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Algemene voorwaarden:
Niets uit deze uitgave mag worden 
verveelvoudigd, opgeslagen in een 
geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar 
gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij 
elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, 
opname of enige andere manier, zonder 
voorafgaande schriftelijke toestemming van 
de uitgever. Uitgever en auteurs verklaren dat 
deze uitgave op zorgvuldige wijze en naar beste 
weten is samengesteld, evenwel kunnen uitgever 
en auteurs op geen enkele wijze instaan voor 
de juistheid of volledigheid van de informatie. 
Uitgever en auteurs aanvaarden dan ook geen 
enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke 
aard ook, die gevolg is van handelingen en/
of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde 
informatie. Gebruikers van deze uitgave wordt met 
nadruk aangeraden deze informatie niet geïsoleerd 
te gebruiken, maar af te gaan op hun professionele 
kennis en ervaring en de te gebruiken informatie te 
controleren.

HEEFT U NOG KOPIJ OF IDEEËN VOOR KOPIJ?
Aarzel dan niet om contact op te nemen met 
Ter Hoeve Uitgevers! Stuur een mail naar 
info@terhoeveuitgevers.nl
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Wanneer je er eens rustig voor gaat zitten om de werkzaamheden van een 
politieman of vrouw onder de loep te nemen zou dit zomaar eens wat meer 
tijd in beslag kunnen gaan nemen dan je vooraf dacht. 

Al snel zal de lijst langer worden. Steekwoorden als ordebewaker, bekeuring 
schrijver, psycholoog, gesprekspartner, sporter, beschermer, onderhandelaar 
etc. zijn maar een aantal willekeurige voorbeelden, enorm divers dus. 
Natuurlijk heeft iedereen hier ook nog eens zijn eigen ideeën over en zijn de 
meningen hierin verdeeld. Maar wie heeft het nu bij het juiste eind? Ook nu 
zal de gedachtegang en discussie die hieruit voortvloeit wel eens meer tijd in 
beslag kunnen gaan nemen dan vooraf gedacht. 

Dit geldt niet alleen voor de vraag over de werkzaamheden van de politieman 
en vrouw. Hoe vaak hebben wij het er niet over dat Nederland meer dan 
zestien miljoen bondscoaches telt. En dan hebben wij het alleen maar over 
voetbal! Bij het realiseren van dit magazine proberen wij zoveel mogelijk 
diversiteit aan te brengen in de artikelen. Dit neemt soms meer tijd in beslag 
dan vooraf gedacht maar altijd met de gedachte: door u, voor u!

Als we kijken naar de inhoud van dit magazine zijn wij weer enorm trots. 
Een grote variëteit aan artikelen die in onze ogen goed de diversiteit van de 
politieman en vrouw weergeeft, van muzikant tot sporter, van filmproducent 
tot observator. Daarnaast actuele onderwerpen zoals het streven naar een 
veilige jaarwisseling en over de impact van een traumatische ervaring in het 
werkveld. Een divers magazine gericht op actualiteit, fitheid, gezondheid en 
de dagelijkse ervaringen van de politieman en vrouw ligt voor u, door u!

Veel leesplezier namens het team van Politie in Beeld.

Berry Winterink

Diversiteit
V O O R W O O R D
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Het is een van de grootste ergernissen in het verkeer en het is ook nog eens heel gevaarlijk: het gebruik van 
smartphones achter het stuur. Om die reden hebben agenten van de Eenheid Oost-Nederland dit jaar al zeker 
zes uitgebreide controles gehouden. Vooral appende vrachtwagenchauffeurs worden in de gaten gehouden. De 
controle wordt op een bijzondere manier gedaan: vanuit een touringcar. En het werkt. Inmiddels zijn honderden 
bestuurders aan de kant gezet die achter het stuur op een of andere manier bezig waren met hun telefoon. 

Mathijs Hoogma (42) is operationeel expert bij het Team Verkeer. Zijn werkplek is in het districtsbureau aan de 
Koggelaan in Zwolle. Het Team Verkeer maakt deel uit van de DROS en is verspreid over vijf locaties in de Eenheid-
Oost. In het voorjaar hielden Mathijs en zijn collega’s een controle op bestuurders van 
personenauto’s en vrachtwagens die tijdens het rijden de telefoon gebruikten. De communicatieafdeling van de 
politie maakte daarvan een filmpje waarin Mathijs een toelichting gaf. Dat filmpje vond via social media zijn weg 
naar de buitenwereld en wham…! Lokale, regionale en landelijke pers doken erop. ‘Ik had het daar even heel druk 
mee.’

PROFESSIONEEL EN SLIM OPTREDEN
CONTROLE MET TOURINGCAR OP GEBRUIK SOCIAL MEDIA WERKT

Gerda Preusting

Touringcar
Voorafgaand aan die controle werd in 2017 een driedaagse pilot 
uitgevoerd. Om te zien of het idee werkte en of het voldoende 
opleverde. ‘Dat deed het wel, ruim vierhonderd 
processen-verbaal werden geschreven. Dat is nogal wat. Ook 
hebben we onderzocht of we met een camper de controle 
konden doen. Dat bleek niet veilig voor ons. Een camper 
voldoet wel, vanuit het slaapgedeelte boven de cabine zit je 
hoog genoeg om in vrachtwagens te kunnen kijken. Elders in 
den lande wordt wel een camper gebruikt, maar wij achten 
dit niet wenselijk omdat je dan los in de camper staat. Een bus 
biedt een veilige zitplaats tijdens het werk. En we gaan wel 
voor controle op álle bestuurders. De touringcar biedt ons de 
ruimte om te werken en de mogelijkheid om te kunnen zien 
wat er gebeurt in de cabines van de voertuigen waar wij zicht 
op hebben. Opzij en aan de achterkant.’ Hoe zit dat met de 
snelheid? ‘Een vrachtwagen mag maximaal tachtig kilometer, 
wij rijden met een T100-bus. Zoals het woord al zegt, die mag 
honderd kilometer rijden.’ Vanuit gewone surveillancewagens 
zijn overtredingen niet of nauwelijks te zien. Hoogma: ‘Vanuit de 
bus zitten we op gelijke hoogte met de vrachtwagenchauffeur 
en kunnen we mooi in de cabine van de vrachtwagens kijken, 
zelfs op de schoot van de chauffeur. Zo kun je zien of ze op een 
of andere manier bezig zijn met de telefoon.’

Planning en capaciteit
Hoe werken planning en capaciteit op een controledag en wat is 
de werkwijze van de controle? ‘Zo’n dag vraagt veel capaciteit. 
Ruim veertig collega’s worden ingeroosterd voor een dienst van 
tien uur, we moeten rekening houden met de rij- en rusttijden 
van de chauffeur. De planning vraagt veel van de dagelijkse 
dienst die normaal moet doordraaien. Bovendien rijden er zo’n 
tien á twintig onopvallende auto’s mee, die moeten ook 
beschikbaar zijn. Neem daarbij nog de catering, tig aantal 
lunchpakketten en o ja, de huur van de bus. Een bus huren 
zonder chauffeur kan niet, de bestuurder is dus een burger. 
Uiteraard na het tekenen van een geheimhoudingsformulier en 
screening van het bedrijf.’ En de buschauffeur? Die heeft de dag 
van zijn leven met zo’n ongewone klus…

Links en rechts in de bus zitten collega’s van Mathijs die de 
overtredingen daadwerkelijk zien gebeuren, achterin de bus 
zit nog een waarnemer. ‘Mijn collega’s in de onopvallende 
auto’s die de overtreders van de weg halen en staande houden, 
rijden voor het merendeel achter de bus. Aan de voorzijde ook 
een á twee auto’s. Soms rijdt er nog een motorrijder mee. De 
politiemensen in de auto worden aangestuurd vanuit de bus. 
Meerdere waarnemers zien de overtreding. Achteraf heb je 
daardoor nauwelijks discussie of iemand wel of niet heeft zitten 
bellen of appen.’
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Facebook en YouTube
Alleen de telefoon in je hand houden tijdens 
het rijden is al een wettelijke overtreding. 
‘Ook al heb je nog geen foto gezien, geen 
telefoonnummer opgezocht, dan ben je al 
strafbaar.’ Wat doen bestuurders zoal? ‘Een 
telefoontje plegen, Facebook lezen, op You 
Tube filmpjes bekijken, WhatsApp checken, 
Instagram. De gebruikelijke dingen die je thuis 
op de bank ook doet, maar nu zit je achter 
het stuur van een rijdende auto.’ Hoogma legt 
verder uit: ‘Wie 100 kilometer per uur rijdt, 
legt bijna 30 meter per seconde af en wie op 
zijn mobieltje kijkt, is al gauw enkele seconden 
afgeleid. Tel daar een seconde bij op om te 
reageren op wat je voor je ziet en je bent 
minstens 120 meter verder. Je doet ook geen 
120 meter even je ogen dicht achter het stuur.’ 

Het verkeers-speelveld bestaat letterlijk uit 
alle snelwegen die binnen de Eenheid-Oost te 
vinden zijn. En dat zijn er nogal wat. 
‘A1-A50-A28-A30-A35-A18-A12,’ somt Mathijs 
op. ‘En dan heb ik ze nog lang niet allemaal 
gehad. Tijdens een controle zijn er altijd enkele 
bestuurders die halsstarrig blijven ontkennen. 
Zeggen dat ze echt-niet-de-telefoon in de 
hand hadden. We leggen uit wat de collega’s 
in de touringcar hebben gezien.  Dan volgt de 
acceptatie vanzelf. Mensen hebben niet in de 
gaten hoe slecht hun rijgedrag is als ze bezig 
zijn met de telefoon. Vaak zijn ze ongelovig 
en reageren ze verontwaardigd. Totdat we 
het filmpje tonen van hun rijgedrag. Te snel of 
juist heel langzaam rijden, slingeren, heel kort 
op hun voorganger of over de vluchtstrook.’ 
Tijdens de controle rijden er enkele video-
auto’s mee. ‘Wanneer het lukt en er is 
aanleiding toe dan filmen wij het opvallende 
of afwijkende gevaarlijke rijgedrag en 
confronteren de bestuurder met de beelden. 
Dit draagt bij aan de bewustwording, maar 
staat los van de busactie afleiding.’

Bijvangst
Op een controledag heeft het team ook nog een aardige bijvangst, vertelt Mathijs. ‘We 
betrappen enkele tientallen overtreders op te hoge snelheid, rijden op een rijstrook 
met rood kruis en rijden over de vluchtstrook. En dat is mooi meegenomen.’ Het gaat 
de Zwolse politieman overigens niet om het aantal bonnen dat uitgedeeld wordt, maar 
veel meer om het bewustwordingsproces. ‘Wat doet dit gedrag met jouw veiligheid, 
maar vooral met dat van de andere weggebruiker? Dát vind ik veel belangrijker dan die 
bon.’ 

Juni
In juni is het tijd voor de tweede grote controle. De touringcar rijdt drie dagen lang over 
de Gelderse en Overijsselse snelwegen. Tevoren worden de media ingeseind. Omroep 
Gelderland en RTL Nieuws gaan mee op stap. ‘De journalisten en fotografen rijden mee 
op de bus, er is niks geheims aan onze controle. We voeren deze actie uit om wat te 
doen aan de vele mobiele bellers op de snelweg, met name de vrachtwagenchauffeurs’, 
legt Mathijs uit aan de pers. En jawel, na tien seconden op de weg is het al raak. De 
eerste apper wordt gesignaleerd. Mathijs: ‘Ik schrik er nog steeds van dat het zoveel 
gebeurt, ondanks alle publiciteit. Zet die telefoon in een carkit of blijf er helemaal 
vanaf!’ De boete is niet mis: 239 euro. En die geldt vandaag voor maar liefst 528 
overtreders! En ook dit keer een flinke bijvangst, vertelt Mathijs. ‘Ruim 240 bestuurders 
kregen een bon voor te snel rijden, bumper kleven, zonder gordel en over de 
vluchtstrook rijden.’

Mandaat
Controle op afleiding is één van de vijf speerpunten van het landelijke beleid van 
het OM, de zogenaamde VARAS feiten: Veelplegers, alcohol, rood licht, afleiding en 
snelheid. Met dit beleid heeft de politie mandaat om hier uitgebreid tegen op te 
treden. Als straks de herfst begint gaat het Team Verkeer weer op pad. ‘Die controles 
stemmen we af op basis van de Europese, landelijke en regionale campagnekalender. 
Spotjes van de Rijksvoorlichtingsdienst gaan de acties begeleiden.’

Kortom, geen hypermodern foefje, maar professioneel en slim optreden om het 
afleiden door social media op de snelweg te gaan beperken. Want dat het gevaarlijk is, 
weet iedereen. Niet alleen op snelwegen, ook op N-wegen en lokale wegen wordt zeer 
veel gebeld. ‘Daar controleren wij ook. Met controle met de bus controleren is echter 
alleen mogelijk op de snelweg.’

 DROS: Dienst Regionale Operationele Samenwerking

‘W
at doet dit gedrag m

et jouw
 veiligheid’

Bron: Politie
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De Nederlandse Politie Bond (NPB) heeft een zwartboek gemaakt waarin de verhalen 
van zeven agenten zijn opgetekend. Het zijn politiemensen bij wie het lijntje brak 
na de zoveelste zelfmoord, weer een steekpartij of een mislukte reanimatie. Voor 
het zwartboek met de titel Zie me staan, heeft schrijfster Trea van Vliet mensen 
gesproken ‘die last kregen van een slopende combinatie van nachtmerries, 
prikkelbaarheid, woede-uitbarstingen, achterdocht, concentratieproblemen, 
schrikachtigheid en vermijdingsgedrag.’

Trea van Vliet noemt zichzelf op haar website schrijfster en portrettist. Maar ze doet en 
kan veel meer. Ze schrijft verhalen, levert uitgebreid journalistiek werk en ‘tussendoor 
schrijf ik portretten van mensen die het aandurven een paar laagjes dieper naar 
zichzelf te gaan kijken.’ Een boek in opdracht van de NPB over agenten met mentale 
blessures. Over politiemensen met een worsteling in hun hoofd, die op zoek zijn naar 
innerlijke rust. Waarom wordt Trea van Vliet gevraagd om over dat gevoelige punt in 
die dynamische wereld van de politie te schrijven? ‘Het verzoek kwam via Jan Struijs. 
Ik ken Jan al vanaf het moment dat hij hoofd meldkamer was in Rotterdam. Ik heb toen 
een boek geschreven: werken in de meldkamer. Jan en ik hebben elkaar nooit helemaal 
uit het oog verloren en zo kwam het dat hij aan mij dacht toen de NPB het idee had om 
een boek te laten schrijven over PTSS. Het gaat erom dat de bond met dit boek wil laten 
zien dat de politieorganisatie niet goed is omgegaan met haar medewerkers.’

Terugval
Wat was je eerste reactie toen de vraag bij jou landde?  ’Ik had niet veel nodig om daar 
ja op te zeggen. Ik schrijf graag over de politie. Ik hou van politiemensen, die staan 
namelijk dagelijks midden in de samenleving onze ellende op te lossen en daar heb 
ik respect voor.’ De selectie van de mensen die mee wilden werken aan het interview 
werd verricht door de NPB. In dat voortraject vielen er heel wat mensen af. ‘Er waren 
er die het doodeenvoudig niet konden, die een vraaggesprek niet aan konden. Ik mocht 
alleen spreken met diegenen waarvan de bond dacht dat ze voldoende hersteld waren. 
Dat was dus bij een heleboel mensen nog niet het geval. Bij alle geïnterviewden in het 
boek was het genezingsproces voldoende ver. Heel duidelijk werd ook dat het genezen 
geen rechte lijn naar boven is, alle betrokkenen weten maar al te goed dat terugvallen 
erbij hoort.’ 

ZIE ME STAAN!

‘Een zw
artboek over de behandeling van

politiem
ensen m

et psychosociale problem
en’

Gerda PreustingPOLITIE IN BEELD  NOVEMBER 2018 
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Schelden
Trea van Vliet sprak zeven politiemensen. Hoe was dat? ’Het is 
een kwestie van heel goed luisteren en op papier verwoorden 
wat verteld wordt. Ik heb me tevoren niet gerealiseerd hoe 
heftig dat kon zijn. Ik bracht deze mensen terug naar de 
situatie waar ze zo ziek van zijn geworden en zag hoe moeilijk 
ze dat viel. Het greep me weleens aan. Deze mensen zijn 
heel specifiek ziek geworden van hun werk, hebben enorme 
stress op hun bord gekregen die ze niet konden verwerken. 
Dat is heel heftig. Je brengt met je vragen hen terug naar de 
situatie waarin ze verkeerden. En daarna moest ik ze laten 
vertellen over hoe hun werkgever hen in de kou had laten 
staan.  Want bij deze mensen heeft de organisatie het enorm 
laten liggen. Na afloop van een gesprek zat ik weleens een 
potje te schelden in de auto, ik kon niet geloven dat dit echt 
kon gebeuren in Nederland. Maar het gebeurt wel. Na een 
voorpublicatie in het bondsblad kreeg ik mails vanuit het hele 
land van politiemensen die ook nog wel een paar gevallen in 
hun omgeving hadden.’

Wakker
De schrijfster reisde voor haar interviews het hele land door. 
De gesprekken vonden plaats bij de mensen thuis. Veilige plek, 
beschermde omgeving. De gesprekken maakten diepe indruk. 
‘Hoe de politieorganisatie met PTSS omgaat: ik was er soms 
zo beroerd van dat ik na het interviewen van deze dappere 
mensen er wakker van lag. ’Wat ging er mis denk je? ‘Deze 
politiemensen hebben te lang op hulp en erkenning moeten 
wachten. De signalen die zij uitzonden werden niet opgepikt. 
Op zoek naar een luisterend oor zag niemand hoe slecht ze 
eraan toe waren. En bovendien,’ voegt Trea eraan toe. ‘Op 
zoek naar hulp verdwaalden mensen soms letterlijk in de 
bureaucratie. Een van hen zei: “Ik hoorde niets meer van een 
leidinggevende, omdat niemand wist wie mijn leidinggevende 
was…” En dat duurde dan meer dan een jaar.’ 

Er zijn mensen ontslagen of gewoon buiten spel gezet, vervolgt 
de schrijfster. ‘Je telt niet meer mee binnen de organisatie en 
mensen snappen niet waarover het gaat, er is een gebrek aan 
inlevingsvermogen. De mensen werden echt niet begrepen. 
Niet door chefs, niet door bedrijfsartsen en vaak ook niet door 
collega’s. “Had hij maar niet bij de politie moeten gaan werken, 
je weet dat dit bij het werk hoort” zeggen die maar al te vaak. 
Maar het kan iedereen gebeuren.’ 

Innerlijke ontwikkeling
Gelukkig is er ook ruimte voor een nuance. ‘Natuurlijk zijn er 
leidinggevenden die wel oog en oor hebben voor hun medewerkers. 
Die het signaleren als er iets niet goed gaat met een van hen. Je hebt 
geluk als je zo’n leidinggevende treft, maar dat zou eigenlijk normaal 
moeten zijn. Of het zou helpen als er meer deskundigen waren binnen 
de politie? Je hoeft toch niet deskundig te wezen om menselijk te zijn? 
En als je dat niet kunt, menselijk zijn, dan is het tijd voor een beetje 
innerlijk huiswerk.’ 

En nu? ‘Ja, en nu. Tig keren is vastgesteld dat de geïnterviewden slecht 
behandeld zijn. Zij zijn te vaak aan hun lot overgelaten. Er zijn op veel 
manieren allerlei maatregelen genomen. Er zijn schadevergoedingen 
uitgekeerd, maar daar genees je geen mentale deuken mee. Enkelen 
zijn teruggekomen op het werk, onder goede afspraken en met behoud 
van een aantal voorwaarden, waardoor het veilig blijft voor ze. Maar 
eigenlijk zijn ze voorgoed een stukje kwetsbaarder. Er zijn ook mensen 
die definitief niet meer kunnen werken.’

Veerkracht
Hopelijk beschikken deze politiemensen over voldoende veerkracht 
om de lichtheid in het dagelijks leven terug te vinden. Tot slot: Wat 
kan er beter? ‘Ik verwijs naar wat Jan Struijs heeft gezegd. Als je bij de 
politie werkt, loop je risico’s. Maar het besef dat ook politiemensen 
ernstig geraakt kunnen worden door wat ze meemaken is nog niet  
helemaal gemeengoed geworden. De uitspraak van: dan had je maar 
niet bij de politie moeten gaan, laat dat zien, maar zo is het gewoon 
niet. Politiemensen worden in hun werk geconfronteerd met heftige 
situaties, maar de organisatie waar zij werken is ingericht op geld, 
kosten en opbrengsten en niet op mensen.’De NPB wil met het 
zwartboek de korpsleiding ervan overtuigen dat de PTSS-zorg beter 
moet. Op papier lijkt alles goed geregeld, maar volgens de NPB in de 
praktijk niet. Jan Struijs: ‘Momenteel worden meldingen volgens het 
korps “gemiddeld binnen drie maanden” in behandeling genomen. 
Dat is gewoon te lang als het gaat om mensen met psychosociale 
problemen.’ ‘Ook de politiek mag zich door deze verhalen 
aangesproken voelen,’ vindt Struijs.‘De kille manier waarop het korps 
op de gezondheidsproblemen van deze collega’s heeft gereageerd is 
immers voor een groot deel terug te voeren op de bezuinigingen die 
de politie de afgelopen tien jaar zijn opgelegd.’Kortom, een mentale 
blessure oplopen betekent niet dat je een zwakkeling bent. Die mind 
switch zal de Nationale Politie de komende jaren moeten maken. 
In Zie me staan! geeft Trea van Vliet in heldere taal weer over de 
weerstanden die de collega’s tegenkwamen, op zoek naar de hulp die 
niet geboden werd. Later we hopen dat met het lezen van het boek een 
flinke les wordt geleerd.

‘Zij zijn te vaak aan hun lot overgelaten’

Trea van Vliet studeerde politicologie in Leiden. Haar schrijversloopbaan startte met een 
wekelijkse column in het Rotterdams Dagblad. Interviews voor bladen als Viva en Volzin 
volgden, ook schreef ze drie boeken. Tegenwoordig zet ze haar pen ook in voor mensen 
en organisaties die willen groeien. De kern van haar werk: waarnemen. En daarna 
mensen recht doen op papier, in heldere taal.



POLITIE IN BEELD  NOVEMBER 201814 15Han Tummers

De laatste tijd fiets ik nogal veel. De euregio namelijk is gezegend 
met lieflijke en comfortabele fietspaden voor iedereen die deze 
bewandelt, erop fietst en zo verder. Vooral in de ochtenden samen 
met mijn lief zijn wij beiden een sterk cyclend, bewegend hecht team 
dat gaat voor plezier, conditie, buitenlucht en feeërieke momenten 
tijdens onze dagdagelijkse tochten. Want vanaf de middag is het NOT 
DONE om te cyclen met de fiets.

De onophoudelijke gele bombardementen aan zonnestralen houden 
alles en iedereen geboeid. De gewassen op de velden zijn dor tot 
op de stengel. Soms bruut tot op de enkels afgemaaid. De overige 
levende gewassen wiegen vandaag voor het eerst sinds lange tijd 
mee met de lauw-zachte wind. De mais staat er plompverloren bij en 
het bruinrot is doorgedrongen tot in de spitsen van de maisbladeren. 
De eens zo gevierde parmantige stengels zijn nu een meer dan slap 
aftreksel van vroegere heroïsche fiere gestalten. De maiskolven zijn 
onder de maat en het wordt niets meer deze zomer, want water is 
en blijft de bron van leven, groei en voorspoed. En dat is er niet of 
nauwelijks.  

Professionele inzet van de werkende mens, waaronder de agrariër 
is eender als het zeewater (spreekwoordelijk) dat tegen de klippen 
kapot geslagen wordt. En als weerbarstige schuimkoppen met een 
lucht van overjarige vis in een mantel van uitgelepte algenbroei, 
diffuus terugvloeit in de zee tot een macabere constellatie. Iedereen 
raakt uitgeput door de koperen ploert en zijn verzengende hitte. 
Iedere dag weer opnieuw. Dit alles gebeurt er rondom ons. En dan 
heb ik het nog niet over de economie, de echte- en economische 
vluchtelingen op de Middellandse Zee en de toestand in de wereld, 
volgens dominee Hilterman. Eb en vloed zijn gekoketteerd tot 
een pervers perpetuum mobile dat woeste hordes landrotten als  
zeetoeristen aanlokt als een Lorelei op de stranden. Om hen bij vloed 
verder weg landinwaarts te duwen om het strand in oppervlakte te 
doen onderlopen. Want genoeg is genoeg, ook voor de zeegoden.

Enfin ff terug op het fietsspoor gas ik nu verder met mijn “fitsverhaol”. 
Ik vind nagenoeg alle bewegingen in de natuur prachtig. Vaak ‘s 
ochtends op weg naar mijn werk zie ik van alles, van buizerds, reeën 
achter een prachtige omheining! Kwakende eksters, duiven echtparen 
die hun jongen op het luchtpad escorteren tot ook nog drie hazen, 
voor mij op mijn pad. Wat een mooie, sierlijke wezens zijn dit toch.

In contradictie tot vanochtend want op de plek waar de hazen mijn 
pad al eerder kruisten staat nu een man, een opa met zijn kleinkind. 
Hij heeft een flobert (lees geweer) in zijn handen. Mijn lief en ik 
draaien vanuit onze pittoreske omgeving linksaf de weg op richting 
Tudderen in Duitsland.

Even later horen wij onafhankelijk van elkaar pang pang in de verte. 
Vanaf de plaats waar wij de opa en zijn kleinkind passeerden…..

Hartverzakking op de fiets
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Zou een van de drie laatst overgebleven hazen het loodje gelegd hebben? Ik denk van 
wel en hoop van niet. Bah, alsof er nog heel veel hazen rondlopen. Enfin dit is mijn 
aanname en ik heb niks gezien en dus geen overtuigend bewijs. Hopelijk heeft opa 
gemist en alleen de lucht geraakt langs een of ander opgeschrikt diertje. Het bewijs zal 
geleverd kunnen worden wanneer er twee in plaats van drie hazen in Tudderen mijn 
pad opnieuw kruisen… Mijn inleiding en fantasie doorspekt met dagdagelijkse zaakjes 
kom ik nu tot  de kern (en dat na circa 400 woordjes). Mijn lief en ik fietsen dus een 
mooi eind weg op de weg. Wij kiezen altijd vol overgave voor de natuur en haar 
weldadige pracht en praal. Opnieuw en steeds weer.

Mijn lief rijdt rechts en ik, gekleed in een noodzakelijk opvallend groenig retro 
flecterend haltershirt, rij links. Om haar te beschermen tegen wind en verder 
benauwend verkeer. Ik kom nu echt tot de kern van mijn verhaal. 

Wij komen soms andere fietsers tegen maar meestal niet want zoals ik al zei het is te 
warm. Ik spiegel elke situatie en handel naar inzicht. Vaak wijken fietsers uit en soms 
minder tot nagenoeg niet. Dat ligt soms aan de leeftijd en de gebrekkige brilkwaliteit 
van deze hemel/aarde bestormers. Rechtlijnig en weerbarstig zijn de fietsopstellingen 
van menig opponent die ik steeds meer ervaar. 

Wanneer ik de opponenten tegemoet treed dan kan, wil en moet ik anticiperen. Het 
lijken soms wel briesende stieren. Soms, maar steeds vaker, komt het gevaar van 
achteren. Als een sluipmoordenaar, stil, heimelijk als een sniper met een 
verlammende lading.

Ik zie hen namelijk pas als zij een teken van existentie doorgeven. De heimelijke 
hordes zijn namelijk talrijk, honderdduizenden in aantal reeds. erdere toenames zijn 
ongeëvenaard gelijk als de sprinkhanenplaag in het oude Egypte. 

‘Ik denk van w
el en hoop van niet’
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Ambulances en ziekenhuiszorg krijgen het steeds drukker met deze snelle oude natie van babyboomers. Zij zijn 
bewapend met fietshelmen en een super harde fietsbel die een knoertharde hart verzakkende werking tot gevolg 
heeft voor de niets vermoedende voor hen op hun pad. Hun snelheid is ongeëvenaard voor de normale fietser 
zonder elektrische  hulpmiddelen, zoals mijn lief en ik ons plachten voort te bewegen op onze respectievelijke 
geluidloze puur door beenkracht aangedreven stalen rossen.

Jammer vind ik de anti-anticipatie-houding van het merendeel van deze elektrische grey-fox brigade. Dan kom ik 
weer terug bij het Han(i)s Anders prototype van zichtbaarheid en noodzakelijke oogmeting en fietstraining om veilig 
fietsgedrag aan te leren.

Laat je ogen opmeten, dat geldt voor iedereen in het verkeer en daarbuiten. Meten is ook hier weten.

In het verkeer moet je ruim van te voren 
je intentie aan anderen laten weten. 
Een fietsbel op redelijke afstand tot de 
opponent van inhalen laten luiden hoeft 
dan niet uitgesteld te worden tot op zeer 
korte afstand. Dit alles in relatie tot de 
topsnelheden en de enigszins door mij 
ingeschatte labiele 
handelingsbekwaamheid op fiets, REM 
mogelijkheden en uitwijkmanoeuvres, 
daar waar nodig en wenselijk.

Mijn hart wordt steeds ongeduriger door 
de harde fietsbel explosieven steeds 
meer, achter mij…in mijn kielzog, als het 
ware!

Enfin, mijn lief en ik hebben ons doel 
veilig bereikt en picknickend in het 
prachtige Sittardse park op een bankje op 
een plek waar ooit het eerste Sittardse 
zwembad gesitueerd was. Daar hebben 
wij gemijmerd over vroeger, circa 45-50 
jaar geleden, toen was geluk nog heel 
gewoon en was men tevreden met weinig 
tot niets….in tegenstelling tot heden waar 
alles nog niet genoeg is.

‘Laat je ogen opmeten, dat geldt voor iedereen in het 
verkeer en daarbuiten. Meten is ook hier weten.’

Groeten Han
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Fred van Ewijk (51) produceert al jaren het succesvolle regionale opsporingsprogramma 
Bureau Brabant. Maar hij doet meer. In opdracht van het Openbaar Ministerie (OM) maakt 
de producent al jaren films ter onderbouwing van een dossier. Zeg maar: een reconstructie 
van een strafzaak op film. Hiermee worden de feiten visueel gemaakt en krijgen rechters, 
advocaten, officieren van justitie en uiteraard het onderzoeksteam van de politie op de zitting 
een beeld van hoe het misdrijf (waarschijnlijk) is gebeurd. En visualisaties, daar is Fred van 
Ewijk goed in. ´Beelden zeggen meer dan woorden.´

Het eerste verzoek kwam zo’n zes jaar geleden, herinnert hij zich. Op verzoek van een 
Brabants rechercheteam produceerde Fred een film ter ondersteuning van het 
politieonderzoek. Dat kwam zo. ‘De politie had een langdurig en uitgebreid onderzoek achter 
de rug. De verdachten zaten al vast en de rechtszaak naderde. Maar de rechercheurs misten 
iets. Een overtuiging, noem het maar een doorslaggevend effect, ter onderbouwing van 
hun dossier.’ De visualisatie bleek een succes. Na afloop waren zowel politie als Openbaar 
Ministerie lovend over het product én ervan overtuigd dat de film iets toevoegde aan de 
bewijsvoering. Vraag aan Fred: wie meldt zich bij jou en hoe verloopt dat proces?

Vuistdik dossier
‘De officier en de teamleider van de politie vertellen me in een eerste gesprek waar het 
onderzoek over gaat en wat er op hun wensenlijstje staat voor de te maken film. Wat willen 
zij laten visualiseren?’ Het resultaat van dit gesprek is een vuistdik dossier met veel feitelijke 
info dat op het bureau van de producer belandt. ‘Ik moet me uiteraard inlezen en vaak kost 
dat dagen, soms weken. Naast geschreven data zijn er telefoongegevens, geldoverboekingen, 
kentekens, noem maar op. Alles wil ik, nee, moet ik bekijken om me te oriënteren. Een gedegen 
voorbereiding is essentieel. Ik worstel me door zo’n dossier heen en dan heb ik een goed beeld 
over wat en over wie het gaat. Het is de kunst verhalen te vertellen via beeld,’ zo legt hij het 
uit. Gedurende het filmproces heeft Fred geregeld contactmomenten met de officier en de 
teamleider. ‘Om te laten weten dat ik op koers ben, maar vooral om te checken of de beelden 
die tot dan toe gemaakt, juist zijn. Of ik met de opdracht op de goede weg ben. Want de film 
mag op het eind van de rit geen verrassing meer zijn.’

VERLENGSTUK REQUISITOIR:
visualisatie van vuistdikke politiedossiers

´Beelden zeggen m
eer dan w

oorden.´
Gerda Preusting
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Liquidatie
Fred vertelt over een onderzoek dat al lang is 
afgesloten, de zaak is voor de rechter geweest en de 
verdachten zitten al jaren achter de tralies. ‘Het TGO 
heette Hainichen en ging over een liquidatie van een 
Litouwse man in Huijbergen. Een dik dossier, inlezen, 
goed luisteren wat OM en politie willen en daarna aan 
de slag. Ik heb een visualisatie gemaakt, gecombineerd 
met reconstructiebeelden. De film duurde 25 minuten 
en gaf aan alle betrokkenen een goed beeld hoe de 
liquidatie was voorbereid, hoe de daders gereisd 
hadden vanuit Oost-Europa naar Nederland. De 
visualisatie liet zien welke route de auto’s hadden 
gevolgd, langs de cameraplekken onderweg, het vervoer 
van het wapen. Noem maar op.’

Crescendo
Na de eerste film ging het crescendo. Inmiddels is 
Fred van Ewijk zo’n tien TGO’s verder. ‘Het precieze 
aantal weet ik het niet meer.’ Rode draad van de films 
is de gouden combinatie van zijn vakmanschap en 
onkreukbaarheid. De producent is anno 2018 kind aan 
huis bij justitie en politie. Zijn visualisaties zijn uniek en 
van toegevoegde waarde op de zitting. ‘Ze geven extra 
overtuigingskracht naast de bewijsstukken die de politie 
zelf heeft verzameld. Soms hebben de rechters de film 
tevoren al gezien, veelal wordt de film echter voor het 
eerst getoond tijdens de zitting. Ook de advocaat ziet 
hem dan voor het eerst.’ Lovend is de filmproducent 
over de passie van de rechercheurs die meewerken aan 
zijn films. ‘Mooi om te zien hoe zij hun stinkende best 
doen om een boef te vangen.’

Films maken is helemaal zijn ding. Daar is de Brabander 
goed in. Zijn credo is het aloude spreekwoord: “Beelden 
zeggen meer dan woorden”, dat gezegde benadrukt 
nogmaals zijn kwaliteit. Zijn liefde voor films 
maken ontdekte hij al op jonge leeftijd. Tijdens een 
stageperiode binnen de studie aan de Hogeschool voor 
Journalistiek maakte Fred kennis met Omroep Brabant. 
‘Dat beviel prima, ik vond vooral het televisiewerk leuk.’ 
En dat zijn gevoel hem niet voor de gek hield, blijkt uit 
het feit dat hij nu al 22 jaar zelfstandig ondernemer 
is op het gebied van films produceren. ‘Wat ik nu 
doe heeft niets meer met journalistiek te maken. 
Het heeft wel de basis gelegd voor het vertellen van 
beeldverhalen. Voor politie en OM is het nu vooral het 
omzetten van complexe informatie naar een duidelijk en 
helder beeldverhaal.’

Vertrouwen
Fred van Ewijk is gepokt en gemazeld in de wereld van de politie. ‘Veel politiemensen kennen me inmiddels, ik ben 
al vijftien jaar kind aan huis op de meeste Brabantse politiebureaus.’ Zijn onderneming Conqreet: ‘Creatieve makers, 
concrete denkers’ raakt langzamerhand meer en meer bekend binnen de Brabantse politie. Voor die bekendheid is 
regelrecht vertrouwen nodig. Want vertrouwen is het fundament, zeg maar de basis, waarop de samenwerking is 
gebaseerd. En het moet gezegd worden: een burger toelaten tot je onderzoek, tot alle onderzoeksdata, 
je zorgvuldig opgemaakte dossier in handen geven van een burger, dat doe je als rechercheur niet zomaar. 
Natuurlijk had Van Ewijk al een goede naam opgebouwd door zijn werkzaamheden voor Bureau Brabant. Maar toch, 
films voor een rechtszaak, dan gaat het meestal om moord en doodslag of andere zware zaken.

Gescreend
Uiteraard zijn de producent en zijn medewerkers zorgvuldig gescreend. ‘We hebben een hecht en betrouwbaar team. 
Vanwege de geheimhouding hou ik het team het liefst zo klein mogelijk. Mijn adagium is: alleen weten wat nodig is 
om te weten. Weinig mensen lezen of horen de feitelijke details, alleen ik ken die.’ Alle data liggen veilig opgesloten 
in een zeer dikke kluis, ergens in Brabant, verzekert hij. Op mijn vraag of hij me een visualisatie kan laten zien, klinkt 
dan ook steevast een weigering. ‘Nee, hier thuis heb ik niets wat met de zaak te maken heeft (we zitten in de 
achtertuin van zijn huis = GP). Het afbreukrisico is enorm. Ik besef dat ik een grote verantwoordelijkheid heb.’
Bij Bureau Brabant zag hij voor het eerst veel ellende voorbijkomen, vertelt hij. ‘Bij het opsporingsprogramma zoek je 
de daders, bij een TGO zitten de verdachten vaak al vast als ik het verzoek krijg om een film te maken. Dat is het 
verschil,’ klinkt het nuchter. Politie en justitie in Brabant zien inmiddels de duidelijke meerwaarde in van de 
visualisaties. Maar ook verder in het land, want ten tijde van ons gesprek ligt er een filmverzoek van het Landelijk 
Parket. Daarover zwijgt Fred van Ewijk als het graf. Integriteit en verantwoording, daar gaat het om.

TGO: Team Grootschalige Opsporing
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Doe uw ogen dicht en stelt u eens voor. Het 
is 2028. Alle subsidies zijn afgeschaft. De zon 
straalt en de Koning pakt zijn gouden fiets en 
fietst fluitend in een paarse trui vanuit paleis 
Noordeinde naar de Ridderzaal. Aangekomen 
bij de hofvijver gooit de Koning zijn fiets tegen 
een hek en loopt zingend de Ridderzaal in. Uit 
nostalgie wordt er een bandje gestart met het 
Wilhelmus. Na het voorlezen van de troonrede 
aan een klein publiek drinkt men een kop koffie. 
De helft van de Kamerleden is niet komen 
opdagen want er is geen verplichting meer 
om te komen. Men baalt dat er 150 taartjes 
blijven staan want dat kost ook weer geld. 
Mijmerend denkt men terug aan 2018. Toen 
bestond Prinsjesdag nog met uniformenen 
een muzikale begeleiding van diverse 
krijgsmachtsonderdelen. Veteranendag bestond 
nog én de nationale taptoe Doemscenario?

Ja en nee. Bovenstaande is natuurlijk 
schromelijk overdreven maar bedenk dat het 
papieren bordspel ook in één generatie is 
verdreven door computerspelen en tablets. 
Vanuit alle kanten komt de waarschuwing dat 
wij zuinig moeten zijn op nationaal erfgoed, 
tradities en militaire orkesten. Een orkest 
kost geld en de interesse om te luisteren 
naar klassieke muziek neemt af. Toch is de 
opluistering door orkesten bij herdenkingen, 
ceremonies, het bezoek van staatshoofden, 
de nationale dodenherdenking, medaille 
uitreikingen en evenementen van nationaal 
belang. Niet weg te denken uit onze historie. 
U kunt zich niet voorstellen dat vroeger elk 
regiment een eigen muziekkorps met militaire 
muziek had. Voor dit onderdeel roep ik van de 
daken: “STOP MET BEZUINIGEN OP MUZIEK!” 
(in brede zin) Muziek verbindt.

Nationale Taptoe
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Dit jaar waren wij te gast bij de Nationale Taptoe, de 
vierenzestigste. Volgend jaar bestaat de Nationale Taptoe 
vijfenzestig jaar en de militaire muziek in het koninkrijk 
200 jaar! In het programma zagen wij dat het Nederlands 
politie orkest ook vertegenwoordigd was. Wellicht zult u 
denken: “Dat is een vreemde eend in de bijt”, maar door alle 
gezamenlijke missies met de krijgsmacht is het Nederlands 
politieorkest welhaast het visite kaartje geworden van 
humanitaire missies. Zeker na orkaan Irma op Sint Maarten. 
Het optreden bij de taptoe stond dan ook in het teken 
van een eerbetoon aan de wederopbouw in Sint Maarten 
en aan de hulpverleners. Dit slaat meteen een brug naar 
defensie want vandaag de dag trekken deze diensten steeds 
vaker gezamenlijk op. Denk aan de dienst specialistische 
interventies (DSI).

Het Nederlands politie orkest is opgericht in 1995 en telt 
55 leden en is 25 dagen per jaar inzetbaar om hele mooie 
muziek te maken. Let wel dit is een symfonisch blaasorkest. 
Daarnaast is er een slagwerkgroep/steelband bestaande 
uit 15 leden. Dit is een “amateur” orkest. De leden doen 
dit vrijwillig en het is niet hun beroep. Een ieder heeft een 
enorme passie voor muziek.

Als u nu bedenkt dat de begeleiding van de eredivisie door 
de politie vele tientallen miljoenen kost en het vieren van 
een voetbalkampioenschap ongeveer 1,5 miljoen euro 
dan zijn de kosten mijns inziens marginaal en legt juist een 
muziekkorps de verbinding met de Nederlandse bevolking. 

Wij hadden een goed verzorgde lunch in het Ahoy plaza 
met 4000 genodigden. We werden ontvangen door 
generaalbuiten dienst Ad van Baal namens het V-fonds en 
brigadegeneraal der Mariniers Frank van Sprang. 

Bijzonder was onze ontmoeting met wel misschien één 
van de beste dirigenten van Nederland, kapitein Peter 
Kleine Schaars. Hij noemt het trompetterkorps van de 
Koninklijke Marechaussee het beste en meest herkenbare 
visitekaartje van de krijgsmacht. En dat is ook zo. Hij was 
eerder dirigent van de marinierskapel en weet met zijn 
inzet en bevlogenheid deze musici naar een hoger niveau 
te tillen. Dat zie je ook in het hele optreden terug. Wat 
niet veel mensen weten is dat hij een dubbelfunctie heeft. 
Naast zijn werkzaamheden voor de krijgsmacht is hij ook de 
dirigent van het Nederlands politie orkest. Zijn signatuur zie 
je meteen terug in de souplesse en de lol van de collega’s die 
met hem werken.
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Dit jaar was er voor het eerst een led video Wall 
van veertig bij twaalf meter hoog. Enorm. Op deze 
Wall konden videoprojecties getoond worden 
waarop menig artiest bij een popconcert jaloers 
zou zijn. Ook is er gewerkt aan een hedendaagse 
look en een swing. Vooral het Nederlands 
politieorkest sprong eruit met zijn optreden. 
Hoewel het optreden relatief kort was lieten 
ze een swingende Caribische indruk achter. De 
opening werd verzorgd door luitenant-generaal 
Hans van Griensven  inspecteur-generaal der 
Krijgsmacht (IGK). Hij is tevens inspecteur der 
veteranen en inspecteur der reservisten. Hij sprak 
zijn waardering uit voor de jonge studenten van 
het ROC die toch voorsorteren voor een baan bij 
Defensie. Doorzettingsvermogen en wilskracht zijn 
kernkwaliteiten die Defensie zoekt. Hij hield een 
korte openingrede die aansprak doordat het een 
persoonlijke toespraak was. 

Dit jaar was er ook een bijzondere bijdrage van de 
brigade Sapeurs et Pompiers uit Parijs, het Kings Guard 
Drill team uit Noorwegen en uit Japan het Air self 
defence Force team.

Door een goed uitgebalanceerde show, met veel 
lichteffecten met strakke en moderne choreografie, 
keken wij vooral naar een moderne taptoe nieuwe stijl. 
In ieder geval een onderhoudende show die meer weg 
had van een doorlopende show dan losse orkesten.

Na afloop hoorde ik alleen maar complimenten over de 
nieuwe lay-out van de nationale taptoe. Niet voor niets 
sprak de Rotterdamse wethouder van cultuur de heer 
Said Kasmi zijn waardering uit. 

Generaal-majoor Martin Wijnen (plaatsvervangend 
Commandant van de Landmacht) sloot de receptie af 
met een dankwoord aan de ambassadeur van Japan 
met daarin een uitgesproken wens om tradities in ere 
te houden. Daarbij de uitspraak om vooral de financiële 
fondsen om de taptoe mogelijk te maken gezond te 
houden. De boodschap was duidelijk: “Gooi tradities 
niet zomaar overboord en blijf je als muziekkorpsen 
ontwikkelen”. Afsluitend de wens om de nationale taptoe 
en “militaire” muziek onder de aandacht van een groter 
publiek te brengen. Werk aan de winkel dus! 

De Koninklijke Marine heeft de Marinierskapel met 
Tamboers & Pijpers, de Koninklijke Luchtmacht de 
Luchtmacht kapel met de Drumfanfare en de Koninklijke 
Marechaussee heeft een Trompetterkorps. Tussen 2004 
en 2010 zijn 92 voltijd muziek functies wegbezuinigd. 
Op dit moment heeft Nederland 309 musici die 
beroepsmatig in dienst van de krijgsmacht militaire 
muziek verzorgen. Gelet op het aantal optredens per 
jaar bij ceremonies en staatsaangelegenheden is dit 
een minimale capaciteit die eigenlijk vier volwaardige 
formaties vereisen. Ik schrik altijd weer als ik op een 
receptie hoor dat een groot gedeelte van de financiering 
van de nationale taptoe komt uit sponsoring van het 
bedrijfsleven. Naast een weergave van een grandioze 
middag wil ik via deze weg mijn wens uitspreken dat het 
Nederlandse politie orkest en de Nationale Taptoe een 
veel groter publiek verdienen. De Nationale Taptoe werd 
dit jaar bezocht door ongeveer 16.000 mensen. Zonder 
het V-fonds, de gemeente Rotterdam en sponsoren zou 
de Taptoe het moeilijk krijgen.

In ieder geval is de Taptoe springlevend en raad ik 
iedere lezer aan om bij het vijfenzestig jarig bestaan een 
kaartje te kopen. U zult verrast zijn! 
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Op vrijdag 21 en zaterdag 22 september werd de 12e Mini Adventure 
Race gehouden. Dit jaar op Texel, normaal een van de zonnigste 
plekken van ons land. Zon, zee en strand. Beetje fietsen, hardlopen en 
misschien een stukje zwemmen. Kortom: sportief genieten van wat ons 
mooie land te bieden heeft. Maar dit jaar zou het iets anders verlopen.
“Vooral in het noordwesten een stormachtige wind en buien met 
soms hagel en onweer.” Met deze veelbelovende woorden uit De 
Bilt reden de deelnemers uit alle hoeken van Nederland én België 
naar Den Helder. We mochten parkeren op een van de terreinen van 
de Koninklijke Marine, recht tegenover de haven waar onze ‘eigen’ 
veerboot lag afgemeerd. Het inschepen liep zeer efficient:  bagage 
in de bagagewagen, fietsen klaarzetten op het dek en tijdens de 
overvaart genieten van de woelige baren en de wind in je haren. De 
zwemvesten mochten voorlopig in de auto blijven, want het weer 
maakte het onverantwoord om te gaan zwemmen in de zee. En die 
zee was inderdaad best wel wat ruw. Zo ruw, dat de veerboot heen en 
weer zwierde en een enkeling zich afvroeg of de bagagewagen, die los 
voor op het dek stond, de overkant wel zou halen.

Na een enerverende vaart, ging de veerboot in de NIOZ-haven voor de 
kade. Nu ging het snel: van boord fietsen, verzamelen en ‘uitluisteren’. 
Na de start rennend richting het eerste wisselpunt. Vandaar stepten we 
de duinen in en via een kort toeristisch rondje kwamen we weer terug 
bij de haven.

Intussen was de organisatie druk in de weer met het aanpassen van 
het parcours. Want dit was behoorlijk gewijzigd. Alles was prima 
voorbereid, maar nu moesten er in allerijl spandoeken worden 
verplaatst en enkele nieuwe controleposten worden klaargemaakt.
Bij de haven werd de step ingewisseld voor een ATB en nu ging het 
fietsend richting het strand. Het opkomende water zorgde dat je al 
snel niet meer over de stevige vloedlijn kon fietsen. Dat betekende 
hoger op het strand fietsen. Maar door het mulle zand fietste het 
een stuk zwaarder. Ondertussen blies de stormwind de regen (die 
soms met bakken uit de hemel viel) horizontaal. Het werd er niet 
echt aangenamer door toen de regen gepaard ging met de nodige 
hagelstenen. Gelukkig mochten we even ‘taggen’ bij een verplicht 
Controle Punt, een flink stuk de relatief warme zee in. Tenslotte 
richting de camping waar we een prachtig kampeerveldje vonden 
tussen de duintoppen.

Het was echt een zware proloog en in de avond warmden we ons aan 
een welverdiende pastamaaltijd. Tenslotte was het tijd voor elkaars 
sterke verhalen en natuurlijk het lokale bier: Texels Schuumkoppe. 
Op zaterdag was het gelukkig beter weer. Vanaf de camping ging het 
per step dwars over Texel richting de haven van Oudeschild. 
Nu mochten de zwemvesten aan, want onze eerste Speciale 
Opdracht was ‘suppen’. 

Mini adventure race 2018 Texel

Peter Tulp Ter Hoeve Uitgevers
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Kriskras door de haven naar de diverse CP’s aan 
een steiger of bovenop een (via een touw te 
beklimmen) hoge kademuur. Diverse Texelaars 
hadden de moeite genomen om te komen kijken 
naar de individuele deelnemers die kriskras in de 
haven dreven en de efficiënte 8-tallen die snel en 
doelgericht naar de volgende tag peddelden. Na 
de haven stepten we verder naar Den Burg voor de 
volgende SO: boogschieten. In de warme hal van 
de boogschieters hing een serene rust. Voor iedere 
gemiste pijl kreeg je een stip op de hand. Elke stip 
betekende een bonusrondje lopen, al dan niet met je 
maatje of een leeg bierfust op je schouders. Er waren 
overigens opvallend veel deelnemers zonder stippen. 
Opgewarmd ging het verder richting de bossen van 
Nationaal Park Duinen van Texel waar we het nog 
wat warmer kregen bij de SO ‘houthakken’. Even later 
mochten we via een touwladder een uitkijktoren op 
om deze daarna weer ab te seilen. 

Sommige deelnemers gingen zeer gemakkelijk de 
toren af; anderen vonden het wel wat spannend. 
Inmiddels hadden we de step weer ingeruild voor onze 
ATB’s waarmee we razendsnel over single tracks door 
de bossen richting de laatste CP’s fietsten. Vanaf de 
bunker in de duinen kon je de finish op de camping al 
zien liggen. Hierdoor dachten sommigen dat de race er 
al bijna opzat en zij fietsten direct naar de finish. Maar 
de routeaanwijzingen en de kaart gaven toch duidelijk 
aan dat je eerst nog richting het kerkje van Den Hoorn 
moest voor het laatste controlepunt. 

Vandaar was het nog een klein stukje naar de finish en 
de warme douches op de camping.

De Mini zat er weer op. De tentjes werden afgebroken, 
de bagage werd in de bagagewagen geladen en rond 
half acht vertrokken de meesten weer richting de 
haven. Daar wachtte ons nog een laatste speciale 
opdracht: binnen 10 minuten alle bagage uitladen en 
sorteren en een eindsprint naar de veerboot die om 
20:00 stipt vertrok.

Al met al kijken we terug op een geslaagde Mini!

Tot volgend jaar.
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Het heeft even geduurd, maar dan heb je ook wat. Met 
een compleet pakket aan maatregelen zet het Kabinet 
in op een veilige en plezierige jaarwisseling. Hiermee 
komt het Kabinet zowel tegemoet aan de adviezen 
van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) als aan 
de Nederlandse traditie van Oud en Nieuw, dat in ons 
land ieder jaar volop wordt gevierd. Een algemeen 
vuurwerkverbod met de jaarwisseling vonden de 
bewindslieden te ver gaan - tot spijt van velen - maar er 
zijn wel andere maatregelen genomen.

De jaarwisseling is voor de meeste mensen een feest vol 
gezelligheid. Daar horen ook tradities bij. Zo wordt in 
de gemeente op diverse plekken met carbid geschoten 
en steken veel mensen op oudejaarsdag vuurwerk 
af. Toch viert niet iedereen Oud & Nieuw op dezelfde 
manier. Wat voor de een feestelijke activiteit is, ervaart 
een ander misschien als overlast. Daarom gelden er de 
komende jaarwisseling extra spelregels om ervoor te 
zorgen dat het feest voor iedereen op een prettige en 
veilige manier verloopt. De politie heeft – dat weten 
we uit jarenlange ervaring – haar handen vol aan de 
honderden – nee, duizenden meldingen uit het hele 
land van mensen die geluidsoverlast ervaren van het 
knallende vuurwerk. Officieel mag je Oudejaarsdag 
vanaf 18.00 uur vuurwerk afsteken, maar de Kerstdagen 
zijn nog niet voorbij of het geknal is niet van de lucht.
Of je het nu zelf aanschaft of niet, de kans is groot dat 
je er op de laatste dag van het jaar mee te maken krijgt: 
vuurwerk. De jaarwisseling geldt als het gevaarlijkste 
moment van het jaar. Tijdens oud en nieuw jaarlijks 
eindigen bijna 500 mensen op de spoedeisende hulp, 
raken 200 ogen beschadigd, valt gemiddeld één dode 
en worden zo’n 11.000 incidenten geregistreerd. De 
jaarwisseling geldt als het gevaarlijkste moment van het 
jaar: honderden mensen moeten met verwondingen 
naar de spoedeisende hulp, onder meer met 
beschadigde ogen. Verder is er ook veel agressie tegen 
hulpverleners. 

KABINET ZET IN OP VEILIGE JAARWISSELING
Harder optreden bij honderden hulpverleners klinkt stoer en overtuigend

‘De jaarwisseling geldt als het 
gevaarlijkste moment van het 

jaar’

Gerda Preusting

Aanleiding
Tijdens de jaarwisseling van 2016-2017 was er op grote schaal sprake van verstoringen van de openbare 
orde én van buitensporig geweld tegen politie en andere hulpverleners. Voldoende aanleiding voor 
de burgemeesters van de vier grote steden om op 23 februari 2017 de OVV te vragen een onderzoek 
in te stellen naar de beheersbaarheid van de veiligheidsrisico’s tijdens Oud en Nieuw en mogelijke 
verbetermaatregelen. Naar aanleiding van het advies van de OVV komt het kabinet met een aantal 
maatregelen. Vanaf de komende jaarwisseling worden aan de verkoop en het afsteken van vuurpijlen 
extra, stabiliserende eisen gesteld. Het afschieten van vuurpijlen wordt hierdoor veiliger, met minder 
letsel als gevolg. De Inspectie voor de Leefomgeving gaat vuurwerk vóórdat het te koop is, intensief 
en nog gerichter testen. Van de zeven aanbevelingen gedaan door het OVV die moeten leiden tot een 
substantiële reductie van het aantal vuurwerkslachtoffers en verstoringen van de openbare orde heeft 
het Kabinet er zes overgenomen:

Elke jaarwisseling krijgen politiemensen, ambulancemedewerkers en brandweerlieden te maken 
krijgen met agressief gedrag van burgers. Het Kabinet vindt dit onacceptabel. Agressie of geweld tegen 
werknemers met een publieke taak werkt reeds flink strafverzwarend. In aanvulling hierop werkt 
minister Grapperhaus nu aan een aparte wetsbepaling, waardoor ook het hinderen van hulpverleners 
een strafverzwaring betekent.

1 Zorg voor meer inzicht in de relatie tussen het type vuurwerk en de omvang en ernst van het letsel en    
 neem indien noodzakelijk nadere maatregelen.

2 Verplicht verkopers van consumentenvuurwerk tot gratis verstrekking van vuurwerkbrillen en     
 aansteeklonten en tot het geven van voorlichting over veilig gebruik van de verkochte vuurwerkartikelen.

3 Versterk de opsporing en vervolging van de handel in illegaal vuurwerk. Denk daarbij aan extra personele   
 capaciteit, een betere informatiepositie en intensievere samenwerking op nationaal en internationaal    
 niveau.

4 Bevorder op Europees niveau een verdere beperking van vuurwerkrisico’s door aanscherping van    
 de Pyrorichtlijn. Denk daarbij in het bijzonder aan een verbod op de productie van zwaar professioneel    
 knalvuurwerk waar geen legale markt voor is.

5 Evalueer maatregelen voor de jaarwisseling op effectiviteit. Zorg ervoor dat gemeenten van elkaar leren   
 door beter gebruik te maken van elkaars ervaringen en goede voorbeelden.

6 Benader oud en nieuw als een evenement. Neem als gemeente in het belang van de openbare     
 orde en veiligheid de regie om te zorgen dat de jaarwisseling een sterker georganiseerd karakter    
 krijgt. Verbindvoorwaarden aan evenementen en andere activiteiten. Stimuleer en ondersteun burgers bij    
 het organiseren van activiteiten voor een veilige viering van de jaarwisseling.
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Veiligheidsbrillen en aansteeklonten
En we kijken nog even verder. Vanaf de jaarwisseling 2019-2020 wordt het voor de verkopers van 
consumentenvuurwerk voorts verplicht om gratis veiligheidsbrillen en aansteeklonten mee te geven. Als deze 
maatregelen allemaal niet werken zal het kabinet verdergaande maatregelen overwegen zoals een algemeen verbod 
op knalvuurwerk en vuurpijlen. Deze aanbeveling werd ook gegeven door de OVV- dat was nummer zeven - maar 
staat voorlopig nog in de ijskast. Volgens het Kabinet is een dergelijk verbod een vergaande maatregel en dient pas te 
worden ingezet als andere maatregelen niet effectief zijn. Het Kabinet is van mening dat letsel en de oorzaak daarvan 
door vuurpijlen en knalvuurwerk kan worden voorkomen door het nemen van veiligheidsmaatregelen.

Hinderen van hulpverleners
Bert (38) is hoofdagent in een middelgrote Eenheid van de Nationale Politie. Wat vindt hij van het nieuwe pakket 
aan maatregelen? ‘Laat ik vooropstellen dat ik het toejuich dat het Kabinet eindelijk gaat optreden. Doortastend 
aanpakt na jaren van touwtrekken. Ieder jaar in januari hetzelfde liedje. Vragen in de Tweede Kamer, klachten uit de 
samenleving. Van alles veel te veel. Te veel gewonden, miljoenen euro’s aan schade, hulpverleners die hun werk niet 
konden doen. De zes aanbevelingen die zijn overgenomen moeten deze ellende een heel eind kunnen beperken. Ik 
heb al heel wat keren dienst gedaan met Oud & Nieuw en ik ben elke jaarwisseling weer meerdere malen bedreigd. 
De Minister gaat er nog een aparte wetsbepaling tegenaan gooien voor het hinderen van hulpverleners. Dat klinkt 
mooi, maar de pakkans van al die raddraaiers is heel klein.’

Hoezo? Bert heeft zo zijn bedenkingen. ‘Ik heb in de oudejaarsnacht mijn handen vol aan de aanhoudingen van 
raddraaiers. Als ik daarbij gehinderd word is dat knap lastig, maar wie houdt dan op zijn/haar beurt weer die 
hinderverdachte aan? Je kunt er wel extra straf voor bedenken, maar of het werkelijkheid gaat worden? Waar ik 
ook vragen bij stel is de controle en de handhaving van de nieuwe regels. Kortom, aan de voorkant lijkt alles goed 
geregeld. Controles, verkoop en handhaving staan op papier. Grote vraag is natuurlijk hoe zich dat verhoudt tot de 
werkelijkheid. Wie gaat er in laatste decemberdagen op alle nieuwe maatregelen controleren?’

Minister Ferd Grapperhaus (Veiligheid en 
Justitie) en staatssecretaris Stientje van 
Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) willen 
dat mensen die vuurwerk aanschaffen in het 
vervolg ook een veiligheidsbril, aansteeklonten 
en stabiele afschietbuizen voor vuurpijlen 
meekrijgen. Dat wordt voor vuurwerkverkopers 
verplicht. Ook overweegt het kabinet het 
afsteken van vuurwerk minder lang toe te staan. 
Nu mag dat met oud en nieuw tussen 18:00 uur 
en 02:00 uur ‘s nachts.

Door betere samenwerking en 
kennisuitwisseling door onder meer politie, OM, 
Inspectie Leefomgeving en transport (ILT), FIOD 
en Douane kan de opsporing en handhaving 
op illegaal vuurwerk worden geïntensiveerd. 
Conform de aanbeveling van de OVV zorgen 
innovatie en nieuwe opsporingsmethoden voor 
versterking van de handhaving.
Zo wordt door samenwerking in het ‘Postpakket 
Interventie Team’ van de politie met de 
ILT en andere inspecties bij controles bij 
postpakketvervoerders de pakkans vergroot en 
kan meer illegaal vuurwerk in beslag worden 
genomen. 
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Vind je het leuk om tussen de mensen te zijn, nieuwe mensen te ontmoeten en mensen te 
enthousiasmeren voor een groot sportief evenement? De World Police & Fire Games 2021 
zoekt vrijwilligers voor haar promotieteam. De World Police & Fire Games is hét grootste 
breedtesport evenement ter wereld voor geüniformeerde medewerkers van brandweer, 
politie, douane en justitiële inrichtingen en hét podium om hen, die zich dagelijks inzetten 
voor onze veiligheid, in het zonnetje te zetten.  Elke twee jaar wordt het evenement ergens 
op de wereld gehouden en in 2021 is dat in Rotterdam. Het evenement trekt elke keer zo’n 
10.000 deelnemers uit 60 verschillende landen en 30.000 bezoekers. 

Wat doet het promotieteam en wat ga jij doen? Het promotieteam werkt aan het vergroten 
van de bekendheid van de World Police & Fire Games 2021. Jij beantwoordt vragen, verstrekt 
informatie, deelt promotiemateriaal uit en maakt belangstellenden enthousiast om deel 
te nemen of om zich als vrijwilliger op te geven voor de spelen in Rotterdam. Je doet dat 
een aantal keren per jaar. In 2018 bezoekt het promotieteam nog de Wereldhavendagen 
in Rotterdam, het International Police Association congres (ook Rotterdam) en het 
Brandweercongres (Zaandam). En ook in 2019 kom je op leuke locaties en evenementen.

Ben je een teamspeler, ga je makkelijk met mensen om en vind je het leuk om te 
presenteren?  Meld je dan via de mail astrid@wpfgrotterdam2021.com aan als vrijwilliger 
van het Promotieteam World Police & Fire Games 2021. Wil je eerst meer informatie, stel 
je vraag dan per mail aan eric@wpfgrotterdam2021.com. 

Voordat je begint krijg je alle informatie om het werk goed te doen. Tijdens het inwerken 
kun je rekenen op begeleiding en op de dag zelf wordt er natuurlijk goed voor je gezorgd. 
Vervoer naar een locatie wordt geregeld of eventuele reiskosten worden vergoed. 

WERVING VRIJWILLIGERS 
PROMOTIETEAM WORLD POLICE & FIRE GAMES
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In juli komt de 17-jarige Koen van Keulen uit Soest na een avondje stappen niet terug 
op de camping aan het Gardameer waar hij met familie en vrienden verblijft. De 
zoekactie naar de Nederlandse jongen wordt door de Italiaanse politie en andere 
hulpverleners groots opgezet. Op verzoek van de familie van Koen vertrekt enkele 
dagen later een reddingshondenteam van de Stichting RHWW richting Italië om bij de 
zoektocht te assisteren. Bij aankomst is Koen al gevonden, maar er wacht het team 
een andere klus.

John van Norden (49) is inzetleider en vicevoorzitter van de stichting RHWW. In het 
dagelijks leven werkt hij als ploegleider bij de brandweer Amersfoort, behorend tot 
de Veiligheidsregio Utrecht. John – kale kop, gekleed in blauwe polo met opschrift 
brandweer en korte broek – oogt ontspannen. Hij blikt in alle rust terug op de 
ongebruikelijke klus die hij kortgeleden met zijn collega’s van de Stichting RHWW 
klaarde. Koen van Keulen komt dondernacht 19 juli na een avondje stappen niet 
terug op de camping aan het Gardameer waar hij met familie en vrienden verblijft. 
Een grootschalig onderzoek komt op gang. De Italiaanse politie zoekt met man en 
macht naar de Nederlandse jongen. Ook John van Norden hoort van de vermissing. 
Welke gedachte schiet er dan door je hoofd? ‘Zo’n bericht triggert. Ik denk meteen, 
wat zouden wij kunnen betekenen?’ Met wij bedoelt hij de zestig vrijwilligers die 
aangesloten zijn bij de RHWW.

Verzoek
De familie doet een beroep op de stichting RHWW om te helpen zoeken naar Koen. 
‘Als een verzoek voor ondersteuning binnenkomt nemen wij eerst contact op met 
de teamleider van de politie binnen de Eenheid waar een persoon wordt vermist. 
Omdat in dit geval het om een verzoek in het buitenland ging, hebben we gebeld met 
Carlo Schippers van het Landelijk Bureau vermiste personen. Ook werd er contact 
opgenomen met de Italiaanse politie benaderd en de liaison van de Nationale Politie 
in Milaan. De Italiaanse autoriteiten moesten toestemming geven voor een zoekactie 
van een Nederlandse groep hulpverleners met honden.’ Er wordt druk overleg 
gepleegd, maar al snel is duidelijk: de groep hulpverleners en de honden vertrekken 
zo snel mogelijk naar Italië.

REDDINGSHONDENTEAM ZOCHT VERGEEFS
Geen zoektocht naar Koen, maar zoektocht naar Luschra

‘Zo’n bericht triggert. Ik denk m
eteen, w

at zouden w
ij kunnen betekenen?’

Gerda Preusting

Mentaliteit
Veel mensen genieten van hun vrije weekend en worden op maandagmorgen weer op hun werk verwacht. Hoe 
krijg je zo snel voldoende liefhebbers bijeen? ‘We hebben een WhatsApp groep van alle mensen die in principe 
beschikbaar zijn. De app activeer je met een oproep en dan komen vanzelf de aanmeldingen binnen.’ John van 
Norden moet zijn dienst ruilen met een andere inzetleider. ‘Dat ging vrij snel, mijn collega’s weten waar ik mee bezig 
ben.’ Ook politieman André Boelens (60) ontvangt diezelfde zondag het verzoek mee te gaan zoeken in Italië. Boelens 
is bij de Landelijke Eenheid coördinator vermiste personen in het gebied rondom de grote rivieren en al enkele jaren 
lid van het RHWW.Hij hoeft niet lang na te denken over het verzoek. ‘Het was net de eerste dag van mijn vakantie, ik 
heb het thuis afgestemd en ben meegegaan. Ik hoefde geen verlof op te nemen, want dan had ik al… Het was mijn 
eerste zoekactie in het buitenland.’

Nadat alle formaliteiten zijn afgerond reizen op zondagavond zestien begeleiders met twaalf honden per auto af voor 
een reis van 1200 kilometer naar Castelnuovo del Garda om mee te helpen zoeken. André reist met hond Google, 
John van Norden heeft zijn eigen hond thuisgelaten. ‘Ik was inzetcoördinator en dan heb je geen tijd om met je eigen 
hond te gaan zoeken.’ Het vervoer bestaat uit twee bussen van de RHWW en vier personenauto’s. De vervoerskosten 
zijn deels voor rekening van de Stichting en voor de verzekering van de familie. ‘Dat was de Europeesche. Prima 
samenwerking.’

Deceptie
En dan volgt de deceptie. Een half uurtje rijden naar Lazise 
is het nog, als het team op de vroege maandagmorgen in 
Italië te horen krijgt dat het lichaam van de vermiste Koen 
van Keulen is gevonden. De realtime waar een zoekploeg 
mee te maken kan krijgen. ‘Het was hoe dan ook een 
teleurstelling. Allereerst was het bericht – hoe droevig 
ook – fijn voor de familie dat aan hun onzekerheid een 
einde was gekomen. Maar wij waren in redelijk korte tijd 
vertrokken, de hele nacht doorgereden en dan heb je nog 
geen voet op Italiaanse bodem gezet, en dan kun je terug. 
Hoe dan ook, men had op ons gerekend, de ontvangst was 
prima verzorgd. De carabinieri had een sporthal geregeld 
waar we konden uitrusten. We hadden amper een plan 
gemaakt voor de terugreis, toen anderhalf uur later 
een verzoek kwam van de politie om te assisteren bij de 
zoektocht naar het Italiaanse meisje Luschra Gazi dat al 
vanaf de donderdag daarvoor vermist was. Ondanks dat 
het 12-jarige autistische meisje gekoppeld was aan een 
vaste begeleider, had ze kans gezien weg te lopen. Tja, dan 
kijk je elkaar even aan, dat was niet de bedoeling, maar we 
waren er nu toch. Iedereen wilde meewerken, dus hebben 
we een GO-moment gegeven.’
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Hulp van gidsen
Op dinsdagmorgen vijf uur vertrekt de groep naar het 
zoekgebied nabij de Noord-Italiaanse stad Serle in de 
provincie Brescia. André: ‘Het terrein dat doorzocht 
moest worden was megagroot en deels ontoegankelijk. 
Het lag ongeveer vijftig kilometer verderop van de plek 
waar we hadden overnacht. Onder leiding van een groep 
specialisten van brandweer, politie en speleologen zijn we 
het gebied ingetrokken. De vader van het meisje was er 
ook steeds bij.’ De dag erna gaat het team weer vroeg op 
pad om zoveel mogelijk te kunnen zoeken in de koelere 
uren. ‘We hebben in totaal vijf gebieden uitgewerkt. Het 
gebied bestond uit zeer dichte begroeiing en enorme 
hoogteverschillen. Onze groep kreeg twee gidsen mee van 
de brandweer uit Milaan, die heel bekend waren in het 
gebied. Het was zwaar werk. Hoge temperaturen, klimmen 
en dalen met tien kilo bepakking op je rug.’

Grotten en spelonken
Drie lange dagen zoekt het team een deel van het 
gebied af, talloze grotten en spelonken worden grondig 
nagespeurd. Het is ondenkbaar om op alle plekken na te 
kijken, daarvoor is het gebied te groot. Af en toe raken 
zoekers gewond door een valpartij. ‘Er zaten ook giftige 
adders in het gebied, daar moesten we voor uitkijken,’ 
vertelt John. Het kind wordt niet gevonden en na vier 
dagen wordt de zoektocht afgesloten. ‘Dat is frustrerend, 
je wilt zo graag dat meisje vinden, maar op enig moment 
moet je gaan afronden.’

Enigszins teleurgesteld keert 
de groep na een pittige 
week terug naar Nederland. 
Moe, maar voldaan en met 
een positief gevoel. André 
Boelens en zijn speurhond 
Google – ‘ja, naar de 
zoekmachine’- hebben in 
Italië gewicht achtergelaten. 
De politieman verloor vier 
kilo, zijn hond twee. De hond 
trok veel bekijks. ‘Google is 
een Beierse bergzweethond, 
daar zijn er in Nederland 
maar heel weinig van. Hij 
is speciaal voor de jacht 
gefokt. Google en ik zijn nu 
vier jaar samen. Ik wilde met 
hem mensen zoeken.’

Vraagtekens
Wat drijft André Boelens om dit werk te doen? ‘Het heeft raakvlakken met mijn werk. 
Ik wil mensen graag uitsluitsel geven en iemand – dood of levend – terugvinden. Als 
je familieleden maar zekerheid kunt geven.’ De Gelderse politieman zet vraagtekens 
bij het onderzoek van de Italiaanse politie. ‘Ik was daar als RHWW-er en niet als 
politieman, maar je kijkt natuurlijk wel met een politie-oog naar de organisatie van 
de zoektocht. Er was een getuige die drie keer een andere verklaring aflegde, die 
zou ik weleens aan de tand willen voelen. Ik werd getriggerd door de vraag: wat 
is er gebeurd in de tussentijd dat het meisje verdwenen is en de eerste melding? 
Ik vind het vreemd dat er – hoewel het gebied uitgestrekt was – nul komma nul is 
gevonden van het meisje. Nog geen stukje kleding. Er is door honderden leden van 
de bergpolitie, door carabinieri, speleologen en talloze andere hulpverleners - zoals 
wij met twaalf goed getrainde honden - 24/7 gezocht. Dan moet je toch iets vinden? 
Het was een grote warboel, de Italianen hadden de touwtjes niet strak in handen en 
spraken nagenoeg alleen maar Italiaans. Dat bemoeilijkte ook de communicatie.’

‘Als je fam
ilieleden m

aar zekerheid kunt geven.’

John van Norden tijdens een zoekactie elders
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De St. Reddingshonden RHWW is opgericht in 1989 en is een (non-profit) vrijwilligersorganisatie die zich bezighoudt 
met het opsporen van vermiste of bijvoorbeeld onder puin bedolven personen. De organisatie draait voornamelijk 
op inkomsten van donateurs. De honden en hun baasjes doen hun werk op vrijwillige basis. John van Norden is 
vanaf 1998 aangesloten bij de Stichting die al 26 jaar bestaat. ‘Er zijn zestig mensen aangesloten met in totaal veertig 
honden. De honden leven gewoon bij mensen thuis, zijn sociaal opgevoed. Drie keer per maand trainen we, meestal 
in een weekend, omdat de meeste leden doordeweeks een baan hebben. Medewerkers van politie en brandweer, 
maar ook huisvrouwen of mensen met een kantoorbaan. Mannen en vrouwen van alle leeftijden, een mooie mix. 
De trainingen vinden plaats onder leiding van professionele instructeurs. In een gebouw of in een bos of open terrein. 
We wisselen zoveel mogelijk af om gewenning bij de honden te voorkomen.’ 

Buiging
John blikt terug. ‘De Italianen 
hadden het groot aangepakt. In 
tegenstelling tot Nederland waar 
een zoektocht een “feestje” van de 
politie is en gezocht wordt door de 
ME, werd de hulpverlening in Italië 
voornamelijk gerund door honderden 
brandweermensen en leden van 
de Mountain Rescue. Het was een 
gigantische inzet. Er werd dagelijks met 
driehonderd mensen gezocht.’ Italië 
is voor de zoekploeg een waardevolle 
ervaring rijker en het team weet: niet 
elke zoektocht leidt tot succes. De 
meeste leden zijn door de wol geverfd, 
zijn deskundig en daadkrachtig. Met 
hun zoekingen kunnen zij het verschil 
maken. ‘We helpen de politie al jaren bij 
dit soort acties,’ besluit John. Als je over 
deze vorm van vrijwillige hulpverlening 
leest, rest je als buitenstaander maar 
één ding: een diepe buiging.

‘een diepe buiging’

André Boelens met zijn ‘Google’


