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Het zal niemand ontgaan zijn: het overlijden van Mitch Henriquez 
na zijn aanhouding. De voorlopige conclusie van het OM is dat 
hij om het leven is gekomen door geweld, tegen hem gebruikt, 
bij zijn aanhouding. Voor alle betrokkenen een trieste afloop. Nu 
de zaak onder Justitie is niets daarover maar er zijn toch vragen 
die in het algemeen gesteld kunnen worden.

Geweld tegen ambtenaren in de openbare dienst wordt de 
laatste tijd vaak vastgelegd via foto’s en/of film. Wanneer deze 
beelden op internet verschijnen heeft dit hevige reacties 
van burgers tot gevolg. Besef maar eens hoe het is om in de 
uitoefening van je beroep te worden aangevallen, geslagen of 
geschopt. Je uitrusting bijna van je lijf wordt getrokken, terwijl 
de omstanders staan te joelen, schreeuwen, filmen en met een 
beetje pech ja ook nog een trap nageven. Je reactie is natuurlijk 
te vechten of je leven er vanaf hangt Wat gebeurt er als je buiten 
westen raakt? Krijg je nog trappen tegen je lijf of hoofd? Erger 
nog: kan de verdachte of een van de omstanders je dienstwapen 
te pakken krijgen? Een reactie op zo’n filmpje is vaak: agenten 
zijn toch professionals, die goed getraind en opgeleid worden. 
Maar is dit wel zo.

Het aantal uren dat een agent jaarlijks krijgt om alle 
geweldsbeheersing zich eigen te maken betreft maar 32 uur. Van 
theorie tot hand-tot-handgevechten, gebruik van peperspray, 
korte- en lange wapenstok, autoprocedures, het werken in grote 
mensenmassa’s, conditieparcours en niet te vergeten het gebruik 
van het vuurwapen in alle situaties beheersen. Ondanks alle 
inspanningen van de IBT-docenten en agenten is dit bij lange na 
niet, in tijd, toereikend. Jarenlang roepen politiemensen, trainers 
en een enkele keer een wetenschapper deze zorg uit buiten de 
politieorganisatie. Gebeurt er al iets om hieraan tegemoet te 
komen? Het antwoord moet zijn niets of heel weinig. Ook niet na 
de incidenten van de laatste jaren waarbij verdachten overlijden 
of waarbij collega politiemensen gewond, zwaar gewond raken 
of zelfs overlijden. Naast de opleiding en training is er ook nog 

de uitrusting. Een paar handen, een (veel te korte) wapenstok, 
lang niet altijd effectieve peperspray en, na 30 jaar, eindelijk een 
modern vuurwapen. Daar moeten zij het mee doen in vaak een 
split-seconds beslissing. De vraag, al jaren geleden gesteld, waar 
blijft de Taser? Een wapen wat reeds in talloze landen wordt 
gebruikt, vaak met minimaal letsel voor verdachten en zeker 
bij agenten. De Taser kan talloze levens redden. Overmatig 
geweld met vuisten of wapenstok is niet nodig en als het meezit 
blijft het vuurwapen in het holster. Ook de vakbonden hebben 
zich al eens bemoeit met dit afweermiddel. Arrestatieteams 
werken er met volle tevredenheid mee. Ook de Taser is niet 
zaligmakend. Daarvan zijn ook voorbeelden van bekend dat het 
onjuist omgaan met dit wapen kan leiden tot slachtoffers, soms 
de dood te gevolge. Maar het meewerken door verdachten 
is natuurlijk de beste optie. Het simpelweg meewerken geeft 
voor de verdachten de garantie dat er niets fysiek aan de hand 
is. Schuldig of onschuldig komt wel aan het politiebureau. En 
natuurlijk is het vervelend als je onschuldig bent.

Per saldo is duidelijk dat er alleen maar verliezers zijn, zeker 
in de casus van Henriquez. Zijn nabestaanden die hem moeten 
missen en de vijf agenten die buiten functie zijn gesteld. Maar 
wie is nu echt verantwoordelijk? Een vraag waar velen agenten 
het antwoord op weten. Wie stuurt de agenten de straat op 
zonder goede middelen en met een ontoereikende training?  
De verantwoordelijke minister, maar ook de korpsleiding moet 
zich sterk maken voor een goede training van de medewerkers. 
De tijd van 32 uur is echt te weinig. Zij zijn het verplicht aan 
de agenten die iedere dag op straat hun gezondheid en leven 
riskeren. Verplicht aan de burgers die veilig moeten zijn en zelfs 
verplicht aan de verdachten die worden aangehouden. Tot die 
tijd zijn er alleen maar verliezers.

Uw voorzitter,
Jan Eijkemans
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Namens het politieteam Tweestromenland, District Gelderland - 
Zuid  en de IPA Nijmegen e.o., ben ik samen met IPA lid Jan Eker 
naar de herdenking ‘Tuin van bezinning’ geweest.

Het was de tiende keer dat deze politieherdenking werd 
gehouden. De Tuin van Bezinning is een nationaal monument 
en is in 2006 in gebruik genomen als herdenkingsplaats voor 
familie en vrienden van omgekomen politiemensen. Tijdens deze 
editie legde Koning Willem-Alexander een bloemenkrans bij het 
monument. Ook minister Van der Steur van Veiligheid en Justitie 
en korpschef Gerard Bouman waren bij de herdenking aanwezig.
Sinds 1946 zijn er 162 politiemensen omgekomen tijdens de 
uitoefening van hun werk. 
In het bijzonder werd Gino Ruifrok herdacht. Hij kwam afgelopen 
jaar om het leven bij het uitoefenen van zijn werk. Een van de 
meer bekende slachtoffers onder de 162 is Allegonda Gremmer. 
Zij werkte bij het arrestatieteam van de politie Rotterdam-
Rijnmond en was het eerste vrouwelijk lid van een arrestatieteam 
in Nederland. Tijdens een inval in een huis Den Haag op 28 
oktober 1997 werd zij door de bewoner doodgeschoten. In 1998 
werd een Rotterdamse straat naar haar vernoemd; de Allegonda 
M. Gremmerstraat. 
De Tuin van Bezinning is een monument van en voor de 
Nederlandse politie en is bedoeld als een plaats voor rust, 
bezinning en reflectie en als nationale plek voor herdenking en 
eerbetoon aan hen die tijdens de uitoefening van hun dienst 

bij Politie Nederland zijn omgekomen. Het gebruik van de tuin 
is als nationale voorziening hierop afgestemd, zodat diverse 
doelgroepen, zowel binnen als buiten de Nederlandse politie, 
er terecht kunnen. Het is een monument voor executieve, niet-
executieve en vrijwillige politiemensen die na 1 januari 1946 
tijdens de uitvoering van de dienst door een ongeluk of door 
geweld om het leven zijn gekomen. De datum van 1 januari 1946 
heeft te maken met het ontstaan van de Rijkspolitie in november 
1945 en het feit dat er voor omgekomenen in de Tweede 
Wereldoorlog een eigen monumenten is.
De namen van de omgekomen politiemedewerkers worden, 
met sterf- en geboortedatum, gegraveerd op opstaande 
roestvrijststalen banden langs de paden in de tuin, waar ruimte is 
voor een totaal van 500 namen. Bij de opening waren 141 namen 
van overleden politiemensen aangebracht. 
De Tuin van Bezinning ligt achter het Koetshuis van Huis ’t Velde 
in Warnsveld.

Herdenkingsspeeches waren er van minister Van der Steur van 
Veiligheid en Justitie, korpschef Gerard Bouman en Teamchef 
Petra Verhoekx.

Petra Verhoekx sprak daarbij de volgende woorden:
Het is 6 augustus 2014, de nachtdienst zit er bijna op. Een 
surveillance-eenheid van bureau Overbosch geeft even na 05.30 
uur via de meldkamer door dat een bromfietsrijder stoptekens 
negeert, door rode verkeerslichten rijdt en dat zij achter hem 
aan zitten. Gino Ruifrok is aan zijn bureau in Leidschendam-
Voorburg, het buurbureau van bureau Overbosch. Hij hoort het 
bericht, pakt zijn motorhelm en zegt tegen zijn ploegchef: “Ik ga 
ook nog even een kansje wagen.” Zijn ploegchef zegt: “Kijk je 
wel uit!” Gino stapt op de motor en is weg. Niet ver van het 
bureau komt Gino op de Bezuidenhoutseweg in Den Haag met 
zijn motor in een flauwe bocht ten val. Zijn val stopt tegen een 
boom in de middenberm en daar stopt ook het leven van Gino. 
Gino, een enthousiaste politieman vol humor en levenslust, een 
motorrijder in hart en nieren, wordt slechts 25 jaar oud. Het 
bericht gaat als een lopend vuur door de eenheid, door het 
land en de media duiken er bovenop. Het bericht slaat in als 
een bom. Maar als andere mensen een stap terug kunnen doen 
moeten politiemensen professioneel hun werk blijven doen. Er 
wordt met man en macht geprobeerd Gino te reanimeren, de 
plaats van het ongeval moet afgezet worden, collega’s van de 

Herdenking in de Tuin van Bezinning
Door: Brugt Peper
Foto’s: Brugt Peper en website Tuin van Bezinning
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verkeersongevallendienst moeten het onderzoek opstarten. 
De chef van bureau Leidschendam-Voorburg moet de ouders, 
tweelingbroer en de vriendin van Gino het verschrikkelijke 
bericht gaan vertellen. Het ergste bericht dat zij kunnen krijgen: 
Gino is dood en komt nooit meer thuis. De collega’s van Gino 
komen allemaal naar het bureau, horen met ontzetting wat er 
gebeurd is en zoeken troost bij elkaar. Bijna iedereen wil iets 
doen, voor Gino, voor zijn familie en voor elkaar. Collega’s van 
andere bureaus nemen ongevraagd de diensten over. De naaste 
collega’s van Gino richten aan het bureau een ruimte in waar 
men bij foto’s van Gino, persoonlijke dingen, bloemen en kaarten 
met elkaar het onvoorstelbare proberen een plek te geven. De 
voorbereidingen voor de uitvaart van Gino gaan beginnen. Op 
verzoek van zijn ouders zal het een uitvaartplechtigheid met 

volledige korpseer worden. Iedereen wil er aan bijdragen om 
dit op een mooie, waardige manier te laten gebeuren. Wij gaan 
met elkaar oefenen, de motorrijders die de rouwstoet gaan 
begeleiden, de collega’s die de kist met Gino gaan dragen, de 
collega’s die tijdens de uitvaartplechtigheid de erewacht naast 
de kist zullen vormen, de collega’s die de rouwkransen zullen 
dragen en de collega’s die tijdens de plechtigheid een toespraak 
zullen houden. Het MOET allemaal goed gaan voor Gino en het 
GAAT die dag ook allemaal goed. Op die momenten vormen 
wij een hechte ‘politiefamilie’. We huilen met elkaar, we lachen 
met elkaar en we houden elkaar vast. Ruim 1000 collega’s en 
belangstellenden bewijzen Gino op 15 augustus 2014 de laatste 
eer en vormen een enorme erehaag als de rouwstoet passeert. Er 
volgt een indrukwekkende plechtigheid met toespraken, muziek, 
ceremoniële momenten en heel veel bloemen. Het verdriet van 
zijn ouders, broer en naasten is er niet minder om, maar het 
besef dat Gino niet vergeten wordt, geeft hen hopelijk wel wat 
troost. De naam van Gino heeft hier in de Tuin van bezinning 
ook een plek gekregen en ook Gino zal hier jaarlijks worden 
herdacht. Maar ik weet zeker dat Gino veel vaker door heel 
veel mensen wordt herdacht. Door de mensen die langs de plek 
van het ongeval rijden en in gedachten de bloemenzee zien die 
ontstond waar Gino kwam te overlijden. Maar ook bij het horen 
van muziek die bij de uitvaart van Gino werd gespeeld. Zo zal ik 
zeker niet die enige zijn die bij het horen van het nummer ‘A sky 
full of stars’ van Coldplay altijd aan Gino zal denken. Dit was het 
nummer dat bij de uitvaart als laatste nummer werd gespeeld, 
maar ook dat dit de muziek was waar Gino op weg naar zijn 
allerlaatste nachtdienst naar luisterde. Gino is voor ons één van 
die stars in the sky geworden!
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Spionage in de Eerste Wereldoorlog
In de vroege ochtend van 30 juli 1915 klonk tot 
twee keer toe een geweersalvo in de straten van 
Londens East End. In de middeleeuwse Tower of 
London waren zojuist twee spionnen geëxecuteerd. 
Het waren niet de eersten en het zouden zeker niet 
de laatsten zijn die tijdens de Eerste Wereldoorlog 
tegen de muur werden gezet. Bijzonder was dat 
beide doodgeschoten mannen geen Duitsers waren, 
maar Nederlanders. Op 12 mei 1915 vertrok Haicke 

Janssen per schip uit 
Rotterdam. Janssen 
was een werkloze 
zeeman die voor de 
Eerste Wereldoorlog 
had gewerkt aan 
boord van de ss 
Kroonland van de 
Belgische rederij Red 
Star Line. Maar nu 
had hij een nieuwe 
baan gevonden: 
handelsreiziger in 
sigaren voor de 
Haagse firma Dierks 
& Co.

Scotland Yard
De volgende dag kwam 

Janssen aan in het Noord-Engelse havenplaatsje Hull. Daar bleef 
hij een week voordat hij zuidwaarts via Londen naar Southampton 
reisde. Janssen gaf zich uit als handelsreiziger in sigaren en 
verbleef van 24 tot 28 mei in de Engelse havenstad. Vanuit het 
Crown Hotel verstuurde hij vijf keer een telegram naar Dierks 
& Co. Niet lang daarna werd hij gearresteerd door Scotland Yard. 
Op het hoofdbureau van de Londense recherche werd Janssen 
verhoord door de chef van de Special Branch, hoofd-inspecteur 
Basil Thomson. Naast een prijslijst en verschillende soorten 
sigaren had Janssen ook een nieuw exemplaar van ‘Jane’s Fighting 
Ships’ bij zich. In het boek stonden foto’s en beschrijvingen van 
Britse marineschepen. Thomson vroeg de Nederlander of hij een 
zekere Willem Roos kende. Janssen ontkende.

Sigarenhandel
De oud-marineman Willem Roos reisde sinds 14 mei door Groot-

Brittannië. Op die dag 
was hij vanuit Rotterdam 
aangekomen in Londen 
met de Batavierlijn. 
Deze ferrydienst 
voer regelmatig van 
de Boompjes naar 
Tilbury Docks. Roos 
reisde vervolgens naar 
Newcastle en de Schotse 
havensteden Edinburgh-
Leith, Aberdeen en 
Inverness en weer terug 
naar Londen. Ook hij 
was handelsreiziger in 

sigaren voor de firma Dierks & Co. Zodra hij met zijn werkgever 
telegrafeerde werd hij net als Janssen gearresteerd. Tijdens zijn 
verhoor hield hij vol een sigarenverkoper te zijn. Zo had hij 
een prijslijst bij zich van de Rotterdamse sigarenfabriek Louis 
Dobbelmann. Maar hij had ook een geïllustreerd tijdschrift bij 
zich over Britse marineschepen. Op de vraag waarom hij geen 
proefsigaren bij zich had, antwoordde hij naar waarheid dat hij 
die allemaal had opgerookt. Of hij een zekere Haicke Janssen 
kende? Jazeker. Basil Thomson liet daarop Janssen naar de 
verhoorkamer brengen, waar die tot zijn frustratie door Roos 
werd geïdentificeerd. Toen Willem Roos na het verhoor werd 
teruggebracht naar zijn cel, sloeg hij plots een deurraam kapot 
en probeerde met de glasscherven zijn polsen door te snijden. 
Hij werd weggebracht naar Westminster Hospital en vervolgens 
onder speciaal zelfmoordtoezicht geplaatst in Brixton Prison.

Duitse geheime dienst
Wat hadden Janssen en Roos fout gedaan? Waarom werden 
ze gearresteerd? Op het moment dat ze telegrammen 
verstuurden naar Dierks & co. in Den Haag gingen bij de Britse 
veiligheidsdiensten MI5 en Special Branch alle alarmbellen 
af. Dierks & Co. stond namelijk al enige tijd bekend als een 
dekmantel van de Duitse marine-inlichtingendienst ‘N’. Wie voor 
hen werkte was dus vrijwel zeker een spion. Met regelmaat 
stuurde ‘N’ spionnen, waaronder zeker achttien Nederlanders, 
naar Engeland om daar Britse marineschepen te lokaliseren.
Onder de Britse wetgeving viel spionage door buitenlanders 
onder de krijgsraad. De hoogste straf was de doodstraf. En 
zowel Janssen als Roos werden schuldig bevonden tijdens hun 
rechtszaak op 17 juli. Ze hadden niet alleen in een geheime code 
met Dierks &Co. getelegrafeerd. Ze hadden ook materiaal bij 
zich om Britse oorlogsschepen mee te identificeren en waren 
langs Britse havensteden gereisd. Bovendien hadden de zeelieden 
aantoonbaar geen verstand van sigaren, anders dan hoe ze op te 
roken. Hun lot was bezegeld.

Executie
Op 30 juli werden Janssen en Roos bij dageraad in de Tower 
van Londen terechtgesteld. Een executiepeloton van de Scots 
Guards schoot om 06.00 uur eerst Janssen dood in de 
droge slotgracht. Hij weigerde zijn blinddoek en staarde 
de dood recht in de ogen. Tien minuten later volgde 
Willem Roos, na een laatste sigaret te hebben gerookt.
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Bij een inloop in 2014 werden we door ons lid Henk Beers 
uitgenodigd om een keer een inloopmiddag te organiseren 
bij ‘De Tuut’ in Appeltern. Henk is daar een van het team 
vrijwilligers en kon in deze wel iets voor ons betekenen. Dit 
was natuurlijk voor ons als organisatie van evenementen niet 
tegen dovemansoren gezegd. Samen met Adrie heb ik de zaak 
handen en voeten gegeven. Dit resulteerde in een inloopmiddag 
op 26 april j.l. in het horecagedeelte van dit unieke museum, 
maar daarover later meer. We konden er worden rond geleid 
in het stoomgemaal ‘De Tuut’ en in het naastgelegen museum 
met oude verbrandingsmotoren. Daarnaast zouden we ook 

voldoende tijd hebben om een beetje bij te kletsen, daar is een 
inloop tenslotte ook een beetje voor bedoeld. Na het bezoek aan 
de musea zouden we daar ook een mooie gelegenheid hebben 
om er zoiets als een bbq te organiseren.

Zo was een programma eigenlijk al in elkaar gezet, nu nog de 
goede afspraken maken. Met Goof van Oers werden afspraken 
gemaakt omtrent tijd, koffie, gebak en wat er verder aan natjes 
en droogjes op tafel moest komen. Met Henk werden de 
rondleidingen afgesproken. Henk zelf zou er daarvoor dan ook 
aanwezig zijn. Voor de bbq werden daarna nog afspraken gemaakt 
met de slager Tonnie Janssen van de Troefmarkt te Afferden.

En zo gingen we op 26 april naar ‘De Tuut’, een beetje omrijden 
vanwege wegwerkzaamheden maar op tijd daar. We werden 
verwelkomt door de medewerkers aldaar, de koffie was bruin en 
er stond een lekker stukje vlaai voor iedereen klaar. Vervolgens 
werden de aanwezigen verdeeld in twee groepen en wij gingen 
eerst met Henk naar het naastgelegen Motorenmuseum. Zowaar 
een zeker voor hen die daar interesse voor hebben een uniek 
leuke verzameling. Henk heeft nog zo’n oldtimer in werking gezet 
voor ons, geweldig zoals dit oudje pufte. 

Hierna terug en onder leiding van Hans, een collega/medewerker 
van Henk, kregen we uitleg over hoog water in het land van Maas 
en Waal, schoorsteen bouwen en de werking van stoommachines 
die dan weer zorgden voor de aandrijving van de pompen van 
dit oude stoomgemaal. Zo werden de tussen de dijken gelegen 
landerijen bruikbaar voor de boeren en kon er worden geteelt 
etc.

Bezoek aan Stoomgemaal ‘De Tuut’ 
en Motorenmuseum in Appeltern
Tekst Elly Kuijper en Dick Beerens
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In onze vorige Attentie kunt u een stukje terug vinden over dit 
unieke museum met ook enkele foto’s. Voor hen die interesse 
hebben in dit soort oude technieken en machine is een bezoekje 
zeker de moeite waard. Uiteraard is er ook via internet de nodige 
informatie te vinden.  
Museum ‘De Tuut,’ Stoomgemaal en Motorenmuseum, De Tuut 1 
te Appeltern.
www.de-tuut.nl 

Zondag 26 april 2015 stond voor ons in het teken van werken 
en IPA. Eerst een ochtenddienst in Arnhem, daarna heel snel 
naar het clubhuis van IPA Arnhem in Velp. Daar waren een oud 
collega en haar man (Eva en Tibor Horvath) op bezoek vanuit 
Pecs, Hongarije. Wij waren gevraagd ook even daar ons neus 
te laten zien omdat Eva en Tibor ook ons al meerdere keren 
hebben ontvangen in hun schitterende stad. Uiteraard hebben 
we hier gevolg aan gegeven. Hierdoor werd het voor ons helaas 
niet mogelijk het eerste deel van het programma te volgen in 
Appeltern. Daar was een bezoek aan het museum van oude 
machines en het stoomgemaal. Na ons bezoekje aan IPA Arnhem 
snel richting Appeltern. Het stoomgemaal en museum is een heel 
mooi plaatje als je komt aanrijden. Binnen was het gezellig. Even 
weer bijkletsen met de mensen onder het genot van een drankje. 
Rond 5 uur werd de bbq aangestoken. Het weer was helaas niet 
zo geweldig dat we buiten konden eten, maar ook daarin was 
voorzien. Gewoon in een van de ruimtes waar ook machines 
stonden werd de bbq geplaatst en kon het culinaire gedeelte 
beginnen.

Het was ook echt culinair te noemen deze bbq. Naast  
overheerlijke vlees salade, waren er twee soorten rauwkostsalade 
en vruchtensalade. Het vlees was echt super. Iedereen had een 
eigen school met daarop 3 verschillende stokken vlees, een 
biefstuk en een kipfilet schnitzel. Werkelijk super goed vlees en 
meer dan voldoende voor iedereen!! Uiteraard was er brood, 

kruidenboter en een drietal sauzen. De bbq was in een mum 
van tijd vol, waardoor een aantal maar besloten eerst lekker te 
genieten van de salade e.d. Toen het eerste vlees gebakken was 
kwam er iets meer ruimte en konden de anderen hun gang gaan. 
Tegen 6 uur half 7 was iedereen meer dan voldaan en was de 
beheerder al druk doende om de luiken voor de ramen te sluiten. 
Reden voor ons om onze drankjes af te rekenen en onze auto 
op te zoek. Via de dijk en het land van Maas en Waal zijn wij via 
sluip door routes weer richting Heteren vertrokken. Ontzettend 
mooi het Land van Maas en Waal, de moeite waard om een een 
ritje daar te gaan maken!! 

De personen die dit hebben georganiseerd, ontzettend bedankt!! 
Ik denk dat ik namens alle aanwezigen dit wel mag stellen: het 
was SUPER!!!
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Tweede Paasdag is al jaren de dag dat kinderen paaseieren zoeken. 
Dit kan in huis of in de tuin  maar ook bij de IPA. En dat deden we 
dus ook. Toen onze kinderen klein waren zagen we hoe hoeveel 
ze er van genoten. Als we vertelden dat we paaseieren gingen 
zoeken wilden ze direct mee, zo graag wilden ze dit doen. Nu zijn 
we oma en opa en gaan we met onze kleinzoon Lars. Natuurlijk 
vroegen we zijn vader en moeder of het goed was dat we hem 
ophaalden. Het antwoord was: natuurlijk, maar wat gaan jullie dan 
doen? Ons antwoord was dat we op Tweede Paasdag ergens naar 
toe wilden met hem. Na een kort moment waarin we haar zagen 
denken zei ze verheugd: gaan jullie paaseieren zoeken bij de IPA. 
Ja, was ons antwoord waarop ze zei: dat zal Lars vast leuk vinden. 
En Lars vond het leuk. Dat was vorig jaar.
Dit jaar vroegen we aan Lars of hij weer mee wilde paaseieren 
zoeken en hij reageerde door meteen zijn jas te pakken. Hij 
vroeg of Maud ook mee mocht. Maud is zijn zusje van 4 maanden. 
Nee, zij is nog te klein, zeiden we. Op maandag omstreeks 10.00 
uur haalden we Lars thuis op. Hij stond al op ons te wachten 
bij de deur. Op naar Druten, naar sporthal ‘De Heuvel’, alwaar 
het paaseieren zoeken zou plaatsvinden. In Druten aangekomen 
werden we verwelkomd door het bestuur en maakten we kennis 
met andere opa’s en oma’s en ouders met hun kinderen. Nadat 
Dick iedereen had verwelkomd werd er begonnen met het 
inkleuren van paastekeningen, de mooiste zou een prijs krijgen. 
Het is een publiek geheim bij de ouders dat alle kinderen een prijs 
krijgen maar dat deed niets af aan het enthousiasme waarmee de 
tekeningen werden gekleurd. Er waren mooie kunstwerken bij. 
Tijdens het kleuren werd er gedronken en werden er lekkere 
chocolade paaseieren gegeten. Toen het  duidelijk was dat de 
kinderen klaar waren met kleuren werd iedereen uitgenodigd 

om de eieren te gaan zoeken. Door Adrie en Dick waren in een 
sportzaal ongeveer 100 paaseieren verstopt. Na het aftellen tot 
0 gingen alle kinderen met in hun hand een plastic tasje op zoek 
naar de eieren. Ze lagen achter de wandrekken, achter de doelen, 
tussen de rollen van de matten, onder de banken en enkele lagen 
gewoon duidelijk zichtbaar op de grond.
Ook onze Lars, welke een van de jongste was, ging enthousiast 
op zoek naar de verstopte eieren. Met een beetje hulp van zijn 
oma vond ook hij enkele eieren. Dan moet je dat gezichtje zien 
als hij er weer een gevonden had, stralend. In de zaal waren alle 
kinderen druk aan het zoeken en nadat door Dick en Adrie 
gecontroleerd was of ergens nog een ei lag werd duidelijk dat 
alle eieren gevonden waren. De kinderen hadden goed hun best  
gedaan. Door Dick werden alle gevonden eieren verzameld want 
deze zouden eerlijk onder alle kinderen verdeeld worden.

Toen kwam er nog een verrassing voor de kinderen: er werden 
speciale zachte ballen de sportzaal ingegooid. De kinderen gingen 
vervolgens met de ballen spelen, voetballen en rollen. Natuurlijk 
moesten de ouders en grootouders meedoen. Na het spelen 
in de zaal was het tijd voor het uitreiken van de prijzen. Dick 

vertelde daar dat alle kinderen winnaar waren geworden omdat 
alle tekeningen erg mooi waren. De kinderen kregen dan ook 
allemaal een zak met paaseieren en een cadeau. De cadeaus 
waren goed uitgezocht op de leeftijd van het kind en de kinderen 
waren er zichtbaar blij mee. Alle kinderen gingen of met hun 
cadeau spelen of tekenen of gewoon met elkaar spelen.
Toen werd het tijd om weer naar huis te rijden. Nadat we 
afscheid van iedereen hadden genomen stapten we in de auto en 
reden we richting Arnhem. Het cadeau moest op zijn schoot en 
de paaseieren moest oma goed vasthouden. Lars was duidelijk 
moe geworden van het ochtendje paaseieren zoeken. We waren 
nog met net Druten uit toen hij ons vertelde: “Oma, opa, Lars is 
moe; Lars gaat slapen” en kort daarna was hij in slaap gevallen.
Bij zijn ouders aangekomen werd hij weer wakker en vertelde 
hij met behulp van oma wat hij allemaal gedaan had. En 
volgende keer wilde hij weer. Wij zijn er volgend jaar dus 
weer bij. Dick en Adrie en verder iedereen die gezorgd 
hebben voor een heel gezellige ochtend hartstikke 
bedankt.

Door: Wilma en Henry van der Linden  

Paaseieren zoeken 2015
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Je kunt je nog opgeven!!

Op zaterdag 3 oktober 2015 gaan we wandelen in de Ooijpolder 
ten oosten van Nijmegen.
Inmiddels hebben we de nodige afspraken gemaakt met 
Staatsbosbeheer aldaar. Met boswachter Rick Basten gaan we de 
natuur in. Hij heeft me toegezegd om met een groep van ons mee 
te gaan en ons tijdens de wandeling te gaan vertellen over de 
in het gebied lopende Konikspaarden alsmede de grote grazers, 
de Galloway runderen, en wat hij nog meer voor ons in petto 
heeft. Misschien gaan we ook nog op zoek naar de er in het wild 
levende bevers. 

We gaan op deze zaterdag om 10.00 uur verzamelen bij de 
werkschuur van Staatsbosbeheer. Daar drinken we even een 
bakkie koffie en daarna gaan we lopen. Er moet gerekend worden 
op een wandeling van 2,5 a 3 uur.
Deze wandeling wordt ook open gesteld voor een drietal 
naburige districten, leden van deze districten kunnen zich ook 
hiervoor opgeven.
Als je dus hieraan wilt deelnemen geef je dan snel op, want de 
deelname is beperkt tot een maximum van 30 personen.

Opgeven kan bij mij of Adrie Daniels (zie colofon)

Ledenraadpleging
De IPA heeft de laatste jaren een wat stoffig imago. Daar willen wij als IPA-leden van Nederland wat aan doen. Ons district wil daar 
hard aan meewerken. Door in gesprek te gaan met leden, uiteraard zijn daarbij ook niet leden maar wel politiemensen van harte 
welkom. De vorm waar wij het in willen gieten is een open gesprek met de aanwezigen. De centrale vraag daarbij is:

        “Hoe gaat IPA Nederland veranderen van de huidige traditionele associatie naar een
        sprankelende, voor de toekomst bestendige en met de tijd meeverende associatie”

Gespreksonderwerpen kunnen zijn:
	 •	Wat	betekent	Servo	per	Amikeco	(dienen	door	vriendschap)	voor	u	en	de	IPA?
	 •	Waarom	bent	u	lid	van	de	IPA	of	waarom	juist	niet?
	 •	Wat	moet	de	IPA	doen	om	u	als	lid	te	houden	of	om	u	als	lid	te	mogen	begroeten?
	 •Hoe	ziet	u	de	toekomst	van	de	IPA,	zowel	inhoudelijk	en	qua	organisatievorm?
	 •	Vindt	u	dat	de	IPA	een	actievere	rol	moet	spelen	in	de	organisaties	waarbinnen	de	leden	werkzaam	zijn,	en	zo	ja	hoe	dan?
	 •	Welke	moderne	en/of	innovatieve	suggesties	heeft	u	voor	IPA	Nederland?
	 •Een	zelf	in	te	brengen	onderwerp	betrekking	hebbend	op	de	centrale	vraag.

Heeft u ideeën voor een sprankelende IPA of wilt u op een andere wijze meedenken of uw mening kenbaar maken, dan bent u van 
harte uitgenodigd op zondag 13 september in sporthal ‘De Heuvel’ aan Heuvel 40, 6651 DE Druten. Aanvang van de gesprekken 
zullen zijn om 11.00 uur.
Het gaat om de toekomst van onze eigen IPA in een steeds veranderende wereld. Meldt u aan bij Dick Beerens of Adrie Daniëls 
(zie colofon). Mocht u vergeten zijn zich aan te melden: u bent alsnog van harte welkom.

Natuurwandeling Ooijpolder
Door: Dick Beerens
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Het Internationaal motor-weekend vindt om de drie jaar 
plaats in de stad Münster en werd dit jaar voor de vijfde maal 
georganiseerd en wel van 3 t/m 5 juli. Uit heel Europa komen 
collega-motorrijders bij elkaar voor een schitterend weekend. 
Het onderkomen is in de politieacademie van de politie Nordrhein 
Westfalen in Münster, een prima en veilige locatie. Dat er dit jaar 
maar slechts 150 motorliefhebbers waren had te maken met een 
renovatie/verbouwing van het grote complex. Bij eerdere edities 
van dit evenement waren er wel 200 en meer deelnemers.

Zoals gezegd een jubileum, de vijfde keer. Omdat het om de drie 
jaar wordt gehouden was de eerste keer dus al langer geleden. 
Dick heeft alle vier voorgaande keren meegemaakt met diverse 
collegae. Ook Jacqueline is met ~Dick al enkele keren mee 
geweest. Voor Dick was het dus de vijfde keer. Dit keer hadden 
waren er drie koppels aangemeld, te weten: Jan en Erna Eker, Bert 
en Ria Brouwers en natuurlijk Dick en Jacqueline Beerens.  We 
beginnen met Jan en Erna, helaas door omstandigheden met de 
auto. Toch zijn we blij dat ze mee zijn geweest, het was toch een 
succes. 

Vrijdag 3 juli was het verzamelen bij Dick en Jacqueline. Na 
een bakkie werd het een mooie rit naar Münster. Een route 
zonder autosnelwegen of andere verkeersstress. Aangekomen 
op de politieacademie, een geweldig kazerneachtig complex, 
werden we hartelijk ontvangen en vervolgens werden onze 

kamers aangewezen. Al snel zaten we aan een drankje, alvorens 
we werden uitgenodigd voor een geweldige bbq. Het was een 
heerlijk zwoele avond.

De volgende dag konden we een keus maken uit verschillende 
ritten. Bij iedere rit was er een plaatselijk bekende voorrijder. 
Tijdens de rit werd er regelmatig gestopt voor een hapje, drankje 
en/of een mooi uitzichtmoment. ’s Avonds was er weer een 
geweldige bbq met andere ingrediënten als de dag ervoor. Tevens 
werden die avond een aantal mensen in het zonnetje gezet. Ook 
Dick werd met nog een aantal naar voren gehaald. Hij was er alle 
vijf keren bij. Ja, en ’s avonds werd het weer laat, het was er ook 
super gezellig.

Op zondag, na wederom een geweldig ontbijt, klaar maken voor 
vertrek naar huis. Dit gaat echter niet zonder een stichtelijk 
woord van de motorrijder-pastoor. Hij rijdt al jaren met ons 
mee. Voor vertrek vertelt hij een realistisch verhaal met de 
motorrijder als rode draad. Onder andere werden de twee 
Duitse collega’s genoemd die eerder waren overleden. Zelfs 
had de pastoor een prachtig zingend koor meegenomen. Echter, 
tijdens de ceremonie begon het weer ons parten te spelen. Het 
koor moest samen met de pastoot vluchten. Uiteindelijk kwam 
alles goed en konden wij gezegend huiswaarts keren. Een beetje 
regen heeft ons begeleid, echt nat zijn we niet geworden. 
De eerste twee dagen hadden we uitstekend zeer warm 
weer. Maar als goed motorrijder pak je je toch goed in 
en gaan!
Over drie jaar gaan we weer.
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Giro d’Italia komt volgend jaar 
naar onze streek

Ongekend grote wapenvondst

Politie Nieuws

De Giro d’Italia start volgende jaar in ons land. Deze grote wielerronde 
wordt begin mei 2016 drie dagen in onze eenheid gehouden; de proloog 
op de eerste dag vindt plaatst in Apeldoorn, de eerste etappe de dag 
erna brengt het peloton van Arnhem naar Nijmegen en tijdens etappe 
2 op de derde dag fietsen de renners van Nijmegen weer terug naar 
Arnhem. Daarbij worden vele andere gemeenten doorkruist. De exacte 
route is op dit moment nog niet bekend.

Dit mega-evenement zal duizenden bezoekers trekken; niet alleen 
toeschouwers uit ons eigen land, maar zeker ook internationale 
belangstellenden zullen naar ons land trekken om de proloog en etappes 
te aanschouwen. Door de aanwezige wereldpers zullen miljoenen ogen 
op onze eenheid gericht zijn, van mensen die de wielerronde thuis op de buis bekijken. Naast de wielerronde zelf, worden er naar 
verwachting verschillende side events georganiseerd. Je kunt je voorstellen dat dit enorme sportevenement de nodige inzet van ons 
als politie zal vergen, zowel op het gebied van openbare orde als mobiliteit. Er is een SGBO opgericht dat zich voorbereid op de 
politie-inzet tijdens het bezoek van de Giro aan onze eenheid. Daarnaast is er in ieder district waar het evenement plaatsvindt (NOG, 
GLM en GLZ) een werkgroep samengesteld. In de voorbereiding en tijdens het evenement wordt er uiteraard nauw samengewerkt 
met gemeenten en de provincie.

De politie en het Openbaar Ministerie heeft in een opslagruimte in Nieuwegein een 
ongekend grote hoeveelheid vuurwapens aangetroffen. Het arsenaal, verdeeld over 2 kluizen 
in 2 opslagboxen, bestaat uit 60 pistolen en revolvers, 9 handgranaten, 36 automatische 
wapens en grote hoeveelheden munitie. In de boxen is ook een tiental kogelwerende vesten 
in beslag genomen.
De wapenvondst werd gedaan in een onderzoek naar een groep verdachten die zich bezig 
lijkt te houden met de voorbereiding van een of meerdere zeer ernstige delicten. In het 
onderzoek zijn woensdag acht mannen aangehouden uit Tiel, Wijk bij Duurstede, Utrecht en 
Nieuwegein.   

Fragmentatiebom 
Bij doorzoeking van de woningen en garageboxen van de verdachten en andere betrokkenen is beslag gelegd op twee gestolen, snelle 
personenauto’s, drie vuurwapens met munitie waaronder een mini-Uzi-machinepistool en een zelfgemaakte fragmentatiebom, een 
kilo cocaïne, zeven ons hasj, xtc-pillen en zaken als computers en smartphones. Defensie verleende bijstand tijdens de doorzoekingen, 
omdat hun gespecialiseerde zoekteams met geavanceerde radarapparatuur verborgen ruimtes in de bodem en achter muren kunnen 
ontdekken.

Criminele groepen 
De landelijke recherche en het Landelijk Parket van het OM richten zich al langer op criminele groepen die met gestolen 

auto’s en automatische vuurwapens liquidaties mogelijk maken. In toenemende mate wordt bij liquidaties gebruikgemaakt 
van automatische vuurwapens, zoals kalasjnikovs.
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Collega onderzoekt brand in Iers natuurgebied 
Technisch rechercheur Winand van de Eenheid Oost-Nederland 
heeft vorige week onderzoek gedaan naar een brand in Ierland 
waarbij 1.050 hectare natuurgebied verloren is gegaan. Het 
natuurpark en het European Forest Institute vroegen Winand 
vanwege zijn specialisatie in (natuur)brandonderzoek. Hij deed 
dit samen met Henri van de brandweer. Beiden werken veel 
samen bij multidisciplinaire brandonderzoeken.

En zo struinen Henri en Winand op donderdag 7 en vrijdag 8 mei 
door de bergen van Killarney National Park. Ze doen dit samen 
met lokale onderzoekers van brandweer, Garda (Ierse politie) 
en parkrangers. Aan de hand van door het vuur achtergelaten 
indicatoren zoeken ze het ontstaansgebied van de brand.

Rotspartijen
“Het was een lastig gebied om te onderzoeken door het verschil 
in hoogte, ongeveer 700 meter, en doordat er geen wandelpaden 
waren. Wel waren er veel rotspartijen en bergrichels waar we 
overheen moesten klimmen om bij de volgende brandindicatoren 
te komen. Die waren echter niet heel duidelijk achtergebleven, 
want de brand had door de hoge luchtvochtigheid niet heel hevig 
gewoed.” 

Geen koffers
Ook de luchtvaartmaatschappij gooide roet in het eten: “Ze waren 
vergeten onze koffers in het vliegtuig te zetten in Amsterdam. 
Daar zat nou net ons onderzoeksgereedschap in: indicatievlaggen, 
kompas, gps, magneten etcetera.”

Oprukkend vuur
De plaatselijke brandweer weet in welk gebied de brand de 
eerste dag had gewoed. De groep gaat hier als eerste aan de 
slag. Zes uur lang van afdalen, klimmen en speuren volgen. ‘We 
vonden veel backing-indicatoren; van teruglopend vuur met lage 
brandintensiteit. En ook advancing-indicatoren; van oprukkend 
vuur met toename van warmte. Hierdoor wisten we in welke 
richting we moesten zoeken naar het ontstaansgebied.’

Onder de indruk
Onderaan een heuvel zien Winand en Henri aan de indicatoren 
op de palen van een hekwerk dat de brand daar vandaan 
gekomen moet zijn én dat de oorsprong nog verder weg gezocht 
moet worden. Een andere plek dan de brandweer in gedachten 
had. De Ieren zijn onder de indruk van de resultaten van het 
onderzoeksteam waar de Nederlands deel van uitmaken. 

Regenpakken
Het onderzoek wordt de volgende ochtend om 9 uur 
voortgezet. “Het kwam met bakken uit de hemel, dus trokken 
we onze regenpakken aan. De harde wind en de regen maakten 
het onderzoek minder prettig, maar het enthousiasme in de 
groep en de verschillende hypotheses maakten dat we gestaag 
doorgingen”, aldus Winand.

Bewijzen
Alle indicatoren wijzen erop dat de ontstaansplaats boven de 
boomplantage in de buurt van de verharde weg van de plantage 
lag. ‘De rangers, de brandweer en de Garda lieten weten dat ze 
erg tevreden waren over de manier waarop we hen naar deze 
plek hebben kunnen leiden. Het gaf hen voldoende informatie om 
verder te kunnen met hun onderzoek.’

Mooie ervaring
Winand en Henri besluiten hun missie met een presentatie van 
hun onderzoeksresultaten, onderbouwd met foto’s. Winand: “Het 
was voor Henri en mij een erg mooie ervaring om onze opgedane 
kennis en expertise te kunnen delen. Ook het European Forest 
Institute – de initiator van het onderzoek – zag ons onderzoek 
als een waardevolle invulling van het gebruiken van aanwezige 
kennis in Europa.” 

Team Brandonderzoek
Begonnen bij brandweer Apeldoorn, is het Team Brandonderzoek 
tegenwoordig ondergebracht bij de Veiligheidsregio Noord- 
en Oost-Gelderland. Het is een samenwerkingsverband van 
brandweer en politie. 
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Uit de oude doos

Toezicht Wilhelminaplein 
Eindhoven - 1916

Verkeersgroep Rijks Politie 
Nijmegen

Verkeer regelen op een 
kruising in Groningen - 1

Henk Baron bij de molen 
Dieden - 1988

Ongeval met de Citroen HY

Verkeer regelen op een 
kruising in Groningen - 2

Beredenen RP met kolonel de 
Beaufort
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Wasserschutzpolizei

RP 46 - Bouwjaar 1942

RP 59 - Bouwjaar 1935

Algemene Verkeersdienst RP 
met Bromsnor uit de TV serie 

Swiebertje

Bromsnor en de AVD - Veilig 
in het verkeer. - 1973

Amsterdamse politie - 1940

Patrouille op de fiets
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Agenda

Voor de motorrijders van IPA Nijmegen zal in 2015 weer een weekeinde worden georganiseerd en 
wel 11, 12 en 13 september 2015. We gaan naar de Eifel en blijven overnachten in het motorhotel Eifel, 
Lindental. Dit is in BAD BERTRICH. www.motorhotel-eifel.nl

Ledenraadpleging IPA district Nijmegen e.o.

Natuurwandeling in de Ooijpolder onder leiding van een boswachter.  Zie blz.. 15 in deze Attentie.

Tweede inloop van ons district dit jaar. Daar zullen dan ook de jubilarissen van onze IPA in het zonnetje 
worden gezet. De Tweede inloop wordt gehouden in de Sporthal “De Heuvel” in Druten, aanvang 12.00 
uur.

Van 11 t/m 13 

september 2015

Zondag 13 

september 2015

Zaterdag 3 

oktober 2015 

Zondag 1 

november 2015

Motortoertocht

Ledenraadpleging IPA

Natuurwandeling Ooypolder

Tweede inloopdag

Voor de diverse activiteiten dient ruim vooraf plaats te vinden bij Dick of Adrie. Zie hiervoor de 
colofon voorin deze ‘Attentie’.

Tenzij anders vermeld vinden de activiteiten plaats in Sporthal ‘De Heuvel’, Heuvel 40,
6651 DE Druten.

Sinds kort staat ook de landgroep “Druten” op de historische site van het 
voormalige Korps Rijkspolitie. De beheerder van de site www.rijkspolitie.org wil 
graag meer foto’s en informatie van de Landgroep Druten op deze website 
plaatsen. Het verzoek is aan voormalige leden van deze landgroep om foto’s 
en informatie ter beschikking te stellen en deze te sturen aan de beheerder van 
deze website. Dit kan naar het mailadres; info@rijkspolitie.org. Ook andere foto’s 
en info is nog welkom...

Opgave 
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11.00 uur zijn IPA leden welkom om het nieuwe jaar in te luiden en gezellig bij te kletsen onder 
het genot van een hapje en een drankje.

De jaarlijkse districtsledenvergadering (DLV) wordt gehouden op dinsdag 17 maart 2016, aanvang 
20.00 uur. De stukken van de vergadering zullen worden gepubliceerd in de eerste “Attentie” van 
2016. 

Zondag 10 

januari 2016

Dinsdag 17 

maart 2016

Oproep 

Landgroep 

Druten

Nieuwjaarsreceptie

DLV IPA Nijmegen e.o. 

Oproep Landgroep Druten

Deze reis is volgeboekt - Inschrijving gesloten


