat ze bij 
een andere provider worden ondergebracht.

UITKIJKEN NAAR... 

In deze tijd waarin wij al meer dan een jaar met z’n allen 
van huis uit werken en het moment waarop we nog steeds 
in een redelijke lockdown zitten hier in de United Kingdom 
(Engeland), ben ik werkzaam bij de IPA-organisatie, het 
International Administration Centre (IAC).

Er is licht aan het eind van de tunnel, aangezien er nu 
meer dan 20 miljoen mensen hun eerste vaccinatie hebben 
gekregen, wat een percentage van meer dan 30 % van de 

totale bevolking betekent. Een ieder van ons kijkt ernaar uit om aan het vaccinatieprogramma deel 
te nemen en over te gaan naar het einde van de lockdown, 
hopelijk ergens in juni. Dus na ruim twaalf maanden, en die 
paar maanden lijken dan niet lang meer te duren, vooral nu het 
warmere weer en de langere dagen er ook aan komen. Dus wij 
zijn redelijk optimistisch weer terug te kunnen keren naar onze 
kantoren in de aankomende zomer.

Om niet te vergeten hoe het Arthur Troop House er uit ziet, 
¿HWV�LN�]R�DI�HQ�WRH�QDDU�:HVW�%ULGJIRUG�LQ�1RWWLQJKDP��HHQ�¿MQ�
ritje van een uurtje langs de rivier en het kanaal voor een korte 
stop bij het IAC. Hopelijk wordt het weer mogelijk om dit IPA-
kantoor te bezoeken rond of voor het einde van dit jaar. 

(ONH��RI¿FHPDQDJHU�,QWHUQDWLRQDO�$GPLQLVWUDWLRQ�&HQWUH�

Vertaald uit de IPA Internationaal Nieuwsbrief:
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Even terug in de tijd, naar het jaar 1974, het 
gloednieuwe hoofdbureau van de gemeentepolitie 
Arnhem in de Beekstraat, met kamer 105 van de 
hoofdcommissaris op de derde verdieping bij de 
uitbouw.

Enige tijd geleden had ik me voorgenomen 
eens geheel onaangekondigd de kamer van 
de hoofdcommissaris van politie te dezer stede 
binnen te stuiven om hem aan een derdegraads 
verhoor te onderwerpen. Het is mij namelijk 
bekend dat je op deze wijze iemand beter 
uitspraken kunt ontlokken, dan wanneer hij de 
tijd heeft gehad om zich op “alweer zo’n kwast” 
voor te bereiden. De kans dat ik na een gevoelige 
zwieper het asfalt van de Beekstraat zou gaan 
bewonderen had ik niet uitgesloten, doch gezien 
mijn postuur zou de heer Bakker zich eerst wel 
drie keer bedenken, waardoor ik ruimschoots in 
de gelegenheid zou zijn het hazenpad te kiezen.
Eén probleem echter kon ik niet zo vlug 
oplossen: zijn secretaresse. Met enorme 
toewijding zit ze daar de gehele dag haar baas 

te bewaken en geen mens komt er ongezien 
in of uit. Het wachten was dus op het moment 
waarop ze even haar veste zou verlaten en ik 
ongemerkt binnen zou kunnen sluipen. Ik had 
daarvoor de volgende tactiek uitgedacht: het 
was mij bekend dat tegenover haar kamer een 
trappenhuis lag en dat ik van daaruit kon zien 
of zij zich op haar post bevond. Dit observeren 
moest echter op een zo onopvallend mogelijke 
wijze geschieden. Daarvoor leren wij bij onze 
opleiding speciale trucjes die ik u, bij wijze van 
uitzondering, hier in het kort zal beschrijven. Je 
neemt een plaksnor die je wisselend opzet en 
afdoet, je trekt je jasje beurtelings gewoon en 
dan weer omgekeerd aan, rolt één of meerdere 
broekspijpen op of naar beneden, enz. De trap 
opklauterend of afdalend kon ik dan steeds een 
blik (géén bierblik) naar binnen werpen om te 
zien of de secretaresse haar veste nog niet had 
verlaten. Na 42 keer de trap op en neer, m’n tong 
hing op de rechterschoen (de linker was tijdens 
de verkleedpartij verloren gegaan), zag ik dat ze 
met een enorme bos papier onder haar arm haar 
werkvertrek verliet.

Zo snel mijn ene sok en schoen mij konden 
dragen, sleepte ik mij door de veste heen, 
gooide de gepantserde deur open en wierp een 
nog resterende blik naar binnen. Daar zat hij 
voorovergebogen achter zijn imposante bureau 
te lezen. Hij had me nog niet opgemerkt, dus 
kuchte ik en begaf mij in zijn richting. Hij tilde 
zijn hoofd op...  maar dat is de heer Bakker toch 
niet... vertwijfeling… alles voor niets?

Hij wees me met zijn vriendelijk gebaar een stoel. 
Tegen mijn gewoonte, pardon dames, maar na 
alweer een blik geworpen te hebben en dit keer 
onder de tafel, bleek me dat hij geen hij was, 
maar een zij... Dus paste ik mijn tactiek aan.
‘De baas op vakantie?’ was de eerste vraag die 
ik uit kon brengen.
Haar hoofd knikte bevestigend.
‘Vervangt U de hoofdcommissaris?’
Alweer die knik.
‘Bevalt U dat?’
Weer een knik en aansluitend een lik met haar 
omvangrijke tong door een grote bak met vocht.
‘Alcohol?’ vraag ik en begrijp meteen het stomme 

Uit de oude doos
Persvrijheid



IPA Arnhem | 15

hiervan, want een ambtenaar in functie waagt 
zich daar nooit aan. Snel een andere vraag.
‘Ik bedoel, wordt U hier goed verzorgd of heeft U 
op dat punt nog wensen?’
‘Hmmmmmmmm, Hmmmmmmmm!’
‘Aha, ik maak daaruit op dat het lekker loopt, Is 
dat juist?’
‘Mag ik afsluitend’ – ik wist nu al genoeg – ‘nog 
een fotootje vragen?’

Toestemmend gaat ze in een mooie stand 
zitten. Ik diep mijn toestelletje uit mijn jaszak op. 
Helaas, de trapgangen beginnen merkbaar te 
worden. De bibberingen in mijn handen maken 
het niet mogelijk de bekende stilhoudknop 
ingedrukt te krijgen. De plaatsvervanger van 
de hoofdcommissaris begint te grijnzen. Ik 
word nerveus en het wordt steeds moeilijker 
een fotootje te maken. De grijns gaat over in 
een bulderende lach en de tranen rollen over 
haar wangen. Met haar tong probeert zij het 
ORVNRPHQG�YRFKW�WH�YHUEHUJHQ�HQ����ÀLWV����GH�IRWR�
is gemaakt.

Snel pak ik mijn spullen en mijn biezen en 
tijdens de vlucht naar veiliger oorden loop ik 
pardoes de secretaresse omver. Verschrikt 
kijkt ze me na...  een vreemde snoeshaan met 

opgerolde broekspijpen, op één schoen, een 
snor op zijn overhemd en zweetdruppeltjes 
op zijn voorhoofd. Zou daar in die kamer nooit 
gevochten worden??????

Jan Persleuter
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In deze editie van de Melder IPA Arnhem e.o. komt Hans Buitelaar aan het woord. Na zijn actieve  carrière 
bij de gemeentepolitie Ede, gemeentepolitie Arnhem, Regiopolitie Gelderland-Midden en de Nationale Politie 
is een fysieke hobby zijn vrijetijdsbesteding geworden. Als je altijd bezig bent, gaat de tijd snel en het is 
hem dan ook niet aan te zien dat hij al bijna negen jaar geleden de dienst verliet. Misschien wordt u ook wel 
aangestoken door het enthousiaste verhaal en de mooie voorwerpen die deze hobby voortbrengt. Misschien 
heeft u zelf een andere hobby waarover u ons iets wilt vertellen. De redactie komt daar graag met u over 
praten. Stuur dan even een mailtje naar: red-arnhem@ipa-nederland.nl.

Mijn hobby is.... houtbewerking

Als ik via de carport in 
Arnhem-Zuid naar de 
voordeur loop, zie ik een 
mooie motor staan. Een 
prachtige tweewieler 
en hij is nog warm. 
Daarnaast ligt een grote 
stapel hout. Ik ben dus 
op het goede adres. 
Hans doet open en ik zie 
dat hij zijn motorlaarzen 
nog aanheeft. “Ik ben 
net terug van een ritje. 

Heerlijk die vrijheid en de wind op je gezicht,” hoor 
ik hem zeggen. Het blijkt dat Hans meerdere hobby’s 
heeft en motorrijden is er daar één van. Aan de 
keukentafel hebben we weinig inleiding nodig. Hans 
en ik kennen elkaar al geruime tijd en zijn vanaf 
2004 samen werkzaam geweest binnen de afdeling 
verkeer vanuit de politiebureaus in Doorwerth en 
Arnhem. 

In 1970 begon Hans met de politieopleiding op de 
Cloese in Lochem. Na vijf jaar bij de gemeentepolitie 
Ede (surveillancedienst en IAS = Intergemeentelijke 
Autosnelweg Surveillance) ging Hans naar Arnhem, 
omdat hij daar wel een eengezinswoning kon krijgen 
HQ�LQ�(GH�]DW�KLM�QHJHQ�KRRJ�RS�HHQ�ÀDW��1RJ�VWHHGV�

woont hij op de toenmalige plek die hij toen vond in 
Arnhem-Zuid. Na de surveillancedienst volgde de 
Groep Bijzondere Opdrachten (GBO) in Arnhem, 
waar hij dertien jaar met veel plezier werkzaam 
was. Vanaf de reorganisatie van de politie werd 
Hans unithoofd van eerst het centrum van Arnhem 
(met aanspreekpunt voor verkeer), daarna Duiven 
en toen een overstap naar het IBT-centrum in Elst. 
Zoals gezegd vanaf 2004 tot zijn afscheid in 2012 in 
Doorwerth. Op 12-12-2012 om 12.12 uur heeft Hans 
zijn pistool en politie-eigendommen ingeleverd en 
mocht hij zijn eigen agenda gaan invullen en die bleef 
zeker gevuld. Toch kwam de eenheidsleiding van 
Oost-Nederland nog met het verzoek bij Hans en oud-
collega Siert Vos om een seniorenvereniging voor de 
voormalige politie Gelderland-Midden op te zetten. 
In 2020 heeft dat zijn beslag gekregen en is Hans 
daarvan de voorzitter en Siert de penningmeester.  
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Op de vraag wat nu eigenlijk zijn echte hobby is, 
vult zijn vrouw Marieke al aan dat ze blij is dat Hans 
zo lekker bezig is en er daardoor altijd leven in de 
brouwerij is. Hardlopen, wielrennen, de helpende 
hand bieden bij het klussen bij familie, vrienden en 
kennissen, motorrijden en fotograferen. (Menig goed 
gerubriceerd fotoalbum staat naast de voordeur. “Als 
er brand is, moet dat als eerste naar buiten,” verklapt 
Marieke aan mij). Hans: “Maar gebruiksvoorwerpen 
maken van hout is toch de hobby waar ik de meeste 
voldoening uit haal. Ik kan me heerlijk uitleven onder 
de carport met het mooie materiaal hout. Je kunt het 
goed bewerken, er vele vormen mee maken en het 
ruikt lekker.

Ben je altijd al bezig geweest met hout?
Toen ik werkte, had ik hier helemaal geen tijd voor. 
Ik heb wel enkele kleine voorwerpen gemaakt. Het 
eerste houten voorwerp dat ik heb gemaakt, is een 
KRXGHU� YRRU� NRI¿H¿OWHUV�� ,N� KDG�HHQ� YRRUEHHOG� DDQ�
mijn buurman, die dit ook deed. Ik vond het leuk iets 
met mijn de handen te maken. Daarna heb ik voor 
alle kinderen een houten Rummikubspel gemaakt, 
voor een ieder in zijn eigen favoriete kleur, van blauw 
tot goudkleurig. ’s Avonds als de andere gezinsleden 
tv keken, was ik aan de eettafel aan het schuren en 
inkleuren. 

Op mijn afscheidsreceptie werd ik door collega 
Joop verrast met een bouwpakket: een vogelhuisje. 

Ik moest het tijdens de receptie ook nog in 
elkaar schroeven, gelukkig met een elektrische 
schroevendraaier. Joop wilde mij stimuleren het 
houtbewerken op te pakken. Hij had zelfs een 
plafondspijker en een vloerspijker voor mij uitgewerkt 
om aan te geven wat het verschil daarin is. Voor het 
houtbewerken heb ik zelfs een cursus gevolgd om 
meer te weten te komen over hout, houtsoorten, 
kenmerken en bewerkingsmogelijkheden. Ook de te 
gebruiken gereedschappen en hun mogelijkheden 
kwamen aan bod.

Maak je ook gebruiksvoorwerpen?
Het ontwikkelde zich eigenlijk vanzelf. Na de 
vogelhuisjes kwamen vanzelf de vragen van familie 
en vrienden voor huisjes en nachtverblijven voor 
vleermuizen, uilen, eekhoorns, egels, uilen, etc. 
Oh, pap, kun je voor mij een eettafel maken, een 
bed, een loungebank, boekensteunen en ga zo 
maar door. Toen de kleinkinderen kwamen, was het 
maken van houten speelgoed natuurlijk een “must”. 
In 2002 kwam de eerste en ik ging aan het werk om 
een kinderfornuisje te maken. Bouwtekeningen erbij 
en aan de slag. In 2009 heeft uiteindelijk het laatste 
kleinkind kunnen spelen met het fornuisje. In mijn 
werkzame periode was er gewoon te weinig tijd voor 
die hobby. Hij was wel mooi geworden, na zoveel 
jaren arbeid!
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Met welk materiaal werk je?
Ik werk met steigerhout en gerecycled hout. Zelfs van 
langs het strand gevonden hout heb ik voorwerpen 
gemaakt. Bij vrienden ben ik behulpzaam bij het 
werk in hun bosgebied en daar kappen, zagen 
en verwerken we “eigen” hout tot steigerplanken. 
In deze bosgebieden heb ik op de vraag naar een 
“hoogzit” voor de boswachters diverse exemplaren 
gemaakt. Stabiel, maar ook inklapbaar en dus 
verplaatsbaar. Vanuit deze “hoogzit” kan het wild 
worden geobserveerd en beheerd.

Ook enkele staldeuren heb ik mogen ontwerpen en 
maken. Een best lastig klusje, maar met het resultaat 
was ik zeer tevreden. Maar het blijft een hobby en 
geen werk. 

Wat is er op dit moment in de maak?
Een eerder gemaakte bank van eikenhout ben ik nu 
aan het renoveren. Na een aantal jaren in de tuin was 
deze aan een opknapbeurt toe. Helemaal uit elkaar 
gehaald, opnieuw door de vlakbank en een mooi rood 
kleurtje gegeven en deze staat nu in de schuur te 
drogen. Met vogelhuisjes of voederhuisjes ben ik altijd 
wel bezig. Een tijd geleden kreeg ik bouwtekeningen 
te pakken van vogelhuisjes gemaakt door Piet Hein 
Eek, een Nederlandse ontwerper en industrieel 
vormgever. Daar ben ik wel fan van en ik heb er 
al vele gemaakt. Vrienden en collega’s vonden die 

huisjes ook leuk en hebben ze voor mij beschilderd. 
Ik heb al een aardige collectie aan de muur hangen. 
Een “Mondriaan”, een “illusie”, een “Herman Brood”, 
een huisje met mozaïek en er zijn er nog een paar 
onderweg. Ze zijn niet te koop, ondanks dat ik er al 
aardige geldbedragen voor geboden heb gekregen. 
Je ziet aan de stapel hout die ik heb liggen dat ik nog 
lang niet ben uit geknutseld!

+DQV�� EHGDQNW� YRRU� KHW� ¿MQH� JHVSUHN� HQ� YRRU� KHW�
inkijkje in je mooie hobby.
Bert Veldink
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In de provincie Gelderland, maar direct aan de grens 
met de provincie Utrecht, liggen de Binnenveldse 
Hooilanden. Een gebied waarvoor rond 2015 
door drie organisaties, LTO / ANV Het Binnenveld, 
Staatsbosbeheer en Vereniging Mooi Wageningen, 
was aangegeven hier natuur te willen beheren. Om 
die reden heeft de provincie de partijen gevraagd 
gezamenlijk een inrichtingsschets te maken. Deze is 
gezamenlijk opgesteld en in juni 2016 aangeboden 
aan de provincie Gelderland. De inrichtingsschets is 
basis voor de toekomstige inrichting: van landbouw 
naar natuur. 

De opgerichte Stichting Mooi Binnenveld werkt 
sinds die tijd met natuurliefhebbers, boeren en 
terreinbeheerders samen met overheden aan de 
realisatie van nieuwe natuur in het gebied gelegen 
tussen de plaatsen Wageningen, Ede, Veenendaal 
en Rhenen. De Binnenveldse Hooilanden wordt een 
uniek gebied van 250 - 300 hectare aaneengesloten 
topnatuur waar straks veel bijzondere soorten te zien 
zijn. Het gebied maakt deel uit van het Gelderse Natuur 
Netwerk en het inliggende gebied Bennekomse 
Meent is onderdeel van het Natura2000-gebied Het 
Binnenveld.

In december 2020 kwam zelfs Koning Willem-
Alexander op werkbezoek om over dit duurzame 
en sociaal-maatschappelijke burgerinitiatief nader 
geïnformeerd te worden.

Samenwerkende partners: Staatsbosbeheer, 
Coöperatie Binnenveldse Hooilanden, Stichting 
Mooi Binnenveld, Waterschap Vallei en Veluwe, 
provincie Gelderland, gemeente Ede, gemeente 
Wageningen. Meer informatie op internet: http://
binnenveldsehooilanden.nl .

De verbinding tussen het Binnenveld en de IPA is 
onze fotograaf Tom Letteboer. Tom is woonachtig 
LQ�(GH�HQ�ZRRQW�GXV�RS�¿HWVDIVWDQG�YDQ�GLW�PRRLH�
natuurgebied. Vele uren brengt Tom met zijn 
fotoapparatuur door tussen de weilanden en langs de 
waterkanten van dit prachtige gebied. Zijn foto’s op 
Facebook trokken onze aandacht en waarom zouden 
we u geen deelgenoot maken van de prachtige 
natuur die dicht bij ons woongebied aanwezig is. Je 
moet er het nodige geduld voor opbrengen, maar de 
resultaten zijn verbluffend. We laten u stil genieten 
van de mooie plaatjes. 
De redactie

Binnenveldse Hooilanden
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De drukte in het verkeer laat langzamerhand weer 
HHQ� VWLMJHQGH� OLMQ� ]LHQ�� :H� VWDDQ� ZHHU� LQ� GH� ¿OH��
We zoeken weer massaal een parkeerplaats, we 
ZDQGHOHQ� HQ� ¿HWVHQ� YHHO� PHHU� HQ� GXV� ZRUGW� KHW�
in het verkeer alsmaar drukker. Velen van ons 
hebben al jaren geleden hun rijbewijs gehaald 
en daarbij de verkeersregels geleerd. Veel is er 
ondertussen veranderd, zowel in het verkeersbeeld 
zelf als ook in de regel- en wetgeving. Kennen we de 
verkeersborden nog, weten we wat we moeten doen 
op een rotonde? Genoeg om eens wat aandacht te 
hebben voor je eigen verkeersveiligheid en dat van je 
medeweggebruikers. Dankzij toestemming van Veilig 
Verkeer Nederland (VVN) mogen we wat aandacht 
besteden aan Veilig Verkeer.

(Tekst en foto’s: Veilig Verkeer Nederland)
Hoe kom jij veilig thuis? Doe de Verkeerscheck!
We weten allemaal hoe het hoort in het verkeer: je 
IRFXVW� MH�RS�GH�ZHJ��]HW� MH�¿HWVOLFKW�DDQ��UHJHOW�HHQ�
Bob en je houdt je aan de maximumsnelheid. Maar 
weet jij daadwerkelijk alles over verkeer en hoe je 
veilig thuiskomt? Doe de Verkeerscheck en ontdek in 
vijf minuten hoe goed jij op de hoogte bent. Succes!
Doe de check op de site van VVN: https://vvn.nl/
testjekennis  

Een andere mogelijkheid is een opfriscursus. VVN 
praat u bij over veelvoorkomende verkeerssituaties 
aan de hand van negen korte video’s. Aan bod 
komen onderwerpen als voorrang verlenen, rotondes 
en nieuwe verkeersborden. Zo kunt u thuis op 
uw eigen computer, tablet of smartphone toch uw 
verkeerskennis opfrissen.

Alcohol

Alcohol en verkeer is geen goede combinatie. 
Daarom roepen we mensen op om de Bob-afspraak 
te maken. Ben je Bob, zeg het hardop!

Veilig Verkeer Nederland zegt: 100% Bob, 0% op. En 
niet voor niets, want iedere hoeveelheid alcohol in 
je bloed heeft effect op je rijgedrag. Je brengt niet 
alleen jezelf, maar ook je passagiers en andere 
verkeersdeelnemers in gevaar. Daarnaast riskeer je 
een forse boete of zelfs het verliezen van je rijbewijs. 
Erg belangrijk dus dat je niet drinkt als je nog moet 
rijden.

Maak de Bob-afspraak! Moet je met de auto, maak 
dan vooraf met elkaar de Bob-afspraak. We spreken 
af dat degene die de Bob is, geen druppel alcohol 
GULQNW��=R�NRPW�LHGHUHHQ�QD�HHQ�¿MQH�DYRQG�RRN�ZHHU�
veilig thuis. Mogelijk dat je onderweg een enthousiast 
campagneteam tegenkomt, dat in het hele land te 
vinden is om bestuurders er aan te herinneren dat 
de Bob helemaal nuchter blijft. Je komt ze tegen 
op festivals, evenementen en bedrijfsfeesten. Een 
serieus onderwerp als rijden onder invloed van 
alcohol wordt op een positieve en humoristische 
manier bespreekbaar gemaakt. Het afgelopen jaar 
bereikte het campagneteam hiermee één miljoen 
bezoekers op prominente festivals, zoals Vrienden 
van Amstel Live en de Zwarte Cross.

Risico’s van rijden onder invloed. Sinds de invoering 
van de Bob-campagne is er een daling van het aantal 
alcoholincidenten. Toch is nog steeds één op de vijf 
verkeersslachtoffers het gevolg van alcohol in het 
verkeer. Al na tien minuten bereikt alcohol je hersenen. 
De alcohol zorgt ervoor dat je je zelfverzekerder voelt 
en de risico’s van rijden onder invloed van alcohol 
gaat onderschatten. Je rijvaardigheid gaat achteruit, 
al na een paar glazen alcohol. Je kan je moeilijker 

Veilig in het Verkeer in Nederland
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concentreren en je reactievermogen neemt af. Je 
wordt bovendien impulsiever. Daarnaast riskeer je 
een forse boete of zelfs het verliezen van je rijbewijs. 
Erg belangrijk dus dat je niet drinkt als je nog moet 
rijden.

Rij MONO

Veilig Verkeer Nederland is partner in de 
overheidscampagne MONO: als je rijdt, focus je op 
het verkeer. Je bent ongestoord onderweg, zonder 
DÀHLGLQJ�YDQ�MH�VPDUWSKRQH��=RGDW�MH�MH�RJHQ�RS�GH�
weg houdt en niet op je scherm. Belangrijk dus om je 
aandacht bij de weg te houden. Er zijn apps die je kunt 
installeren die je daarbij helpen. Of nog makkelijker: 
zet je telefoon op stil als je onderweg bent. Veilig 
Verkeer Nederland biedt daarnaast lesprogramma’s 
voor scholieren en ook op je werk kun je met onze 
ondersteuning aandacht besteden aan MONO rijden.

We zetten de mogelijkheden voor je op een rijtje: 
1. Zet je telefoon op stil of in de vliegtuigmodus. Veel 
smartphones hebben ook een functie om MONO te 
rijden.

2. Laat anderen weten dat je onderweg bent: app 
voor vertrek dat je onderweg bent of zet het in je 
werkagenda. Zo weten je vrienden, collega’s en 
familie dat je even niet bereikbaar bent. 

3. Gebruik je je telefoon voor navigatie? Gebruik dan 
een telefoonhouder zodat je je handen aan het stuur 
kunt houden.

���2S�VFKRRO���YHUNHHUVOHV�RYHU�DÀHLGLQJ��MH�NXQW�EHWHU�
LHWV�JRHG�DDQOHUHQ�GDQ�GDW�MH�ODWHU�ZHHU�PRHW�DÀHUHQ��
Daarom is groep 7 en 8 het uitgelezen moment 
om kinderen bewust te maken van de risico’s van 
DÀHLGLQJ�LQ�KHW�YHUNHHU�

5. Op het werk - MONO rijden: je medewerkers en 
klanten hebben dagelijks te maken met verkeer en 
verkeersveiligheid. Het kan je dan ook veel opleveren 
als je van verkeersveiligheid een speerpunt maakt. 
VVN heeft een mooi aanbod om daar heel eenvoudig 
een concrete invulling aan te geven.

Succes met uw en andermans verkeersveiligheid 
in Nederland en laten we hopen ook snel weer 
daarbuiten. 
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Lekker wandelen
Met de woorden “Wandelen is goed voor je 
gezondheid” werd het interview met Jos en Lucy 
Veelen in het septembernummer van 2020 van de 
Melder afgesloten. De omstandigheden door Corona 
waren natuurlijk niet ideaal om er echt op uit te 
trekken, maar wij hebben toch maar de stoute, of 
beter gezegd de wandelschoenen aangetrokken. 
De bekende rondjes in en rond ons dorp werden te 
bekend, dus trokken we wat verder weg. Wij ontdekten 
de “Klompenpaden”, mooie rondwandelingen van 
beperkte omvang over boerenland en landgoederen. 
De routes zijn vaak zelf uit te breiden of in te korten 
al naar gelang je lust, zin of vermoeidheid. De 
meeste rondwandelingen zijn tussen de vijf en twintig 
kilometer en zijn uitgezet door plaatselijk bekende 
vrijwilligers, die de mooie plekjes en bijzonderheden 
in hun buurt kennen. 

We ontdekten in Oosterbeek een zeer mooie en goed 
aangegeven wandeling: het Rosandepad. Deze 
dertien kilometer lange route loopt om Oosterbeek 
heen. Zeer leuk is het parklandschap achter het 
Airbornemuseum Hartenstein, het startpunt van de 
route. Heerlijk door het bos, heuvel op, heuvel af, 
langs mooie watervalletjes (leuk voor de kinderen), 
langs monumentale gebouwen en plaatsen. 
Natuurlijk herinnert in deze omgeving veel aan WOII 
met de erebegraafplaats en het Airbornemuseum 
Hartenstein. Maar de mooie natuur van Park 
Mariëndaal met zijn “bedstee” en waterpartijen 
en zeker de uiterwaarden (bij laag water!) zijn een 
prachtig natuurgebied. Wist u dat er zelfs een kasteel 
in de uiterwaarden heeft gestaan? Kasteel Rosande. 
Die naam komt dus van een heus kasteel. Nu nog 
iemand vinden die het weer vanaf de fundering op 
wil bouwen. De oude kerk aan de Benedendorpsweg 
in Oosterbeek met zijn verhaal van WOII is bij velen 
bekend, maar al wandelend is het toch indrukwekkend 
en het volgen van een deel van de “White Ribbon-

mile” brengt je terug naar september 1944. Dat doet 
ook zeker Airbornemuseum Hartenstein, waar je 
in de omgeving na deze mooie wandeling op een 
terrasje kunt afsluiten.

Nog een aanrader is een wandeling vanuit het 
centrum van Wolfheze: het Molenbeeksepad. 
Vanaf het NS-station loop je over het terrein van 
de voormalige psychiatrische inrichting, met een 
aangrijpend monument op de begraafplaats, in de 
richting van en over of onder de snelweg A50 door. De 
snelweg is even een onderbreking, maar de natuur 
neemt je weer helemaal op en je loopt in prachtige 
natuurgebieden. De Molenbeek slingert mooi door 
het landschap en via Renkum loop je terug over de 
luchtlandingsplaatsen van september 1944. 

In de Liemers zijn ook diverse mooie wandelingen 
te maken, zoals het Kandiapad en Husloapad vanuit 
Groessen (je komt hier zelfs een Mammoet  tegen), het 
Bevermeersepad in Angerlo en het Rijnstrangenpad 
bij Oud-Zevenaar. Als het water hier hoog genoeg 
staat, kun je met enkele trekpondjes de Oude Rijn 
oversteken en bevers ontdekken. In deze Corona 
tijd is het wel wat drukker op de paden, maar er zijn 
voldoende momenten te vinden om heerlijk rustig van 
de natuur te kunnen genieten. Veel wandelplezier!

Loes & Bert
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Meer informatie over klompenpaden op: https://
klompenpaden.nl. 

De redactie is benieuwd u ook mooie wandelervaringen 
heeft, weet u leuke paadjes of onontdekte routes die 
u wilt delen met anderen, laat het ons weten. Ook 

zijn wij op zoek naar mensen die het Pieterpad, 
het bekendste lange afstand pad in Nederland van 
Pieterburen in Groningen naar de St. Pietersberg in 
Maastricht, hebben gelopen en hun ervaringen willen 
delen. Mail naar red-arnhem@ipa-nederland.nl. 
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IPA Nijmegen organiseert voor de zesde keer een 
nazomer kampeerweekend voor IPA leden.
Het weekend staat gepland van vrijdag 10 september 
tot en met zondag 12 september 2021. Het weekend 
wordt gehouden op Campingpark de Oude Molen, 
Wylerbaan 2a, 6561 KR Groesbeek. https://
oudemolen.nl/ 
 
De onkosten voor dit weekend bedragen € 98,00 per 
equipe van 2 personen
en € 66,00 per equipe van 1 persoon. Dit is inclusief:
*Overnachting voor 2 personen / 1 persoon met 
kampeermiddel, elektra en auto.

De kosten voor de comfortplaats, veld B, zijn als 
volgt (op basis van minimaal 2 nachten): € 15.25 per 
nacht per equipe, exclusief servicekosten à € 1,63 
per persoon per nacht (incl. toeristenbelasting). De 
prijs is ook inclusief eventuele huisdieren.

Hetzelfde nachttarief wordt gehanteerd wanneer 
deelnemers eerder aankomen, of langer willen 
blijven (1 of 2 nachten). Deze extra overnachtingen 
en eventueel andere faciliteiten op de camping dient 
u zelf af te rekenen met de campingeigenaar.

* Vrijdagavond een eenvoudig 3 gangen menu.
Er is, net zoals vorig jaar, 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, (2 
[��OXQFK��MH�HLJHQ�GULQNHQ��NRI¿H��WKHH��ELHU��IULVGUDQN��

wijn, sterke drank, enz.) en versnaperingen voor 
tussendoor.
* BYOB’= Bring Your Own Booze of Bring Your Own 
Bottle.
 
Kosten over te maken op rekeningnummer: 
NL 97 RABO 0155 746 456 
t.n.v. Penningmeester district Nijmegen.
 
BETALEN IS DEELNEMEN, bij afzeggingen na 15 
augustus 2021 worden de gemaakte onkosten in 
rekening gebracht.
 
Zo ziet het weekend er globaal uit:

*Vrijdag 10 september 2021:
Aankomst vanaf ongeveer 13.00 uur met het in 
ontvangst nemen van de welkomsttas.
Welkomstborrel om 17.00 uur.
3 gangen menu om 18.00 uur.
 
*Zaterdag 11 september 2021:
Vrij programma, met TIPS voor de liefhebbers, kijk 
daarvoor in de welkomsttas.
Chinees buffet om 18.00 uur.
 
*Zondag 12 september 2021:
2P�������XXU�GULQNHQ�ZH�VDPHQ�QRJ�HHQ�NRSMH�NRI¿H�
(zelf verzorgen).

Extra info.
Een caravan of chalet huren bestaat 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 15 augusts 2021, 
middels email of telefoon:
E-mail: familiepeper@hotmail.com 
tel: 06-20991487

Nazomer kampeerweekend 2021 IPA Nijmegen e.o.
van vrijdag 10 september tot en met zondag 12 september 2021.
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In deze rubriek hebben we getracht nieuwtjes uit de handhavingshoek aan u te presenteren. Veelal nieuws 
dat u mogelijk ook op andere momenten en via andere kanalen heeft kunnen horen of lezen. Nu blijkt 
gelukkig ook dat de gewone handhavings- en opsporingszaken en andere nieuwtjes weer terugkomen. Een 
aantal bijzonderheden hebben we uitgelicht.
Foto’s: Politie.nl, Politieacademie.nl en Ministerie van Defensie

Bron: Oscar Dros, eenheidsleiding Oost-Nederland

De Koninklijke Marechaussee heeft 14 april de grote, internationale controle ‘Korridorfahndung’ gehouden. 
Automobilisten die vanuit Duitsland de Nederlandse grens passeerden, werden steekproefsgewijs ter controle 
meegenomen naar een parkeerplaats, waar zij nauwkeurig werden gecontroleerd. De omvangrijke controle 
aan de binnengrenzen werd uitgevoerd op alle belangrijke toegangswegen tussen Nederland en Duitsland. 
Hierbij werkte de Marechaussee samen met de Douane en de politie. Aan Duitse zijde deden de Bundespolizei, 
Douane en diverse Duitse politiekorpsen mee. De actie werd aangestuurd vanuit het Operationeel Centrum 
van het Landelijk Tactisch Commando van de Marechaussee. Vanwege de coronacrisis vond de controle 
dit keer plaats met kleine dynamische MTV-teams (Mobiel Toezicht Veiligheid). Door op veel verschillende 
locaties aanwezig te zijn, kon de actie volgens de geldende coronamaatregelen worden uitgevoerd.

Mensensmokkel 
De Marechaussee controleerde bij de grens onder andere of personen 
de juiste identiteitspapieren hadden. Dat deden zij op basis van de 
vreemdelingenwet. Er werden diverse signaleringen afgehandeld, van 
openstaande boetes tot buiten gebruik stellen van voertuigen. Daarnaast 
werden vreemdelingen aangetroffen zonder juiste reisdocumenten 
of die als ongewenst vreemdeling gesignaleerd stonden. In Limburg 
werden drie mannen aangehouden met 30.000 euro op zak. Ze konden 
geen aannemelijke verklaring afgeven hoe ze aan het geld kwamen. 
Verder werden enkele wapens aangetroffen en voertuigen met valse 
kentekenplaten.

Koningsdag 2021 was voor velen een stralende dag. Maar niet voor 
mijn collega’s die wederom niet thuis waren bij hun geliefden. Er zijn 
zelfs collega’s die acht weekenden achter elkaar gewerkt hebben. En 
waar iedereen helemaal klaar is met corona, is corona dat alleen nog 
niet met ons. Gelukkig is het naleven van de maatregelen voor velen 
vanzelfsprekend. En ik heb best begrip dat, zeker op een zonnige 
dag, dit naleven niet altijd gemakkelijk is. Maar wat ik niet begrijp is 
dat als we bezoekers meerdere malen en met veel geduld verzoeken 
om weg te gaan, we onthaald worden met agressie, verzet, bekogeld 

ZRUGHQ�PHW�ÀHVVHQ�HQ�ZDW�DO�QLHW�PHHU��'DQ�LV�GH�JUHQV�EHUHLNW��=R�RRN�LQ�KHW�6RQVEHHNSDUN�LQ�$UQKHP�ZDDU�
PLMQ�FROOHJD¶V�RSWUDGHQ��'H�¿OPSMHV�GLH�QDGLHQ�RS�VRFLDO�PHGLD�YHUVFKHQHQ�OLHWHQ�EHVW�KHIWLJH�EHHOGHQ�]LHQ��
0DDU�]RDOV�]R�YDDN��ODWHQ�GH]H�¿OPSMHV�QLHW�DOWLMG�KHW�KHOH�YHUKDDO�]LHQ��(U�JDDW�DOWLMG�LHWV�DDQ�YRRUDI��+HODDV�
wordt die context niet meegegeven.

Wat ik ronduit verafschuw en sterk veroordeel zijn foto’s die op facebook en andere platforms verschenen 
waarop een van mijn collega’s is te zien met woorden als ‘fascist’, ‘nazi’, ‘NSB’er’ en ‘ramt graag kinderen in 
elkaar’. Daarbij wordt ook een oproep gedaan om zijn naam te achterhalen. Dit heeft niet alleen een enorme 
impact op hem en zijn familie, maar op alle collega’s en hun gezinnen. Want zo raakt het werk opeens en 
ongewild hun persoonlijke levenssfeer. En besef daarbij dat mijn collega’s in touw zijn voor ieders veiligheid.
In 2020 was er een toename van 86% van het aantal keren dat politiemensen op social media werden 
belaagd en bedreigd. Dit kan je niet los zien van het opzettelijk willen achterhalen van privégegevens met 
als doel intimidatie en bedreiging, ook wel doxing genoemd. Een ontwikkeling die niet alleen zorgelijk, maar 
ook volstrekt onacceptabel is. Vanuit de politie is daarom al eerder gepleit voor het strafbaar maken van 
doxing. De minister heeft gelukkig toegezegd te onderzoeken of hiervoor aanvullende wetgeving nodig is. 

Corona nieuws

Marechaussee houdt grote controle aan binnengrenzen

Koningsdag - Blog Oscar: Jij toetsenbordheld op sokken: zet je koffertje maar klaar…. 
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Je zou het bijna vergeten, maar het “gewone” politiewerk gaat ook door. Na 
een grote politiecontrole op en rond de centrumring in Arnhem bleken er op 
een zaterdagmiddag in totaal maar liefst 125 bekeuringen uitgedeeld te zijn. 
52 bestuurders reden te hard, waarvan drie zelfs boven de 100 kilometer 
per uur in de Weerdjesstraat. Die bestuurders konden gelijk hun rijbewijs 
inleveren.

De controle werd gehouden naar aanleiding van klachten van omwonenden over hardrijders, in onder 
anderen de Jansbuitensingel, Weerdjesstraat en de Willemstunnel. Volgens de buurtbewoners zouden vooral 
motoren, personenauto’s en scooters het niet nauw nemen met de maximumsnelheid. De bewoners klagen 
al langer ook over de geluidsoverlast die zij veroorzaken.
 
Bellen achter het stuur
Behalve hardrijders stuitten agenten ook op bestuurders die 
aan het bellen waren achter het stuur. Dat kwam in totaal tien 
keer voor. Ook droegen negen automobilisten geen gordel en 
reden er drie zonder rijbewijs. Tien auto’s en motoren maakten 
te veel lawaai. Het geluid dat zij produceerden overschreed het 
maximale decibelniveau, wat boetes van boven de €400 kan 
opleveren. Verder gingen er onder anderen boetes naar een 
wildplasser, iemand die onder invloed van drugs was en naar 
mensen die op straat aan het drinken waren en afval achterlieten. 

Van 6 tot en met 23 april 2021 was er opnieuw een alternatieve stage op het Opleidings-, Trainings- en 
Kenniscentrum (OTC) van de Marechaussee in Apeldoorn voor de studenten Handhaving Toezicht Veiligheid 
(HTV) van ROC Landstede. Het betrof twee zogenoemde Marechausseeklassen van Landstede. Eén klas 
van elf en één van twaalf leerlingen. Zij stonden onder begeleiding van vier adjudanten van de Beroeps 
Praktijk Vorming, die op hun beurt werden bijgestaan door twee praktijkleermeesters van de Brigade Veluwe.
'H� VWXGHQWHQ� GRRUOLHSHQ� YHUVFKLOOHQGH� OHVVHQ�� ]RDOV� ([HUFLWLH�� 9HUNHHU�� 3UHGLFWLYH� 3UR¿OLQJ� HQ� XLWHUDDUG�

veel sport. De driedaagse documentencursus was 
dit keer online via MS Teams. Met veel enthousiasme 
zag de begeleiding de HTV-leerlingen groeien. Vooral 
in het praktijkgedeelte Verkeer, waarbij ze werden 
opgeleid in verkeersongevallen, bekeuringsituaties en 
alcoholwetgeving. 

De sport betrof onder meer het afnemen van de 
Defensie Conditieproef (DCP), de hindernisbaan en 
zelfverdediging. De instructeurs IBT waren erg positief 
over de geleverde inzet en prestaties. De laatste vrijdag 
vond er een eindoefening plaats, waarbij al het geleerde 
samenkwam in een aantal casussen. Deze toekomstige 
enthousiaste collega’s hebben nu een goede basis om 
hun carrière mogelijk te starten bij de KMar.

Tegelijk doe ik persoonlijk een dringend appel op de social media platforms om deze verwerpelijke posts te 
verwijderen en een halt toe te werpen aan deze buitengewoon zorgelijke ontwikkeling.

Koningsdag 2021 was een stralende dag, maar voor mij en mijn collega’s wel één met helaas een bittere 
nasmaak. Ik heb tot slot nog een persoonlijke boodschap voor diegenen die al die vunzigheid posten over 
mijn collega(‘s): dit is strafbaar! Weet dat wij hoge prioriteit geven aan het achterhalen van je identiteit, samen 
met het Openbaar Ministerie zal dit beoordeeld worden. Dus. Jij, toetsenbordheld op sokken. Het is niet de 
vraag of, maar wanneer we je komen halen. Je komt namelijk bij ons logeren. Zet je koffertje met je pyjama 
en tandenborstel maar vast klaar.

Grote politiecontrole in centrum Arnhem: 125 boetes, 52 bestuurders rijden te hard

Alternatieve stage voor leerlingen ROC op OTC



Heb je wel beelden, maar geen naam van je verdachte? Heb 
je geen beelden, maar wel vermoedens wie de verdachte kan 
zijn? Of zit je met bijzonder voorwerp in je onderzoek en kom 
je niet verder? Met dit soort vragen ben je voortaan welkom bij 
het Team Opsporingscommunicatie (TOC) van Oost-Nederland. 
Oost-Nederland is de eerste en enige eenheid met een eigen 
TOC. In het team werken collega’s met een achtergrond in de 
communicatie én in de opsporing. 

Elke zaak is geschikt
Het team adviseert en ondersteunt in het tactisch inzetten van communicatie in een opsporingsonderzoek. 
Marloes coördineert de werkzaamheden van het team. ‘We kunnen in elk onderzoek helpen. Zaken met 
beeld, zonder beeld, met meerderjarige verdachten óf minderjarigen; in principe is elke zaak geschikt. Het 
KRHYHQ�JHHQ�JURWH�]DNHQ�WH�]LMQ��MH�NXQW�RRN�HHQ�VLPSHOH�ZLQNHO��RI�¿HWVHQGLHIVWDO�DDQPHOGHQ��%HO�RI�PDLO�
JHUXVW��$IKDQNHOLMN�YDQ�ZDW�MLM�RI�MRXZ�WHDP�ZLO��NLMNHQ�ZH�ZDW�GH�PHHVW�HI¿FLsQWH�PDQLHU�LV�HQ�ZHON�PLGGHO�
daarbij past.’

Méér dan Opsporing Verzocht
Opsporingscommunicatie krijgt steeds meer naamsbekendheid, maar nog niet iedere collega ziet het als 
een tactisch opsporingsmiddel. ‘Daar hopen we dit jaar verandering in te brengen’,. Iedereen kent Opsporing 
Verzocht, en de regionale opsporingsprogramma’s zijn vaak ook wel bekend, maar we kunnen en doen veel 
meer. Denk bijvoorbeeld aan ruistrajecten via social media. Of gedetailleerde oproepen aan verdachten 
om zich te melden. Dat is heel effectief! Naar aanleiding van zo’n oproep hebben zich vorige week nog vijf 
minderjarige verdachten gemeld voor een openlijke geweldpleging.’ 

‘Heel effectief opsporingsmiddel’
Opsporingscommunicatie is niet nieuw. Het wordt al langer gedaan, maar dat er nu een formatief team 
is opgericht, is binnen de Nationale Politie uniek. De DRR chef zegt:  ‘Ik ben heel blij dat is besloten dat 
Team Opsporingscommunicatie nu een plek binnen de organisatie heeft gekregen. Het is een heel effectief 
opsporingsmiddel. In bijna veertig procent van de zaken wordt het doel van het team behaald: bijvoorbeeld 
het achterhalen van de naam van een verdachte of informatie over een type auto. We zagen allemaal het 
belang van Team Opsporingscommunicatie en ik ben trots dat Oost-Nederland het eerste regionale team van 
Nederland heeft.’

Het team is onderdeel van de 
Ondersteuningsdesk in Arnhem. 
De plaatsing van TOC bij de 
Ondersteuningsdesk is volgens 
Guus een hele logische:

‘Opsporingscommunicatie 
is een tactisch middel. De 
Ondersteuningsdesk is 
een vraagbaak voor ieder 
onderzoek. Of je nou op zoek 
bent naar een bepaald team, 
een specialist of deskundige; je 
kunt iedere operationele vraag 
kwijt op de Ondersteuningsdesk 
en daar past Team 
Opsporingscommunicatie
precies tussen.’
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Primeur: regionaal Team Opsporingscommunicatie 
Bron: Team Opsporingscommunicatie Politie Oost-Nederland
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Hij verkocht een denkbeeldige jacuzzi aan een stel pechvogels, zo geloofwaardig kwam hij online kennelijk 
over. Maar hij komt er niet mee weg. Door snel in te spelen op een hulpvraag van de gedupeerden, konden 
collega’s de verdachte aanhouden op het Nijmeegse centraal station. Opmerkelijk detail: hij is nog maar 14 
jaar oud.

De gedupeerden melden zich op het politiebureau aan de Stieltjesstraat. Via een Facebookpagina hadden 
]H� HHQ� ÀLQN� EHGUDJ� RYHUJHPDDNW� YRRU� HHQ� MDFX]]L�� PDDU� KHW� SURGXFW� QRRLW� RQWYDQJHQ�� +RHZHO� ]H� DO�
internetaangifte hadden gedaan, besloten ze zelf te gaan rechercheren naar de verdachte. Via een ander 
Facebookaccount zochten ze contact met deze persoon en boden hem Rolexen aan. Hij hapte toe. Ze 
maakten een afspraak op het Centraal Station in Nijmegen, pal naast het politiebureau.
Afspraak op het station

En nu kloppen ze bij de politie aan, met het verzoek om ondersteuning. Het is op dat moment half twee, 
de afspraak staat gepland om twee uur. Vliegensvlug overleggen de collega’s hoe ze het gaan aanpakken. 
Michiel (hoofdagent BT Nijmegen-Noord): ‘Voor ons was dit een uitgelezen kans om de identiteit van de 
verdachte vast te stellen. De aangifte was gedaan, maar het onderzoek was nog niet opgestart. Met de 
identiteit van de verdachte konden we de bewijsvoering rondmaken, dus deze kans wilden we niet laten 
schieten. We spraken af dat ik de rol van de melder zou overnemen. Dus niet de melders, maar ik zou op de 
afspraak verschijnen. Ik kreeg de telefoon van de melders, zodat ik direct contact kon onderhouden met de 
verdachte. Op deze manier konden we de melders compleet uit het verhaal weghalen.’
Vreemde vraag

Op het station appt een collega de verdachte een foto van de plek waar hij staat. ‘Direct zag ik een man op 
zijn telefoon kijken. Daarna liep hij gelijk in mijn richting, waardoor ik wist dat dit de verdachte was. Hij vroeg 
mij in het Engels wanneer mijn vlucht terug ging naar mijn land. Dat vond ik een vreemde vraag. Pas later 
begreep ik dat de melder zich had voorgedaan als een buitenlandse verkoper die vandaag nog naar zijn 
thuisland zou vliegen. Maar ik moest op dat moment dus even improviseren. Voor de zekerheid vroeg ik of 
hij daar was voor de Rolexen. “Ja”, zei hij. 

Onmiddellijk liet ik mijn collega’s via de portofoon weten dat ik contact had met de verdachte. Vervolgens 
liet ik de man mijn politielegitimatie zien. Ik zei dat ik van de politie was en graag zijn identiteitskaart wilde 
zien. Hij schrok en rende weg, maar hij kwam niet ver; na een sprint van zo’n honderd meter konden we de 
verdachte naar de grond werken en sloegen wij hem in de boeien.’ 
 
Zorgelijk
De verdachte is totaal niet onder de indruk van de politie. Hij uit de ene na de andere belediging richting de 
collega’s. ‘Hij zei dat wij geen enkele reden hadden om zijn identiteitskaart te vorderen en bleef daar maar 
op terugkomen. Het deed hem allemaal niet veel. Wij moesten zijn advocaat maar bellen; die zou hem snel 
weer buiten krijgen.’ Pas op het politiebureau zien de collega’s wie hij is en dat hij nog maar 14 jaar oud is. 
Hij heeft twee zakjes wiet op zak en een vals briefje van 50. ‘Het verbaasde ons dat iemand zich op zo’n 
jonge leeftijd al bezighoudt met oplichting. Maar hij bleek zelfs al in onze systemen te staan in verband met 
vermogensdelicten!’ 

2S� ODVW� YDQ� GH� RI¿FLHU� YDQ� MXVWLWLH� ZRUGW� GH� MRQJHQ� GH]HOIGH� GDJ�
heengezonden. De collega’s maken een zorgmelding op. ‘Het 
ligt nu bij Jeugdzorg. Vanwege een eerdere uitspraak is een 
jeugdreclasseringsambtenaar op de verdachte gezet. Deze hebben wij 
op de hoogte gesteld.’ Gezien zijn ‘curriculum vitae’ en zijn grote mond 
is het nog maar de vraag of de jongen snel weer op het rechte pad komt. 
‘Wij hebben niet de illusie dat hij zich door onze actie niet meer bezig gaat 
houden met strafbare feiten’, besluit Michiel.

Nijmeegse collega’s zijn jonge verdachte te slim af 
Bron: Communicatie Oost-Nederland (MW)
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Politiemedewerkers in de grensregio’s werken steeds meer samen met Duitse collega’s. Ook is er vaak 
contact met mensen afkomstig uit Duitsland, Polen of andere Oost-Europese landen, waarbij de voertaal 
regelmatig Duits is. Bij basisteams aan de grens met Duitsland bestaat behoefte om makkelijker in het Duits 
te kunnen communiceren bij persoonlijk contact. Het gaat dan vooral om luister- en spreekvaardigheid; plus 
vakjargon.

Vanuit deze behoefte organiseert de Politieacademie samen met talencentrum The Square Mile online 
workshops van twee dagdelen voor collega’s van Basisteams aan de grens met Duitsland. De workshops 
worden gesubsidieerd uit het Internal Security Fund (ISF). Uitgangspunt van de workshops is dat het geleerde 
direct gebruikt kan worden in de praktijk. Er is ruimte om eigen voorbeelden en vragen in te brengen tijdens 
de workshop. Thema’s en vakjargon die aan de orde komen zijn bv.:

• Wat vraag je bij algemene of dynamische verkeerscontroles
• Hoe neem je persoonsgegevens correct op
• Toestemming vragen bij het doorzoeken van een auto
• Wat zeg je bij een fouillering (veiligheids- of insluitingfouillering)
• Wat zeg je bij een aanhouding of staande houding (cautie en recht op een advocaat etc.)
• Informatie opvragen en verstrekken, instructies geven.
• Een gesprek voeren om verbinding te maken met iemand.

De workshops worden aangeboden op twee niveaus voor maximaal 8 deelnemers per groep:
• Beginners: Collega’s die geen Duits op de middelbare school hebben gehad en/of niet tot 
 nauwelijks Duits spreken
• Basisgebruikers: Collega’s die Duits op de middelbare school hebben gehad en/of het vaak in het  
 dagelijks leven of op het werk gebruiken. Vanuit deze basiskennis kan men al deelnemen aan een  
 eenvoudig gesprek.

1D�DÀRRS�HQ�ELM�YROGRHQGH�DDQZH]LJKHLG�RQWYDQJHQ�GH�GHHOQHPHUV�HHQ�FHUWL¿FDDW�YDQ�GHHOQDPH��1DGHUH�
informatie op https://politieacademie.nl.   

Workshop Duits voor Blauw aan de grens 
Bron: Politieacademie.nl




