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Beste IPA-leden en IPA-vrienden,

Nadat eind juni bijna alle deuren zijn geopend, is het aantal besmettingen in Nederland sneller 
gestegen dan voorzien. De meeste mensen raakten besmet op plekken waar grote groepen 
mensen feestten en uitgingen. Deze toename heeft nu nog geen gevolgen voor het beschermen 
van de kwetsbaren en de druk op de zorg. Maar zo’n grote groep besmettelijke mensen kan wel 
een risico zijn voor die mensen die niet of nog niet volledig zijn gevaccineerd. Onder deze laatste 
groep blijkt de gevaarlijke deltavariant tot meer ziektegevallen te leiden dan gedacht. Daarnaast 
zijn ook bij mensen die al volledig zijn gevaccineerd of recentelijk een coronabesmetting hebben 
doorgemaakt, besmettingen met deze variant vastgesteld. Ook de kans op nieuwe virusmutaties 
zorgt voor onzekerheid. En de langdurige klachten na een coronabesmetting kunnen grote impact 
hebben.

De regel is en blijft: doe verstandig, neem je verantwoordelijkheid en houd u op de hoogte van de 
informatie en de maatregelen van de overheid.

Gelet op bovenstaande heeft het bestuur zich wederom moeten beraden over deze ontwikkelingen 
en heeft het bestuur unaniem besloten ons uitgesteld-60 jarig jubileum te verplaatsen naar 24 
februari 2025. Helaas tot onze spijt: het is niet anders (zie verder in de Melder de mededeling en 
toelichting van het besluit).

Ondanks dit alles zijn wij van mening dat we op dit moment toch wel een aantal activiteiten 
en evenementen onder voorbehoud kunnen plannen en/of daaraan kunnen deelnemen. Zie 
daarvoor onze agenda-activiteiten.  

De Algemene Ledenvergadering  (ALV) 2021 zal worden georganiseerd door het IPA-district 
Noord-Limburg en is onder voorbehoud gepland op donderdag 28 oktober 2021 te Venlo. 
Ter voorbereiding op de ALV wordt op 15 oktober 2021 het Oost-4-vooroverleg gehouden te 
Enschede. 
Vooraf aan de ALV zal onze District Ledenvergadering (DLV) gehouden worden op 21 september 
2021 in ons clubgebouw te Velp. Voor nadere informatie zie de uitnodiging, agenda en nadere 
bepalingen in het kader van de coronamaatregelen in deze Melder.

Ten slotte, de tijd dat we elkaar weer fysiek gaan ontmoeten komt er nu 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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Het blijft een herhaling omtrent de gang van zaken 
voor onze vereniging. Corona bepaalt het nog 
steeds, maar we zijn vol goede moed dat we toch 
een keer de regels mogen versoepelen en weer een 
activiteit mogen gaan houden. Om ons te richten op 
de toekomst hebben we alvast de volgende zaken in 
de steigers staan:

In de volgende Melder wordt uitleg gegeven over de 
wijze waarop u zich aan kunt melden.

Door de coronaperikelen hebben wij de afgelopen 
maanden geen kaartavonden kunnen organiseren. 
In deze periode is ook onze coördinator Bauke Nales 
overleden.

IPA Arnhem e.o. wil toch proberen de draad weer 
op te pakken. Met inachtneming van de geldende 
COVID-regels zijn er klaverjas- en rummikubavonden 
vastgelegd in ons clubhuis van SIOS te Velp.  
Wij zijn op zoek naar een vrijwilliger die hand-en-

spandiensten wil verlenen tijdens de klaverjas- en 
rummikubavond. De eerste avond staat gepland op 
dinsdag 28 september. Wij verzoeken u vriendelijk 
doch dringend om via de mail of telefoon kenbaar 
te maken of u die avond aanwezig zult zijn. Bij 
onvoldoende belangstelling gaat de avond niet door.

De planning voor de volgende dinsdagavonden in 
2021: 19 oktober, 9 november, 30 november en 21 
december. Opgave bij Marjo Koehorst via e-mail 
marjokoehorst@hotmail.com of via 06-45625930. 

Verjaardagen
Het benoemen van de verjaardagen is voortgekomen 
uit het feit dat het bestuur door Corona niet op bezoek 
kon bij leden die een respectabele leeftijd hadden 
bereikt. Als waardering voor het bereiken van die 
mooie leeftijd, maar vaak ook om terug te kijken op de 
lange periode van lidmaatschap van de IPA werden 
deze bezoeken georganiseerd. Op deze wijze werd 
het contact met de oudere leden warm gehouden. In 
de Melder kon u daar een verslag over lezen.
Wij hebben de volgende personen mogen feliciteren 
die een zogenaamd kroonjaar (vanaf 75 jaar en elke 
daarop volgende 5 jaar) hebben bereikt:
Frans Duppen   - 75 jaar
Bob van Engeland  - 75 jaar

Zoals voorlopig nog gebruikelijk hebben beiden de 
gelukwensen, ondersteund door een mooie bos 
bloemen, mogen ontvangen. Wij wensen hen nog 
vele jaren in goede gezondheid. Uiteraard verdient 
iedereen op zijn verjaardag een felicitatie, maar het 
zou te ver voeren alle jongere leden te noemen. Maar 
bij deze voor een ieder die zijn verjaardag viert, of 
nog te vieren heeft, van harte gefeliciteerd! 

De redactie maakt hierbij de verontschuldiging voor 
het fout vermelden van de achternaam van ons lid 
Theo Wichman. In de vorige editie van de Melder was 
de achternaam helaas verkeerd gespeld. Excuses, 
Theo!

Sportcommissie
De sportcommissie van IPA Arnhem e.o. organiseert 
GH�PRJHOLMNKHLG�RP�WH�]ZHPPHQ�HQ� WH�¿WQHVVHQ� LQ�
de sportfaciliteit van het Fletcher Hotel-Restaurant 
Doorwerth-Arnhem in Doorwerth (voorheen De 
Branding). Er is een beperkt abonnement afgesloten 
waar op dit moment enkele plekken beschikbaar 
zijn. Wilt u zwemmen of op een andere wijze aan uw 
conditie werken, neem dan contact op met Rien de 
Leeuw, e-mail mhdeleeuw@upcmail.nl of bel naar 
06-25054514.

Agenda - Activiteiten

Klaverjassen en
Rummikub

10 t/m 12 september
Kampeerweekend IPA Nijmegen te Groesbeek

18 december
Kerstavond in ‘t Centrum te Babberich

9 januari
Nieuwjaarsreceptie – SIOS te Velp

12 februari
Jeu de Boules Kampioenschappen Zevenaar

Maart
Lezing Gerard Olinga

April
Bezoek aan Kasteel Biljoen

Zondag 11 september
Nationale Taptoe in Rotterdam

2021

2022
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Beste IPA-leden en IPA-vrienden,

De Coronacrisis is nog niet voorbij. Door de vele onzekerheden, met name omtrent de deltavariant van 
het virus, maakte het bestuur zich zorgen over het wel of niet laten doorgaan van ons uitgesteld 60-jarig 
jubileumfeest. Tijdens de bestuursvergadering op 26 juli 2021 heeft ook het bestuur van het IPA-district 
Arnhem en omstreken zich wederom moeten beraden over de ontwikkelingen in ons land en heeft het bestuur 
unaniem besloten om ons uitgesteld 60-jarig jubileum teverplaatsen naar 24 februari 2025. Op die datum 
bestaat ons IPA-district 65 jaar.

Na ons besluit om het jubileum te verplaatsen naar 2025 is de tijd aangebroken om nogmaals te kijken 
naar de huidige situatie waarin ons land verkeert en de effecten hiervan op ons evenement. De organisatie 
van ons evenement wordt nog steeds ernstig beïnvloed door de crisis die op dit moment gaande is en de 
mogelijk derde golf van de pandemie. Hoewel er vaccins zijn, duurt het nog wel even voordat iedereen 
in Nederland zal zijn gevaccineerd. Als we de Corona-routekaart van de overheid op dit moment bezien, 
betekent dit wellicht in oktober 2021 een mogelijkheid om ons evenement te organiseren, behalve dat in het 
meest gunstige geval de 1,5 meter afstand nog steeds van kracht blijft. Nu al is duidelijk dat bijvoorbeeld het 
organiseren van de battletour niet tot de mogelijkheden behoort (onderdeel van ons evenement). Daarnaast 
zorgen de 1,5 meter afstand, vaste zitplaatsen en een maximale bezetting van 2/3 van de zaal er ook voor dat 
wij gebonden zijn aan een beperkt aantal bezoekers. Als bestuur hebben wij de verantwoordelijkheid om een 
jubileum te organiseren dat voldoet aan de kwaliteitseisen en niet schadelijk is voor de gezondheid van onze 
gasten. Verder is het op dit moment onvoorspelbaar hoeveel deelnemers aan de receptie en de battletour 
zullen deelnemen. Ook hebben we geen garantie kunnen krijgen van Hotel Arnhem of ons evenement op 
22 oktober 2021 kan plaatsvinden. Hoe de toekomst eruit gaat zien, kunnen wij natuurlijk niet voorspellen. 
Het bestuur heeft in haar bestuursvergadering van 26 juli 2021 helaas unaniem moeten besluiten af te zien 
van het organiseren van ons jubileum op 22 oktober 2021. De intentie van ons bestuur is nu om ons 65-jarig 
jubileum  te organiseren en te vieren op 24 februari 2025. 

Helaas tot onze spijt: het is niet anders. 

Namens het bestuur,

Arno Jansen   

Voorzitter 
IPA-district Arnhem en Omstreken

Mededeling BestuurJubileum verplaatst naar 2025

Lien Zweers Overleden
Begin juli kreeg het bestuur bericht 
dat Lien Zweers ernstig ziek was. Lien 
was altijd een vaste reisgenote op de 
IPA-reizen van Saaktje Burghard en 
in die zin hebben vele IPA-leden haar 
gezelligheid mee mogen ervaren. Na 
een kort verblijf in Regina Pacis in 
Arnhem is zij op 29 juli 2021 op 79 
jarige leeftijd overleden. Het bestuur 
van IPA Arnhem en omstreken wenst 
de familie alle sterkte toe.



IPA Nederland en Internationaal
Clustervergaderingen
Het Dagelijks Bestuur heeft dit jaar via 
clustervergaderingen overleg gevoerd met alle 
IPA-districten in het land.

Wesley Miljoen - educatie
Sinds het vertrek van Patrick Reinerink was er 
een vacature in het Landelijk Bestuur (LB) voor 
de portefeuille educatie. Het LB heeft Wesley 
Miljoen bereid gevonden deze vacature in te 
vullen. Wij wensen Wesley veel succes in zijn 
nieuwe functie!

IPA-onderzoek
Omdat de IPA graag wil weten hoe zij het 
ledenaantal positief kunnen beïnvloeden is met 
behulp van een enquête, die bij het politieblad 
24/7 was gevoegd, een onderzoek gehouden. Er 
zijn ongeveer 900 reacties binnengekomen. Op 
5 juli 2021 sloot de enquête. Hierna werden de 
gegevens door het bureau Enneus verwerkt en 
een eerste stand van zaken aan het LB bekend 
gemaakt. Vervolgens wordt het eindrapport 
opgemaakt dat in augustus/ september 2021 
wordt verwacht. Uiteraard worden de uitkomsten 
met de districten doorgenomen. Vervolgens zal 
er een plan komen om met de uitkomsten aan de 
slag te gaan.

Huishoudelijk reglement
De werkgroep Huishoudelijk reglement is bij 
elkaar geweest en voortvarend aan de slag 
gegaan. Hier en daar zijn de puntjes op de i 
gezet en is er gewerkt aan verduidelijking. De 
voorstellen worden aan de districten gezonden 
zodra alles gereed is en is verwerkt. De 
uiteindelijke besluitvorming vindt plaats op de 
ALV in oktober 2021.

Social media
Onder aanvoering van Lars Hoebers (district 
Limburg Noord) wordt prima aandacht besteed 
aan berichtgeving over de IPA op Facebook, 
Instagram en Twitter. Lars heeft een team om 
zich heen verzameld om dit gezamenlijk aan te 
pakken. Belangrijk om berichten te delen en te 
retweeten!

Sportlink
De invoering van  Sportlink is vertraagd door 
het ontdekken van een risico op een datalek in 
januari jl. De opleidingen ledenadministratie zijn 
via handleiding op papier voltooid. De opleidingen 
boekhouding voor de penningmeesters zijn 
inmiddels ook voltooid. De voorheen gebruikte 
inloggegevens van Mijn IPA kunnen voor het 
nieuwe systeem niet meer gebruikt worden. 
Te zijner tijd zullen alle leden per e-mail een 
nieuwe gebruikersnaam ontvangen en kunnen 
daarbij zelf een nieuw wachtwoord aanvragen. 
Alle wijzigingen, zoals verhuizingen en wijziging 
van telefoonnummer of e-mailadres moet 
u doorgeven aan ledenadministratie@ipa-
nederland.nl.

De aandacht wordt speciaal gevraagd voor het 
doorgeven van het juiste e-mailadres. Gebleken 
is dat er nog een groot aantal leden geen of niet 
het juiste e-mailadres heeft doorgegeven. Ook 
onze eigen secretaris wil graag berichten per 
e-mail aan u door kunnen geven. Dat mag u ook 
doorgeven op het e-mailadres arnhem@ipa-
nederland.nl .

IPA Nederland 
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Het IPA-lidmaatschap kan je brengen naar … 
IJsland! 

Foto beschikbaar gesteld door de President van IPA 
IJsland, Baldur Ólafsson.

De nieuwsbrief van IPA International Executieve 
Board (Internationale Raad van Bestuur) van 
de maand juli/augustus 2021 bericht over vele 
initiatieven die, ondanks Corona, toch over 
de hele wereld worden genomen. De foto van 
IJsland komt voort uit de vermelding van de 
algemene jaarvergadering van IPA IJsland. 
In de nieuwsbrief staat een bericht van de 
penningmeester van de Raad van Bestuur, Mick 
Walsh, die uitleg geeft over de wijze waarop de 
IPA internationaal zoekt naar meer mogelijkheden 
om nieuwe leden te werven. Er wordt een 
digitale marketing ontwikkeld, ondersteund en 
uitgevoerd met de expertise van IBZ Gimborn, 
die de verschillende online workshops zal gaan 
voorbereiden en uitvoeren. 

Binnen Nederland zijn inmiddels ook nieuwe 
initiatieven ontplooid om meer jonge leden voor 
de IPA te werven en Kees Jongh, de landelijk 
secretaris, geeft in de nieuwsbrief een uitleg 
hoe men tracht op de opleidingsscholen van de 

politie de animo voor een lidmaatschap van de 
IPA te verhogen.
       
Verder meldt IPA Oostenrijk dat zij een IPA 
Waardering hebben ontvangen en berichten 
ze over een door de IPA Oostenrijk uitgevoerd 
Sociaalproject.

Over het feit dat vrouwen een leidende rol spelen 
in de sport wordt vanuit de IPA Sri Lanka bericht 
en de IPA Servië geeft bericht dat zij een aparte 
club op hebben gericht voor vrouwelijke leden.

De IPA heeft haar eigen “politiespelen”, de IPA 
Games, die in 2024 worden georganiseerd door 
IPA Brazilië in Brasília, de hoofdstad van het 
land.
     

De nieuwsbrief sluit af met een “dankjewel” 
voor een ieder die stukjes schrijft voor de 
nieuwsbrieven en andere correspondentie van 
de IPA. Dankzij al die vrijwillige ondersteuning 
kan de IPA haar activiteiten blijven uitvoeren.

Wilt u de volledige nieuwsbrief lezen, mail dan 
naar contact-arnhem@ipa-nederland.nl of neem 
contact op met de contact-secretaris (zie de 
Colofon).

,3$�RQ�¿UH�
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Op 17 september wordt de Slag om Arnhem 
herdacht. Dit jaar wordt het wederom anders 
dan de andere jaren voor Corona. Wel een 
herdenking, maar zonder veteranen, veel 
genodigden en massale belangstelling van 
het publiek. Kleinschalig, ingetogen, maar 
niet met minder respect om stil te staan bij de 
gebeurtenissen van 17 september 1944 en de 
daarop volgende dagen vol geweld en veel leed.
In Arnhem wordt het programma aangepast aan 
de omstandigheden. Een voorprogramma in de 
Eusebiuskerk, een herdenking en kranslegging 
in de Berenkuil en de Bridge to Liberation-screen 
experience  om stil te staan bij het feit dat het 
77 jaar geleden was dat de Slag om Arnhem 
werd gevoerd. Op vrijdagavond 17 september 
worden de beelden live uitgezonden door 
Omroep Gelderland en via een livestream op 
bridgetoliberation.nl en op de Facebookpagina’s 
van de gemeente Arnhem en Bridge to Liberation. 
Of de jaarlijks veel publiek trekkende March over 
the Bridge van de grootste doedelzak Marching 
Band van Nederland doorgang zal vinden is nu 
nog onbekend.  

De in het kader van het 60-jarig jubileum van 
IPA Arnhem e.o. geplande Battle-tour is afgelast, 
zoals u elders in dit blad kunt lezen. Ook het feit 
dat voorheen vele buitenlandse collega’s door 
de IPA Arnhem e.o. konden worden ondersteund 
bij hun verblijf tijdens de herdenkingen zal dus 
dit jaar niet kunnen plaatsvinden.

De “vergeten” Slag om Arnhem
De laatste jaren is er wat meer aandacht voor de 
periode vlak voor de bevrijding van Nederland 
op 5 mei 1945. In aanloop naar de overgave 
van de bezetters werd namelijk nog een slag bij 
Arnhem geleverd, operatie “Ouick Anger”. Hierbij 
speelde de plaats Westervoort, gelegen aan de 
zuidoostkant van Arnhem, aan de oever van de 
IJssel, een belangrijke rol voor de bevrijding van 
Arnhem en van daaruit van West-Nederland. 
Met een omtrekkende beweging waren troepen 
via het bevrijde deel van Zuid-Nederland naar 
Westervoort gedirigeerd. De Duitsers hadden 
echter de brug over de IJssel laten springen. De 
circa 20.000 hoofdzakelijk Canadese soldaten 
en hun 3000 voertuigen zorgden voor een lange 
¿OH� LQ� KHW� NDSRW� JHVFKRWHQ� HQ� JHsYDFXHHUGH�
:HVWHUYRRUW��0HW�EHKXOS�YDQ�DP¿ELHYRHUWXLJHQ�
wist men toch de IJssel over te steken en via 
het industrieterrein Kleefse Waard werd Arnhem 
ingenomen. 

Over dit deel van de oorlog wordt een 
¿OPGRFXPHQWDLUH� JHPDDNW� LQ� VDPHQZHUNLQJ�
met de Historische Kring Westervoort door 
¿OPPDNHUV�6DVFKD�:HQVYHHQ� HQ�3DXO�+DDQV��
Na zoveel jaar na WO II blijken dus nog steeds 
nieuwe zaken aan de orde te worden gesteld.

Herdenking Slag om Arnhem

Foto afkomstig uit collectie
Historische Kring Westervoort
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Eind april heeft het bestuur van de Politie 
Sportvereniging Renkum, in goed overleg met 
de gemeente Renkum, de beslissing genomen 
om de 74e Airborne Wandeltocht op 4 september 
2021 in zijn reguliere opzet, niet door te laten 
gaan. Die beslissing is met veel pijn in het hart 
genomen, maar uiteindelijk was er geen andere 
optie. De huidige werkelijkheid maakt duidelijk 
dat deze beslissing een terechte keus is geweest.
Het vaccineren laat goede ontwikkelingen zien, 
maar het is en blijft voor het bestuur van de PSVR 
dus bijzonder lastig om ca. 30.000 wandelaars te 
laten starten in een wereld waar we nog altijd 
goed rekening moeten blijven houden met 1,5 
meter afstand. De veiligheid van de honderden 
vrijwilligers en externe ondersteuners, w.o. 
de leden van de 25 muziekkorpsen, worden 

hiermee in acht gehouden, laat Ellen Jager, hoofd 
communicatie Politie Sportvereniging Renkum, 
organisator van de Airborne Wandeltocht weten 
op hun site. Na de annulering in 2020 is ook 
voor 2021 dezelfde beslissing genomen. Echter, 
ze geven niet zomaar de moed op. Het bestuur 
wil de wandelaars op een of andere manier tóch 
faciliteren om een alternatief voor de Airborne 
Wandeltocht te organiseren, dit uiteraard in 
overleg met de vrijwilligers en de gemeente 
Renkum. Via de socialmediakanalen wordt 
hierover informatie gedeeld.

Ondanks deze grote tegenvaller wordt het vizier 
gericht op de 75e Airborne Wandeltocht op 
3 september 2022. Met de steun en inzet van 
velen zal er een zeer waardig en indrukwekkend 
evenement van worden gemaakt.

Gaat het wandelevenement dit jaar 
niet door, er is toch iets te vieren. 
De Airborne Wandeltocht is namelijk 
bijgeschreven in het register Inventaris 
Immaterieel Erfgoed Nederland. Met 
deze inschrijving bestaat dit register 
inmiddels uit ruim 185 vormen van 
erfgoed. Deze inventaris omvat 
levend en dynamisch erfgoed dat 
van generatie op generatie wordt 
doorgegeven. De bijschrijving 
betekent dat er een gemeenschap 
is die zich verbonden voelt met het 
erfgoed en zich daarom actief inzet 
voor de borging ervan. Het is een 
mooie opsteker in deze moeilijke tijd.

Geen Airborne Wandeltocht 2021

Foto afkomstig uit collectie
Historische Kring Westervoort



Dit deed de Koninklijke Marechaussee

Na bijna 20 jaar Nederlandse militaire aanwezigheid loopt de NAVO-missie in Afghanistan op zijn 
eind. De afsluiting van een hoofdstuk voor de krijgsmacht an sich, maar zeker ook voor de Koninklijke 
Marechaussee. Een greep uit de taken die KMar-collega’s door de jaren heen vervulden.

Militaire politiezorg
Daar waar Nederlandse militairen werken, zijn vrijwel altijd marechaussees aanwezig. Zij vervullen 
ook in het buitenland een militaire politietaak en behandelen overtredingen en eventuele misdrijven.
Bij alle grote (deel)missies in Afghanistan was zo’n MP-detachement voor militaire politiezorg ter 
plaatse. Zowel in Baghlan (2004-2006), Uruzgan (2006-2010), Kunduz (2011-2013) en Mazar-e-
Sharif (2015-heden). De grootte van het detachement liep uiteen, afhankelijk van de omvang van 
de missie als geheel.

Het omvangrijkste MP-detachement maakte deel uit van de Task Force Uruzgan waar het grootste 
Nederlandse kampement, Kamp Holland in Tarin Kowt, zich bevond.

Opleiding en training
Begin 2005 start de KMar in de provincie Baghlan met het verzorgen van politietraining. De 
marechaussees worden ingezet als onderdeel van het Provinciaal Reconstructie Team (PRT); een 
speciale militaire eenheid die helpt bij de wederopbouw van het land.

Een KMar-instructiegroep verzorgt basale politietrainingen voor de lokale politieagenten. Denk aan 
schietinstructies, benaderingstechnieken, een stukje recht en verkeers- en opsporingstechnieken. 
Later sluit, naast de politie, ook lokaal gevangenispersoneel aan bij de trainingen. 

De inzet in Baghlan loopt een jaar later af op het moment dat Taskforce Uruzgan wordt opgericht, 
een Nederlandse militaire operatie in de Afghaanse provincie Uruzgan die zal lopen tot en met 2010.
Ook hier verzorgt een PRT de politietrainingen. Aanvankelijk gebeurt dat binnen de omheining 
van de kampen, maar vanaf 2008 worden door zogeheten Police Mentor(ing) Teams (PMT’s) 
ook trainings- en begeleidingstrajecten buiten de poort gegeven. Samen met infanteristen van de 
landmacht ondersteunt de KMar lokale politie in opbouw naar hun taak.
 
In 2011 start de ISAF-trainingsmissie in Kunduz. Een groep van 50 marechaussees wordt uitgezonden 
om met collega’s van de Nederlandse Politie lokale agenten te trainen. Dat gaat zowel om initiële 
opleidingen als begeleiding in het veld.

Einde aan missie in Afghanistan 
Tekst en foto: Ministerie van Defensie
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0HW�GH�DÀRRS�YDQ�GH�PLVVLH�LQ�.XQGX]��LQ�������VWRSSHQ�RRN�GH�SROLWLHWUDLQLQJHQ��$OWKDQV��LQ�KHW�
veld. Op hoger niveau blijven KMar-collega’s betrokken bij het opzetten en plannen van verschillende 
opleidingen en trainingen.

Staf
Naast de twee hoofdtaken, militaire politiezorg en training, wordt KMar-personeel gedurende de 
hele Nederlandse bijdrage in Afghanistan in diverse andere hoedanigheden ingezet. Bijvoorbeeld 
binnen staven.

Zo had de commandant van het PRT in Baghlan al een liaison police in zijn staf als adviseur 
politiezaken. Een rol die ook binnen andere (deel)missies door marechaussees werd ingevuld.
'DDUQDDVW�ZDUHQ�LQ�KHW�NDGHU�YDQ�GH�1$72�7UDLQLQJ�0LVVLRQ�$IJKDQLVWDQ��170�$��.0DU�RI¿FLHUHQ�
werkzaam in de staf van de Combined Training & Advisory Group-Police (CTAG-P) in Kabul. Zij 
hielden onder andere toezicht op alle politieopleidingen.

'LW�LV�VOHFKWV�HHQ�JUHHS�XLW�GH�JURWH�JURHS�.0DU�RI¿FLHUHQ�GLH�LQ�$IJKDQLVWDQ�]LMQ�LQJH]HW��2RN�LQ�
meer algemene functies en andere deskundigheden waren ‘blauwe’ collega’s actief, bijvoorbeeld op 
juridisch gebied of als gender advisor. 
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BSB
Tot slot was ook de Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten nauw betrokken bij de missies in 
Afghanistan door het verzorgen van VIP-begeleiding voor bezoekende militaire en civiele autoriteiten.
Een bijzonderheid daarbij was dat de Nederlandse generaals die de functie van commandant 
Regional Command South vervulden (generaal-majoors Van Loon in 2006-2007 en De Kruif in 
2008-2009) door de BSB werden beveiligd.

Op de Wapendag van de KMar in 2013 is aan zes leden van de BSB een groepswaardering 
(waarderingsspeld in brons) uitgereikt voor hun optreden tijdens een incident in Afghanistan in mei 
2012.
 
NAVO in Afghanistan
Nederland zet in Afghanistan al bijna 20 jaar militairen in. Aanleiding daarvoor zijn de terroristische 
aanslagen in de Verenigde Staten op 11 september 2001, waaronder de aanslag op het World Trade 
Center in New York. Een dag later verklaart de NAVO artikel 5 van het handvest van de organisatie 
van kracht: een aanval op een van de leden, is een aanval op allen.

In totaal zond alleen Nederland al 30.000 militairen naar het Aziatische land om een bijdrage te leveren 
aan de vrijheid van een ander. Zij voerden onder meer patrouilles uit, spraken met dorpsautoriteiten 
tijdens zogenoemde shura’s, trainden militairen en vochten. Inmiddels is besloten dat NAVO-missie 
Resolute Support stopt. Inmiddels zijn de laatste Nederlandse militairen thuis.
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In deze editie van de Melder IPA Arnhem e.o. komt 
helaas niemand aan het woord over zijn hobby. De 
vakantieperiode gooide wat roet in het eten voor 
het maken van een afspraak met iemand die een 
hele leuke hobby leek te hebben, maar daarmee 
was opgehouden. Toch bleek een nieuwe hobby 
iets te zijn waarvan de meesten van ons op de 
zandgronden waarop we wonen niet snel aan 
zullen beginnen. Het heeft te maken met de Berkel. 
Voor diegene die op de Politieopleidingsschool De 
Cloese in Lochem hebben gezeten moet die naam 
bekend voorkomen. Ja dat was dat riviertje tussen 
kasteel en parkeerplaats, met die mooie brug waar 
je overheen maar ook onderdoor kon. Een obstakel 

tussen wooneenheden van de mannen en die van de 
vrouwen in het “maagdenhuis”. Die Berkel dus speelt 
in de volgende “Mijn hobby is” een belangrijke rol. 

Dus als u denkt dat wat ik doe is niet interessant, 
dan weet u maar nooit of dat ook zo is. Neem even 
contact op met de redactie en dan kunnen we het 
er eens over hebben of uw vrijetijdsbesteding of uw 
(vrijwilligers-)werk, in welke vorm dan ook, mogelijk 
een mooi verhaal voort kan brengen om andere lezers 
van de Melder daarmee te plezieren. De redactie is 
te bereiken op haar mailadres: red-arnhem@ipa-
nederland.nl.
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In het kader van haar 100-jarig bestaan geeft de Politie 
BigBand Oost-Nederland op zondag 28 november 
2021 een feestelijk concert in de Stadhuishal van de 
gemeente Arnhem.

Op 10 juni 2020 bestond de uit de Arnhemse Politie 
Muziek Verening voortgekomen Politie BigBand al 
100 jaar. Corona zorgde ervoor dat het jubileum-
concert in 2020 geen doorgang kon vinden. Ook nu is 
het nog niet geheel duidelijk of het geplande concert 
zijn doorgang kan vinden.

Toch zijn de voorbereidingen voor het concert op 
28 november al in volle gang en zijn muzikanten, 
gastmusici en de voorbereidingscommissie vol passie 
bezig toe te werken naar een geslaagd concert.

Het concert zal in het teken staan van samenwerking 
met en ondersteuning geven aan het Toon Hermans 
Huis Arnhem. Het Toon Hermans Huis Arnhem, 
gevestigd Stadhoudersstraat 60 in Arnhem,  vervult de 
behoefte aan een laagdrempelige, vrij toegankelijke 
‘haven’ voor (ex-)kankerpatiënten, hun naasten en 
nabestaanden. Een plek waar zij terecht kunnen met 

al hun emoties, zorgen en vragen. Ondersteund door 
geschoolde vrijwilligers kunnen ze er zelf, in hun 
eigen tempo en op hun eigen manier, de draad van 
hun leven weer oppakken.

Het programma zal gevuld worden met een terugblik 
over de afgelopen 100 jaar, waarin de als harmonie 
begonnen Arnhemse Politie Muziek Verening om 
werd gebouwd tot big-band, daarna zijn vleugels 
uitspreide over de nieuw gevormde politieregio 
Gelderland-Midden, om tenslotte onderdeel uit te 
maken van de Nationale Politie in de Eenheid Oost-
Nederland. De muziekvereniging is de afgelopen 
100 jaar meegegroeid ten aanzien van kwaliteit en 
de vorm van de muziek en wij zijn er daarom trots op 
u bij deze uit te nodigen om te komen genieten van 
een middag muzikaal kijk- en luistergenot en samen 
met ons terug te blikken op 100 jaar politiemuziek in 
Arnhem en omstreken.

Jubileumconcert op zondag 28 november 2021
Aanvang: 14.30 uur – zaal open om 14.00 uur
Stadhuishal Arnhem, Koningstraat 38, 6811 DG  
Arnhem.

Jubileumconcert Politie BigBand Oost-Nederland
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Voor het eerst mag de 7 jarige Hannah uit Ede zelf 
naar huis lopen. Zonder papa en mama, die thuis, 
op een steenworp afstand, op haar wachten. Dapper 
stapt de kleine meid ‘s avonds de straat op, waarna 
twee onbekende mannen haar bruut van de stoep 
grissen. “Het leven is ruwer dan je zou willen dat het 
was.” 

Samen met haar vriendinnetje Carolien verlaat 
Hannah op 7 april 2009 de Ontmoetingskerk waar zij 
net geoefend hebben met hun koor. Ze is niet ver van 
haar woning vandaan. Even de hoek om en dan een 
klein stukje rechtdoor. Wat kan er misgaan?

Piepende banden van een blauwe Peugeot 207 die 
abrupt naast de meisjes stopt. Een man springt de 
wagen uit, grijpt het kind dat het dichtst bij de auto 
staat en klemt haar als een sporttas onder haar arm. 
“Au! Ik wil niet! Nee!” De achterklep van de auto gaat 
open en Hannah wordt in de kofferbak gesmeten. Met 
hoge snelheid rijdt de blauwe auto weg. Hannah’s 
vriendinnetje blijft verbijsterd achter. De moeder van 
Hannah ziet de auto nog voorbij zoeven, onwetend 
dat haar dochter in de kofferbak ligt.

Petra heeft die avond LPD piket en zij krijgt van het 
hoofd van de recherche een apart telefoontje. “Er 
was een vage melding; iets over een ontvoering van 
een kind. Of ik toch maar even naar de meldkamer 
wilde bellen. Toen hoorde ik dat er een meisje in een 
auto was gefrommeld en dat die auto vervolgens was 
weggereden.” “Raar verhaal”, dacht ik nog. “Dat lijkt 
me stug, zeker een misplaatste grap, maar iets in mij 
zie dat ik toch naar Ede moest gaan. Daar schetste 
een rechercheur mij het hele verhaal. Meteen belde 
LN�PU��7LPPHU��GH�RI¿FLHU�YDQ�MXVWLWLH�HQ�RRN�KLM�NZDP�
direct naar het bureau in Ede.”

Binnen één uur na de melding bevolkten diverse 
collega’s van verschillende afdelingen de vleugel 
van waaruit het Proosdij onderzoek ging draaien. 
Er werd geprobeerd een plaatje van de kidnap te 

krijgen. Ook was er informatie die iets op kan leveren. 
Een buurman had de auto gezien en kon naast de 
kleur en het merk ook vertellen dat het kenteken 
van deze auto 79-HPT-6 is. “Die kentekenplaten 
moesten gestolen zijn, want ze hoorden bij een 
zwarte Audi en dus niet bij een blauwe Peugeot. In 
eerste instantie was wel uitgekeken naar die zwarte 
wagen, wat kostbare tijd kostte”, zegt Petra. Gelukkig 
was er een studente met een uitstekend geheugen. 
Het doorgegeven kenteken heeft zij eerder gezien, 
HUJHQV�RS�HHQ�EULH¿QJ��+HW�JLQJ�RYHU�WDQNHQ�]RQGHU�
WH�EHWDOHQ�����5HFHQWH�EULH¿QJV�ZHUGHQ�LQ�UDS�WHPSR�
doorgenomen en al snel kwam de blauwe wagen naar 
YRUHQ�� ³(Q�PHHU�� ,Q�GH�EULH¿QJGLD�ZHUG�0��DDQ�GLH�
auto gekoppeld. Kijk, weer een aanknopingspunt”, 
aldus Petra.

Paul draaide deze avond piket voor de 
districtsrecherche. Vanuit zijn woonplaats reed hij 
rechtstreeks naar het huis van Hannah, waar het zowel 
voor als in de woning zwart zag van de mensen. In alle 
hectiek moest hij informatie voor het onderzoeksteam 
verzamelen. Paul: “Dat was gewoonweg niet te doen. 
Ik kwam letterlijk de woning niet in, zo druk was het. 
Een collega van de uniformdienst heeft toen voor mij 
de vader van Hannah opgehaald. Met de vader ging 
ik in de dienstauto zitten om rustig te kunnen praten. 
Ik wilde weten waar een motief voor de ontvoering 
kon zitten, maar wat we ook bespraken, er was geen 

“

Huiveringwekkende en bloedstollende verhalen uit de dossiers van de voormalige 
politieregio Gelderland-Midden.

De tekst van dit verhaal  is van Steven Walter, met bijdragen van Harry Munniksma, Marije Wisselink 
en Ronald van der Leeden.

Het is geen geromantiseerd politieverhaal maar een praktijkdossier van de politie. Het is de praktijk waarmee 
politiemensen worden geconfronteerd. We hopen dat het lezen van dit verhaal u, ondanks de gruwelijkheden 
en het leed, de andere kant laat zien van de ‘rauwe werkelijkheid’.

De rauwe werkelijkheid

Ontvoerde onschuld

“Even de hoek 
om en dan een 

klein stukje 
rechtdoor. Wat 

kan er misgaan?
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aanknopingspunt. Het was een heel normaal gezin. 
Niet extreem rijk of zo. Ik gaf alles maar door aan de 
collega’s aan het bureau. Pas toen ik hoorde wat de 
buurman had gezien, drong het besef tot mij door dat 
het om een ijskoude ontvoering ging, met onbekende 
daders”.

In het politiebureau werden de taken verdeeld. Het 
onderzoek kreeg steeds meer structuur. Maar de 
race tegen de klok bleef. Van M. werd zijn doopceel 
gelicht. Wie is hij, heeft hij antecedenten, waar woont 
hij? Collega’s gingen naar de woning van zijn ouders 
en hoopten op die manier aan telefoonnummers 
te komen. Petra: “Aanvankelijk waren die vader en 
moeder terughoudend. Wie zegt immers dat hun 
zoon bij een ontvoering was betrokken? Er zaten 
echt goede rechercheurs bij die mensen thuis en ze 
wisten hen te overtuigen dat hun hulp cruciaal was.” 
Paul was inmiddels bezig met het binnenhalen van 
informatie en zag tot zijn verrassing dat de drukte 
bij de woning ongemerkt was verdwenen. “Ik was 
haast de enige nog en daarna ben ik het huis binnen 
gegaan. Een plan had ik niet en ik ben ook geen 
familierechercheur, maar dat gezin kon ik die avond 
niet alleen laten. Achteraf heb ik vijftien uren bij hen 
gezeten.”

 De telefoonnummers van M. kwamen en telefoontaps 
werden opgezet. Ook werd bekend dat M. een caravan 
in Rotterdam had staan. Via de telefoongegevens 
konden de collega’s bepalen waar M. moest zijn. 
Hij was in de omgeving van de Maasstad. Het 
observatieteam (OT) en het arrestatieteam (AT) 
raasden ‘s nachts richting het westen van het land. 
Ondertussen hield Petra contact met Paul die bij de 
ouders van Hannah was gebleven, continu afwegend 
welke informatie zij kon geven.

Op de tafel in de woonkamer van het getroffen gezin 
lag de telefoon van de tactisch rechercheur op tafel. 
Het apparaat trok de aandacht; daar moest het nieuws 
uitkomen. Geregeld rinkelde het toestel waardoor 
hoop en vrees onder de aanwezigen oplaaiden. 
Iedereen wilde weten hoe het met Hannah was. “Ik 
kon echter niets zeggen, alleen wat algemene dingen. 
De moeder van het meisje zei na enkele telefoontjes 
dat ze me wel door elkaar wilde schudden om zo 
meer over haar dochter te weten te komen. Dat zei 
ze op een beheerste toon, maar de wanhoop was 
zó voelbaar. Met het gezin was direct een klik, alsof 
ik al jaren bij hen over de vloer kwam. Af en toe 
spraken we over koetjes en kalfjes, om de spanning 
wat te breken. Dat lukte natuurlijk niet echt. Op een 
gegeven moment kwam de jongste dochter van het 
gezin naar beneden, die leek als twee druppels water 
op mijn eigen dochter. Ze viel op de bank in slaap 
en lag op een manier waarop ook mijn kleine meid 
vaak lag toen ze zo oud was. Om de situatie niet 

op mijn eigen kind te projecteren moest ik echt de 
gedachten aan mijn dochter even ‘blokken’. Anders 
werd ik gek. Die nacht stuiterden we van de ene 
emotie naar de andere. Woede, verdriet, wanhoop, 
machteloosheid.....iedereen was lamgeslagen door 
de heftigheid van de ontvoering. En de hele tijd dat 
ik contact had met het bureau moest ik zo neutraal 
mogelijk blijven. Ook werd ik een paar keer gebeld 
met alleen de vraag of ik afgelost wilde worden. Dan 
keken de aanwezigen je steeds met gretige ogen 
aan, hongerig naar nieuws over hun dochter. Ik 
wilde niet weggaan. Het contact met het gezin was 
HUJ�JRHG��LN�YRHOGH�PH�¿W��ZLOGH�GH]H�NOXV�DIPDNHQ��
Daarom stuurde ik een sms met de duidelijke tekst: 
‘Ik HOEF en WIL niet afgelost  worden.’ Daarna was 
het een stuk rustiger.”

Bij iedereen in het bureau groeide steeds meer het 
besef dat het om een ordinaire ontvoering ging. Geen 
gescheiden vader die zijn kind meenam omdat hij het 
van de moeder niet meer mocht zien. Of een grap die 
was uitgehaald. Petra: “Met de uren die verstreken, 
groeide de vrees. Vinden we haar? Zijn we nog op 
tijd? Ik probeerde op dat moment niet te denken aan 
mijn eigen kind, dat toen even oud was als Hannah.”
Het onderzoeksteam dacht na over het inzetten van 
Amber Alert, maar zag toch af van die melding uit 
vrees voor een reactie van de ontvoerders. De daders 
kregen waarschijnlijk het nationale alarmbericht ook 
te horen. “En wat zouden ze dan doen? Wij vonden 
het risico te groot dat ze zich dan van het kind zouden 
ontdoen.”Wel ging er een lokaal Burgernet bericht uit 
onder 900 deelnemers. Dat leverde drie bruikbare 
tips op.

Af en toe verlieten Paul, de vader en twee aanwezige 
ooms van Hannah de woonkamer om buiten te roken. 
7DEDN�PRHVW�HYHQ��KHHO�HYHQ�YRRU�DÀHLGLQJ�]RUJHQ��
Paul bedacht zich ineens dat hij nog niet naar de 
plek was geweest waar het meisje in de auto was 
geduwd. Hij liep er naar toe en slingerde gefrustreerd 
enkele krachttermen de nacht in. “Hardop riep ik 
dat ze die dag nog terug zou komen. Levend!! Daar 
was ik heilig van overtuigd. Ik had vertrouwen in het 
onderzoeksteam. Dat moest lukken.”

Op een gegeven moment stelde iemand in de TGO 
ruimte hardop de vraag die al rondspeelde in de 
gedachten van de collega’s. “Wat als Hannah dood 
is?”Die vraag leek iedereen te verlammen. Het werd 
muisstil in de kamer. Krakend kwam er nieuws uit het 
westen van het land. Door peiling van de telefoon van 
één van de verdachten waren het OT en het AT bij een 
camping in het Zuid Hollandse Brielle terechtgekomen. 
De blauwe auto van de kidnap was gevonden, maar 
wat nu? Er stond niemand bij het voertuig en de 
omvangrijke camping was als de spreekwoordelijke 
hooiberg, met Hannah als de speld. “Het was nieuws 
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dat zorgde voor onrust. Inmiddels was het zo’n twaalf 
uren geleden dat Hannah van de straat was geplukt”, 
herinnert de LPD zich. De spanning in het huis van 
Hannah steeg toen het nieuws van de zoektocht  in 
Zuid Holland bekend werd. Het bracht Paul tot een 
ongebruikelijke uitspraak. Puur intuïtief zei ik dat 
we binnen een uur wisten of we op een dood spoor 
zaten of niet. Petra vervolgde: “Gelukkig kregen we 
al snel een telefoontje van het OT. Ze zagen twee 
mannen lopen en dachten dat M. één van hen zou 
zijn. Iedereen riep gelijktijdig: “Aanhouden!” Alleen 
het meisje hadden we nog steeds niet.”
De verdachten werkten mee en leiden de AT’ers naar 
een stacaravan die in een hoek, vlakbij de openbare 
weg stond. Het AT hoorde het meisje schreeuwen. 
De deur van de verduisterde caravan zat op slot en 
het was onbekend of er binnen een derde verdachte 
zat. Een in het zwart gehulde AT’er tikte met een stok 
een ruit in en ging via die weg de caravan binnen. 
De stoere AT’er zag Hannah zitten, deed zijn helm af 
en zei: “Rustig maar! Ik ben van de politie en ik kom 
je redden”. Hannah stak haar armen uit en liet zich 
in de armen van de collega vallen. “Geweldig als je 
dat hoort. In Ede ging het dak er van pure vreugde af 
toe we hoorden dat Hannah was gevonden, levend. 
Daar is menig traan van opluchting en blijdschap om 
gevloeid”, zei de LPD later.

Rond dat tijdstip stond Paul buiten een sigaretje 
te roken met de vader, de ooms en een paar 
nieuwsgierige buurtbewoners. In zijn broekzak trilde 
de telefoon en hij kreeg een hevig geëmotioneerde 
Petra aan de lijn. Hannah was gevonden en veilig, 
luidde de boodschap. “Dit was nieuws dat je niet 
twee keer wilde vertellen. In één keer moest iedereen 
dit weten. Daarom vroeg ik de ooms en de vader mee 
naar binnen te gaan. De buurtbewoners hoefden nog 
niets te weten. In een fractie van een seconde keek 
één van de ooms mij aan met een blik waarmee 
hij leek te vragen: ‘Hebben ze haar?’. Ik knikte. Hij 
had door dat hij nog even moest wachten. Binnen 
vertelde ik het en ‘bam’, een explosie van vreugde. 
Kippenvel!”

Het Edese kind werd door de recherche zo snel 
mogelijk naar Gelderland gebracht. Onderweg gaf ze 
een paar keer over. Eén van de OT collega’s had haar 
sokken over de blote benen van Hannah getrokken. 
De te grote sokken moesten als panty dienen.

Noodgedwongen ontpopte Paul zich in de woning 
tot regelneef. Er moest van alles gebeuren zoals 
het pakken van spullen voor Hannah. Kille, maar 
broodnodige regels over de hereniging met hun 
dochter worden met de ouders besproken. Zo mag 
er niet worden geknuffeld, uit angst dat sporen 
verdwijnen. De rechercheur: “Dat werkt in een zaak 

als deze niet. Dat kun je niet verbieden. Daarom 
draaiden we de boel om. Eerst werd de kleding 
veiliggesteld en daarna mocht er fysiek contact zijn. 
Afspraak was wel dat de vader en de moeder niet 
mochten vragen wat er was gebeurd. Als Hannah 
uit zichzelf iets zou zeggen, dan moesten ze dat 
opschrijven, maar verder mochten ze niet gaan.”

Het was de bedoeling dat de hereniging van het 
gezin plaats zou vinden in het Arnhemse Rijnstate 
ziekenhuis. De forensische collega’s gingen eerst 
met Hannah aan de slag en daarna kregen de ouders 
haar te zien. Paul en het gezin zaten in de wachtruimte 
toen de rechercheur tot zijn schrik collega’s zag 
binnenkomen met een meisje in een rolstoel. Het is 
het meisje dat hij de nacht daarvoor alleen op een 
foto in de woonkamer had gezien. Gelukkig zaten de 
ouders met hun rug naar de gang toe, zodat ze hun 
dochter niet zagen. Na het sporenonderzoek konden 
de vader en moeder eindelijk in een éénpersoons 
kamer naar hun dochter toe. Ik deed de deur achter 
hen dicht  en bleef op de gang staan. Ik voelde een 
tinteling door mijn hele lijf trekken. Pas toen voelde 
ik hoe moe ik was. Terug bij mijn vriendin stortte ik 
helemaal in. Ik kon alleen nog maar onbedaarlijk 
huilen. Thuis ging ik slapen, maar toen ik weer 
wakker werd en mijn gezin om me heen zag staan, 
begon het gehuil weer. Ik heb nooit een traan gelaten 
in welke zaak die ik ooit draaide, maar dit had me 
enorm aangegrepen.”

Tijdens de rechtszaak kwamen de gruwelijke details 
boven. De 28 jarige Leo S. en Kaj M. zouden onder 
meer bij hockeyvelden en een zwembad hebben 
gekeken of zij een jong meisje mee konden nemen. 
Hannah was wat dat betreft een willekeurig gekozen 
slachtoffer, dat met oxazepam gedrogeerd werd 
om haar willoos te maken. In de caravan zou haar 
onschuld zijn weggenomen. “Een gruwelijk detail was 
dat er naast de caravan een gat was gegraven...”,  
herinnerde Petra zich nog.

Beide ontvoerders bleken geen onbekenden van 
politie en justitie. Zij hebben een zedenverleden. 
Zo liep S. nog in een proeftijd van een in 2008 
opgelegde celstraf voor het sexueel misbruik van 
zijn stiefdochtertje. Uit angst en schaamte verscheen 
S. zelf niet op de zitting. Zijn kompaan was er wel, 
maar hulde zich op het summiere “Ik heb niets te 
vertellen” na in stilte. M. werkte niet mee aan een 
psychologisch onderzoek. De rechter had het 
oordeel van deskundigen wel nodig om bij voorbeeld 
TBS op te leggen, iets wat nu dus niet kon. Het 
bracht Hannah’s vader ertoe om een burgerinitiatief 
te starten om zo te voorkomen dat criminelen TBS 
ontlopen doordat zij zich aan een psycho- onderzoek 
onttrekken. M. gaat uiteindelijk voor 12 jaar de cel in; 
S. krijgt zeven jaar en TBS opgelegd.
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In een schriftelijke verklaring voor de rechtbank laat 
de vader weten wat de impact van de ontvoering 
op het gezin is. “Het gevoel van veiligheid is weg. 
Ons leven zal nooit meer hetzelfde zijn. We zien de 
toekomst zorgelijk in. Onze dochter zal nooit meer 
dezelfde worden”. Petra: “De daders hadden Hannah 
op de mouw gespeld dat ze met medeweten van de 
ouders was meegenomen. Het vertrouwen in haar 
RXGHUV�OLHS�GDDUGRRU�HHQ�ÀLQNH�GHXN�RS��'DDUQDDVW�
was de media-aandacht voor het gezin erg groot. 
Zelfs zo groot dat ze dagenlang moesten onderduiken 
om enige rust te krijgen. De familie zag zich zelfs 
genoodzaakt te gaan verhuizen. Deze zaak heeft 
bij mij iets gebroken. Ik ben een stuk onbezorgdheid 
kwijt. Het leven is rauwer dan ik zou willen denken. 
=RLHWV� DOV� GH]H� RQWYRHULQJ� JHEHXUW� DOOHHQ� LQ� ¿OPV��
in Amerika misschien, maar toch niet in het veilige 
Nederland? Toen korte tijd later een tweede meisje 

in Ede werd ontvoerd, dacht ik nog: “Dit kan toch niet 
waar zijn!?” Gelukkig bleek dat die kidnap iets anders 
in elkaar zat en werd al snel duidelijk dat het meisje 
bij haar vader in Amerika zat.”

Met enige regelmaat heeft Paul contact met het 
gezin gehouden. “Het gaat nu relatief goed met hen 
en Hannah. Voor die meid heb ik ondermeer een 
wensketting gekocht; dezelfde als die ik aan mijn 
dochtertje heb gegeven. Voor mijn gevoel moest dat 
zo. Het contact hielp mij om met deze ontvoering om 
te gaan. Die nacht was zo intens! Het heeft me wel 
veranderd; ik ben meer beschermend geworden. Ik 
vond bij voorbeeld mobiele telefoontjes voor kleine 
kinderen maar niets, maar door dit incident heb ik 
mijn kinderen wel een telefoon gegeven, zodat ik ze 
altijd kan bereiken.”



IPA Arnhem | 29

Slak, sllak, slllak
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Wandelen
Het grootste wandelevenement van de wereld, 
de Vierdaagse in Nijmegen is helaas ook dit jaar 
niet doorgegaan. Wel hebben vele wandelaars 
de alternatieve tocht van vier dagen volbracht op 
hun eigen route, maar ook op de vaste routes 
werd gelopen en vele wandelaars konden op de 
Via Gladiola ingehaald worden door de fanatieke 
aanmoedigers van de wandelaars. Dat leverde in de 
kranten natuurlijk de nodige mooie plaatjes op. Voor 
de toezichthouders en handhavers, die altijd in grote 
getale bij dit evenement worden ingezet was het 
wederom een bijzonder jaar van geen urenlang op 
de benen staan en de feestvierende massa in goede 
banen geleiden. Zij zullen dus misschien iets minder 
rouwig zijn dat de organisatie tot dit besluit was 
gekomen. Maar het aftellen is begonnen. In 2022 
gaat de 104e Vierdaagse wel door, namelijk van 19 
t/m 22 juli. De aftelklok staat op www.4daagse.nl 
 
Doorlopen(d) Fit
Vind je het ook zo lekker om buiten te zijn en met 
anderen iets te ondernemen? Loop dan een keer 
mee met DoorLopen(d) Fit en ontdek hoe mooi de 
omgeving van Arnhem is. Van half februari tot in 
december zijn er 26 wandelingen uitgezet. Kies 
zelf hoe vaak je meeloopt. De afstanden liggen 
gemiddeld tussen de zeven en veertien km en je kunt 
kiezen tussen een korte en lange wandeling. Je loopt 
op je eigen tempo. Er wordt samen of individueel 

gewandeld op donderdag en zondag, om de veertien 
dagen.

Deze informatie is te vinden op de site van het 
Sportbureau van de gemeente Arnhem. Op deze site 
staan verschillende initiatieven om lekker bezig te 
zijn buiten in de natuur. Wandelen, maar ook andere 
activiteiten zoals zwemmen, bootcamp, sport & spel, 
hardlopen voor zowel jong als oud.

Voor verdere informatie: www.sportinarnhem.nl 

Oude glorie: wandeldetachement Gemeentepolitie 
Arnhem - 1990



Op dinsdag 21 september 2021 wordt de Districts Leden Vergadering (DLV) van het IPA district Arnhem en 
Omstreken gehouden. 

De vergadering vindt plaats in ons vaste clubgebouw van Korfbalvereniging SIOS,  Rietganssingel 117, 6883 
DR Velp.

U bent van harte welkom indien u: 
a. volledig bent gevaccineerd, of 
b. hersteld bent van een coronabesmetting (herstelbewijs niet ouder dan 180 
 dagen), of
F�� HHQ�QHJDWLHYH�3&5�WHVW�QLHW�RXGHU�GDQ����XXU�KHHIW�RI�HHQ�QHJDWLHYH�RI¿FLsOH�VQHOWHVW��QLHW�RXGHU��
 dan 48 uur.

Voorts gelden tijdens de vergadering de basis Coronamaatregelen, zoals
een vaste zitplaats, geen handen schudden en 1 ½ meter afstand tot elkaar.
Hebt u klachten, blijft u dan svp thuis. 

Zoals u gewend bent, worden de partners mee uitgenodigd. Let wel: zij hebben geen stemrecht !! Vrienden 
van de IPA Arnhem zijn tevens uitgenodigd. Ook voor hen geldt dat zij geen stemrecht hebben.** 

Opgave van uw aanwezigheid graag bij de secretaris uiterlijk voor 
15 september 2021 email: arnhem@ipa-nederland.nl / tel.nr. 06-53899799.

**In verband met de Coronavoorschriften moeten we rekening houden met een voor deze locatie maximum aantal 
toegestane aanwezigen.

**Bij het bereiken van de voorgeschreven limiet hebben leden voorrang boven aanhang en vrienden.

9DQDI�������XXU�EHQW�X�ZHONRP�HQ�VWDDW�GH�NRI¿H�NODDU��'H�YHUJDGHULQJ�EHJLQW�RP�������XXU��7LMGHQV�GH�
vergadering wordt een drankje en een hapje geserveerd.

DE AGENDA:

1.  Opening door de voorzitter
2.  Moment van stilte voor overlijden van leden  
3.  Vaststellen agenda
4.  Notulen van de DLV van 13 maart 2019
5.  Beleid bestuur
6.  ALV 2021 en clusteroverleggen
7.  Mededelingen van het hoofdbestuur 
8.  Jaarverslag 2019 en 2020 secretaris, inclusief ledensecretaris
9.  Jaarverslag 2019 en 2020 contactsecretaris
10.  Jaarverslag 2019 en 2020 evenementencoördinator
11.  Jaarverslag 2019 en 2020 penningmeester

UITNODIGING en AGENDA
DISTRICTS LEDEN VERGADERING
I.P.A. district Arnhem en Omstreken
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12.  Verslag 2019 en 2020 kascontrolecommissie - Verkiezing kascontrolecommissie

PAUZE

13. Activiteiten en evenementen 2021 en 2022
14. Bestuursverkiezing
 Rita Klaassen en Arno Jansen zijn aftredend. Rita Klaassen is niet herkiesbaar en Arno Jansen  
 stelt zich herkiesbaar. 
 Tegenkandidaten kunnen worden aangemeld bij de secretaris Bert ter Haar.
15. Rondvraag.
 U wordt verzocht om onderwerpen die u tijdens de rondvraag naar voren wilt brengen, vóór 15   
 september 2021 schriftelijk of telefonisch in te dienen bij de secretaris via het e-mailadres:   
 arnhem@ipa-nederland.nl / tel.nr. 06-53899799
16. Sluiting

Mocht u voor de vergadering stukken digitaal willen inzien, kunt u hiervoor vanaf 1 september 2021 telefonisch 
contact opnemen met de secretaris op tel.nr. 06-53899799 of een mail sturen naar arnhem@ipa-nederland.
nl.

Heteren, 27 juli 2021

Bert ter Haar

secretaris
    arnhem@ipa-nederland.nl of    0653899799
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ME’ers uit heel Nederland hielpen (en helpen nog steeds) bij het hoge water in Limburg. Zo ook groepen ME 
Oost-Nederland. Zij surveilleerden in de getroffen gebieden en stonden paraat.
De collega’s uit Oost-Nederland zijn vooral ingezet in de nachten. Tot hun opdrachten behoorden het 
tegengaan van ramptoerisme, hulpverlenen bij overstromingen en het voorkomen van plunderingen.

Met spoed naar Limburg
De pelotonscommandant ging donderdag 
met spoed naar Limburg. ‘Het begon met 
een paniektelefoontje tussen 16.00 en 
17.00 uur. Binnen twee uur hadden we 
een peloton opgetrommeld met mensen 
die uit de vroege dienst kwamen en al 
vanaf 06.00 uur op waren. Er waren zelfs 
mensen bij die vrij waren en rechtstreeks uit 
de dagdienst kwamen. Daar aangekomen 
was het qua organisatie nog een chaos. De 
structuur stond nog niet echt. We kregen 
bijvoorbeeld verkeerde commando’s en 
werden heel Limburg door gestuurd. En we 
kwamen erachter dat in de gloednieuwe 
ME-bussen geen zaklampen lagen. We 

hebben toen bij diverse bureaus lampen bij elkaar gezocht. Een compagniescommandant uit Amsterdam 
bracht rond 23.00 uur rust in de organisatie. We kregen toen ook eten, dat perfect georganiseerd was. 
Limburg werd verdeeld in drie gebieden: zuid, midden en noord. We namen onze positie in en hebben de 
hele nacht de boel bewaakt. In Valkenburg zagen we water door de hoofdstraat stromen; wel een meter hoog. 
Een bizarre aanblik. Het viel me op dat de mensen zo rustig bleven. Hulde aan de meeste Limburgers, die het 
rustig ondergingen. Rond 08.00 uur werden we afgelost en opgevangen in een hotel, waar we een paar uur 
konden slapen. Met verwondering heb ik nog staan kijken naar de Maas. Het water stroomde verschrikkelijk 
hard. We moesten mensen erbij weghouden om te voorkomen dat ze meegesleurd zouden worden. Zelfs de 
gierkabel van een gierpont was losgeslagen. De kracht van het water moet je niet onderschatten.’

‘Wat als’-scenario’s
Een groepscommandant werkte drie nachten van 20.00 tot 08.00 uur in het getroffen gebied: omgeving Venlo, 
Steijn en Mook. Als we haar spreken, is ze na zo’n dienst en een paar uur slapen nét weer onderweg naar 
Oost-Nederland. Diensten van twaalf uur draait ze als ME’er wel vaker, vertelt ze. ‘Al blijven het natuurlijk 
lange diensten. Het feit dat je niet in je eigen bed slaapt, maakt het best vermoeiend. Daarom is gezelligheid 
in het team extra belangrijk, dat sleept je er doorheen. Gelukkig hadden wij dat!’

Zij vertelt dat zij en haar collega-ME’ers er waren voor de ‘wat als’-scenario’s. ‘Stel dat mensen gingen 
plunderen of dat onverwacht een gebied zou overstromen. Dit gebeurde niet in de gebieden die ons waren 
toegewezen, maar als het nodig was, dan konden we snel opschalen. Dat je als ME breed inzetbaar bent, 
bleek vanochtend vroeg nog, toen we de A73 hebben afgezet in verband met een schietpartij. Ook al hebben 
we voor ons gevoel maar weinig kunnen doen, ik houd er wel een tevreden gevoel aan over. Dat zagen 
we ook terug bij bewoners van de getroffen gebieden. Ze waren blij met onze aanwezigheid en de extra 
VXUYHLOODQFH��0HQVHQ�ERGHQ�VSRQWDDQ�NRI¿H�DDQ�RI�VWHOGHQ�KXQ�WRLOHW�EHVFKLNEDDU��'DW�JDI�RQV�HHQ�JRHG�
gevoel!’

Corona nieuws 
ME uit ‘Oost’ bewaakt getroffen gebieden 
Tekst en foto: Politie.nl
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De Koninklijke Marechaussee heeft met diverse werkzaamheden de lokale politie ondersteund bij de 
wateroverlast in Limburg. Er werden verschillende eenheden ter beschikking gesteld. Collega’s hielpen 
onder andere met de evacuatie van een zorginstelling in Meerssen en hebben diverse incidentafhandelingen 
gedaan. Ook ondersteunden ze bij het afzetten van de A2.

De magere jaren van de Landelijke Bijstand Organisatie 
(LBO) zijn voorbij. Met de aanwas van extra collega’s 
en een vernieuwing van het materieel krijgt de 
organisatie langzaamaan weer wat vet op de botten. 
LBO-commandant majoor Hilbert Voogd blikt kort terug 
op de afgelopen jaren, maar bovenal kijken we vooruit: 
wat staat de LBO te wachten? 

Nee, zijn club heeft geen makkelijke tijd achter de rug. 
Daar kunnen we wat Voogd betreft eerlijk over zijn. 
Een krappe arbeidsmarkt in combinatie met weinig 
¿QDQFLsOH� DUPVODJ� OHLGGH� WRW� RQYHUPLMGHOLMNH� JDWHQ� LQ�
het personeelsbestand van de LBO. De opleidingen 
lagen een poos stil, vacatures werden niet gevuld en 
de organisatie raakte steeds verder uitgehold.

Het wensenlijstje van Voogd was bij zijn aanstelling als commandant in 2018 dan ook lang. ‘Extra personeel, 
het hervatten van de opleidingen, trainingen en nieuw materieel.’ Nu, 3 jaar later, kunnen we een aantal 
zaken al afvinken.

Wat is de LBO?
De Landelijke Bijstand Organisatie is een speciale eenheid binnen de Koninklijke Marechaussee die zowel 
nationaal als internationaal snel wordt ingezet in een breed spectrum aan taken waarbij de nadruk ligt op 
public order management. Denk aan ME-taken voor de Marechaussee, Crowd and Riot Control (CRC) in 
militaire missies, ondersteuning van de Nationale Politie, Bewaken en Beveiligen en ondersteuning van het 
stelsel speciale eenheden.  

Marechaussee ondersteunt bij watersnood in Limburg

KMar met opgeheven schild vooruit

Tekst en foto: Ministerie van Defensie

Tekst en foto: Ministerie van Defensie



De LBO bestaat op het moment uit zo’n 200 collega’s, verdeeld over 4 pelotons Bijstandseenheid en 
ondersteunende eenheden zoals een aanhoudingseenheid, ondersteuningseenheid, onderhoudsgroep en 
pantserwagensectie.

Voor alle collega’s, met uitzondering van de staf, is het werk voor de LBO een nevenfunctie. Zij kunnen 
opgeroepen worden indien nodig en zijn getraind om op te treden in hoog geweldsspectrum. Naast deze 
incidentele inzetten wordt er op jaarbasis per persoon ongeveer 160 uur in groepsverband getraind.
Avondklok

Het imago van de LBO kreeg de afgelopen jaren een enorme boost door inzetten bij onder andere de 
boerenprotesten en klimaatacties in 2020 en de ongeregeldheden rondom de invoer van de avondklok begin 
dit jaar. Binnen no time stonden 2 LBO-pelotons paraat om bijstand te leveren aan de politie.

Vanuit alle hoeken ontving de LBO lovende woorden over dit optreden. Begin deze maand bracht minister-
president Mark Rutte zelfs een bezoek aan de LBO en het eskadron Hoog Risico Beveiliging (HRB) om hen 
persoonlijk te bedanken voor hun inzet tijdens de zogenoemde avondklokrellen. Om de noodzaak van een 
goedgevulde Bijstandseenheid kan niemand meer heen. ‘Dat maakt me wel trots, ja.’

Nieuwe opleidingen
Met de start van de nieuwe opleidingen dit jaar is de LBO op weg naar de optimale bezetting, maar de 
organisatie kan altijd extra handjes gebruiken. Met name die van opperwachtmeesters! Wil jij deel uitmaken 
van een hecht team met collega’s uit alle windstreken én je verder specialiseren? Stuur dan een mail met 
motivatie naar S1.LBO.PERSONEEL@mindef.nl. Als er ruimte is, word je uitgenodigd voor één van de 
kennismakingsdagen.

Het dealen van drugs op straat is een zichtbaar en groot 
probleem en zorgt voor een onveilig gevoel bij burgers. Het 
brengt ook andere vormen van overlast met zich mee, zoals 
het lastig vallen van mensen op straat, openbaar dronkenschap 
en rondhangende jongeren. Belangrijk om hier wat aan te doen 
dus!

Het strafrecht biedt hier mogelijkheden voor, maar dit is 
vaak een lang proces, waarbij getwijfeld kan worden aan het 
maatschappelijk effect van de uitkomsten. De bedoeling is 

immers dat de betrokkene stopt met het dealen op straat en de overlast voor de omgeving stopt. Helaas 
blijkt in de praktijk dat het strafrecht niet tot nauwelijks indruk maakt op betrokkenen. Wanneer de betrokkene 
veroordeeld is en zijn straf uitzit, worden de activiteiten door andere personen (vaak in het netwerk van de 
betrokkene) op dezelfde of andere locaties voortgezet. De ervaring leert dat wanneer de betrokkene eenmaal 
vrijkomt, hij de activiteiten vaak weer oppakt.

Hier biedt het bestuursrecht uitkomst! Het bestuursrecht kent een veel korter proces, waardoor er een lik-op-
stukbeleid gevoerd kan worden. Concreet gaat het dan om het opleggen van een last onder dwangsom voor 
het dealen van drugs op straat, eventueel aangevuld met een gebiedsverbod. De juridische basis ligt in de 
Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente en de Gemeentewet.

En het bestuursrecht biedt nog een voordeel! Een last onder dwangsom kan namelijk niet alleen worden 
toegepast bij de handel in goederen die op de Opiumlijst staat, maar ook op daarop gelijkend waar, zoals 
3MMC en lachgas.

De gemeente Elburg heeft onlangs de daad bij het woord gevoegd. Zij hebben aan een handelaar in 3MMC 
een last onder dwangsom van vijfduizend euro opgelegd. Iedere keer wanneer hij nu wordt betrapt op dealen, 
moet hij dit bedrag aan de gemeente betalen.
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Lik-op-stukbeleid bij dealen op straat 
Tekst en foto: Politie.nl
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Onderzoek ketelbouwers: drie aanhoudingen 

Inbrekers dankzij hulp van getuigen aangehouden

Tekst en foto: Politie.nl

Tekst en foto: Politie.nl

Politie Oost-Nederland hoopt een van de grotere drugsketelbouwers 
van het land te hebben aangehouden. In een onderzoek naar 
ketelbouwers voor synthetische drugs arresteerden collega’s van 
het zogeheten Yellow-team op dinsdag 29 juni drie personen. Op 
zeven locaties in Nederland zijn doorzoekingen gedaan.

De ketels die de hoofdverdachte maakte, stonden bij verschillende 
synthetische drugslabs in Nederland. Veel van die labs zijn de 
afgelopen tijd ontmanteld. De verwachting is dat met deze 
aanhoudingen en de verschillende doorzoekingen in Nederland, 
de drugsketen een slag is toegebracht. Het verstoren van de 
drugsproductie is een van de prioriteiten van de politie. ‘Ik durf wel 
te stellen dat dat vandaag gelukt is’, aldus de onderzoeksleider. 

Gedeeld succes
Zij roemt de samenwerking tussen verschillende diensten. ‘Samen met veel collega’s werkten we aan dit 
onderzoek. Vooral de ondersteuning vanuit de Districtsrecherche Gelderland-Midden en de collega’s vanuit 
de Landelijke Faciliteit Ontmantelen (LFO) hebben geholpen in dit onderzoek.’

Ketelbouwers
Voor het produceren van synthetische drugs zijn ketels cruciaal. Zonder ketel geen synthetische drugs. In de 
afgelopen jaren zien politie en justitie de gebruikte ketels steeds professioneler worden. Ook is er sprake van 
schaalvergroting. Criminelen gaan bovendien over op de productie van meer destructievere soorten drugs, 
zoals crystal meth. Gezien deze grote risico’s heeft de aanpak van ketelbouwers grote prioriteit en treden 
politie en OM hier hard tegen op. 

Bewustwordingscampagne
Drugsproductie is vaak aanleiding tot zware criminaliteit zoals liquidaties, geweld, witwassen en de vermenging 
van de onderwereld met de bovenwereld. In 2020 is de politie gestart met een landelijke campagne zijn 
potentiële drugsketelbouwers gewezen op de gevaren van strafbare feiten. 

Landelijke Faciliteit Ontmantelen
Het team LFO is onderdeel van de Landelijke Eenheid. Deze collega’s zorgen voor de ontmanteling van 
productieplaatsen van synthetische drugs. Eenduidige gegevensverzameling bij de ontmanteling van zo’n 
locatie kan een belangrijke bijdrage leveren aan de opsporing. De LFO heeft alle kennis en expertise in huis.

Zutphen - Mede dankzij de hulp van enkele omstanders 
kon de politie donderdag 8 juli rond 05.00 uur twee 
inbrekers aanhouden die kort daarvoor bij een pizzeria aan 
de Laarstraat hadden ingebroken.
 
Rond 05.00 uur kreeg de politie een melding dat een getuige 
had gezien dat twee mannen de ruit van de voordeur van 
de pizzeria vernielden en vermoedelijk aan het inbreken 
waren. Politieagenten die snel ter plaatse waren, zagen 
dat het duo op de vlucht sloeg. Na een korte achtervolging 
konden zij met de hulp van twee zeer alerte getuigen nabij 
de Isendoornstraat in de boeien worden geslagen. Beide 
verdachten, 18 en 17 jaar en afkomstig uit Zutphen en 
Eefde, werden ingesloten voor nader verhoor.



Hij laat zich niet makkelijk aanhalen 
en een blokje om in de stromende 
regen hoeft ook niet zo. Maar als je ‘m 
goed ‘africht’ doet hij wél precies wat 
je wilt. Van surveilleren tot risicovolle 
verkenningstochten, robothond 
Spot beschikt over oneindig veel 
mogelijkheden waar operationele 
marechaussees in de toekomst 
mogelijk de vruchten van kunnen 
plukken. Met 5 camera’s, 360 graden 
zicht en infrarood laser heeft Spot 
binnen no time in de gaten wat er om 
hem heen gebeurt.

Spot komt uit de koker van het 
Amerikaanse robotbedrijf Boston 

Dynamics en was in eerste instantie bedoeld voor gebruik op bouwplaatsen, waar hij bijvoorbeeld spullen 
kan vervoeren op lastig begaanbare plekken. Al snel bleek Spot ook prima dienst te doen als speur- en 
verkenningstool. In Nederland wordt hier door collega’s van de Dienst Speciale Operaties van de politie 
al volop mee geëxperimenteerd. Zij zetten Spot onlangs nog in voor sporenonderzoek in een drugslab in 
Brabant.

Nijmegen - In politiedistrict Gelderland-Zuid zijn de afgelopen periode veertien geldezels door de politie 
verhoord. De verhoren vonden plaats in het kader van Week van de Digitale Veiligheid, georganiseerd door 
de vijftien gemeenten en de politie in het gebied. Gedurende de hele week is aandacht gevraagd voor de 
gevaren van digitale criminaliteit en bewustwording en voorkomen van cybercrime.
 

Geldezels zijn de mensen die zich door online 
oplichters laten verleiden om hun bankrekening 
ter beschikking te stellen. Bij bijvoorbeeld vriend-
in-nood-fraude via WhatsApp komen verkregen 
opbrengsten op hun rekening terecht en worden 
daarna doorgesluisd. De politie richt zich hier 
nadrukkelijk op: Via de geldezels vergroten we 
onze opsporingskansen en komen we uit bij de 
hoofddaders achter deze cybercrimedelicten.

Met name jongeren
De geldezels in kwestie kwamen naar voren in een analyse van het cybercrimeteam in Oost-Nederland. 
De meeste verdachten zijn jongeren en ze wonen allemaal in één van de gemeenten waar de Week van 
de Digitale Veiligheid is georganiseerd. Daarnaast zijn nog enkele verdachten in beeld die zich op een 
later moment op het bureau moeten melden. Na onderzoek draagt de politie zaken over aan het Openbaar 
Ministerie, dat uiteindelijk over vervolging beslist.

Praat erover
Preventie is belangrijk. De politie doet daarom een oproep aan ouders: ‘Geef uw kinderen de duidelijke 
boodschap mee nooit hun pinpas en pincode uit te lenen onder welke omstandigheid dan ook. Krijgen ze een 
aanbod om snel geld te verdienen? Dat is foute boel. Altijd.’

De gevolgen voor de geldezel en hun ouders zijn ingrijpend. De pakkans is namelijk ontzettend hoog. De 
geldezels kunnen opdraaien voor de schade en ze kunnen strafrechtelijk worden vervolgd. Met als mogelijk 

Trouwe viervoeter met potentie bij de KMar

Politie pakt 14 geldezels aan in Gelderland-Zuid

Tekst en foto: Ministerie van Defensie

Bron: Politieacademie.nl



gevolg een forse schuld met bijbehorende afbetalingsregeling en een strafblad. Ook de bank kan maatregelen 
QHPHQ��=R�NDQ�KHW� ]LMQ�GDW�GH]H� MRQJHUHQ�DFKW� MDDU� ODQJ�JHHQ�JHEUXLN� NXQQHQ�PDNHQ�YDQ�GH�¿QDQFLsOH�
diensten van banken. Zo is het lastig een telefoonabonnement af te sluiten of een nieuwe rekening te openen.
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Demissionair minister-president Mark Rutte is bij de Koninklijke Marechaussee geweest. Daar heeft hij de 
Landelijke Bijstand Organisatie (LBO) en het eskadron Hoog Risico Beveiliging (HRB) persoonlijk bedankt 
voor hun inzet tijdens de zogenoemde avondklokrellen. Commandant Koninklijke Marechaussee luitenant-
generaal Hans Leijtens ontving de premier op de Koningin Beatrixkazerne in Den Haag.

Rutte sprak met een kleine afvaardiging van het personeel van de LBO. Deze bijstandseenheid werd op 
verzoek van de politie op een aantal plaatsen in Nederland ingezet. Reden daarvoor waren de avondklokrellen, 
begin dit jaar. Zij aan zij met de politie leverde de eenheid een grote bijdrage aan het handhaven van de 
openbare orde en veiligheid.

Rutte kreeg ook uitleg over werkzaamheden van het eskadron Hoog Risico Beveiliging. Dat bewaakt en 
beveiligt objecten, personen of diensten in Nederland met een verhoogde dreiging op aanslagen. De HRB 
wordt ingezet op aanwijzing van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV). Ook 
het Binnenhof en een aantal ministeries behoren tot de objecten die het eskadron onder zijn hoede heeft.

Premier Rutte bedankt Marechaussee voor acties tijdens avondklokrellen
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