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EEN WOORD VOORAF  Joop reder 

Voor u ligt het eerste exemplaar van het SPA-nieuws, een blad vol verhalen en activiteiten voor het komende 
jaar, maar ik ontkom er niet aan om ook nog even terug te kijken naar het jaar 2019. In dit nummer wordt 
o.a. verslag gedaan van de jaarlijkse korps/eenheid reünie, het kerstklaverjassen, maar ook van ons kerstdiner. 
Vooruit kijkend staan er weer de nodige activiteiten op het programma. Ik attendeer u op onze meerdaagse reis naar hotel “Bottler” 
in het wijndorp Veldenz aan de Moezelstreek. Het programma heeft u in de vorige uitgave van het SPA-nieuws kunnen lezen. Fred 
Hoedeman (evenementencommissaris) en ik hebben dat hotel bezocht en het voldoet aan al onze verwachtingen. Het belooft dus 
weer een bijzondere plezierige reis te worden en voor de prijs hoeft u het, denk ik, zeker niet te laten. Vijf dagen all-inclusive voor 
een bedrag van 330,00 euro per persoon en na 17.00 uur zijn alle drankjes gratis. Schrijft u zich wel in voor 1 april 2020, want tot 
die datum hebben wij een optie op het hotel en moeten wij laten weten, of wij van de optie gebruik maken. In dit Spa-nieuws een 
prachtige geheel verzorgde ééndaagse reis naar de Weerribben. Ook deze dag beveel ik warm bij u aan en Fred heeft voor u een 
prachtig programma samen gesteld. Voor beide reizen geldt zoals altijd: Schrijf in, want vol is vol.
Van dit woord vooraf wil ik ook gebruik maken om u te informeren over mijn gezondheid. Begin november constateerde men bij mij 
een tumor in de linker nier, dus een operatie en het verwijderen van die nier bleek noodzakelijk. Hier bleef het echter niet bij, want 
er bleek meer aan de hand te zijn. Op de scan was duidelijk te zien dat ik, vlak bij het te opereren gebied, ook een levensgevaarlijk 
aneurysma aan mijn aorta had. Alles kwam nu in een stroomversnelling, want een nier verwijderen, nou ja, dat was wel ingrijpend, 
maar ingrijpender was het aneurysma, dat op knappen stond. Ik ben op 19 december 2019 geopereerd en de operatie zou zo’n vijf 
uur in beslag nemen. Dat liep echter anders en pas na negen uur werd mijn vrouw gebeld, dat ik naar de IC gebracht zou worden. 
Tijdens de operatie hadden zich verschillende problemen voorgedaan en bleek ik ook nog eens een broekoperatie te hebben moeten 
ondergaan. Al met al drie zware operaties in de buikstreek in één keer. Ik heb vijf weken in het ziekenhuis gelegen. De verzorging in 
het OLVG was in één woord geweldig. Het verplegend personeel is niets te veel en Ron Brandsteder zong ooit het lied : “Engelen 
bestaan niet!” Ik weet inmiddels beter. Engelen bestaan en dat werd dagelijks bewezen door artsen en verpleegkundigen. Ik herstel 
nu verder thuis. Als u dit leest zal u mij waarschijnlijk wel weer even in het SPA-honk hebben gezien, maar volledig herstel zal toch 
nog wel enige maanden duren. Ik wil u allen die tijdens deze voor mij en mijn gezin zo moeilijke periode steunden, bedanken voor 
alle blijken van sterkte, wensen van beterschap, in welke vorm dan ook. Van de Eenheidsleiding, SPA-leden, APGS-leden, vrienden 
en bekenden, mensen het heeft mij ontzettend gesteund en gesterkt. Nogmaals……heel hartelijk dank en hopelijk gauw tot ziens.   
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ACTIVITEITEN- EN EVENEMENTEN KALENDER 2020

In ons SPA Honk, RIJKSSTRAATWEG 56,1115 AT  DUIVENDRECHT ,  tel. 06-18622402  

Dag Datum Activiteit Tijd Locatie
    
dinsdag 17/03/20 Paasklaverjassen (Spa) 13.00 uur SPA-honk
zaterdag 04/04/20 Paasklaverjassen (open) 13.00 uur SPA-honk
dinsdag 14/04/20 Algemene ledenvergadering 13.00 uur SPA-honk
dinsdag 21/04/20 Bingo 13.00 uur SPA-honk
vrijdag 15/05/20 Dagreis Weerribben 09.00 uur PTO
dinsdag 19/05/20 Klaverjassen 13.00 uur SPA-honk
dinsdag 16/06/20 Bingo 13.00 uur SPA-honk
zaterdag augustus Barbecue info volgt SPA-honk
dinsdag 15/09/20 Klaverjassen 13.00 uur SPA-honk
do-ma 17/21-9-2020 Najaarsreis Duitsland 09.00 uur PTO
dinsdag 19/10/20 Bingo 13.00 uur SPA-honk
dinsdag 16/11/20 Klaverjassen 13.00 uur SPA-honk
    
NB.  Klaverjas en Bingo zijn steeds op de 3e dinsdag van de maand.
Klaverjassen in de oneven maanden en bingo in de even maanden     
SPA Honk bereikbaar met GVB Bus lijn 41 halte Plataanstraat (voor de deur SPA Honk)    
PTO is gelegen Ouderkerkerdijk 150 te Amsterdam    
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Dinsdag 31 maart 2020 - Aanvang 13.00 uur
SPA-honk, Rijksstraatweg 56, 1115 AT Duivendrecht

SPA Honk bereikbaar met GVB Bus lijn 41 
halte Plataanstraat (voor de deur SPA Honk)

AGENDA
1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 23 april 2019
4. Ingekomen stukken
5. Verslag secretaris 
6. Verslag ledensecretaris
7. Verslag penningmeester
8. Verslag kascommissie 
Pauze

1. Voorstellen
2. Beleid bestuur
3. Verkiezing bestuur
4. Verkiezing Kascommissie
5. Rondvraag
6. Sluiting

TOELICHTING
T.a.v. de punten 3, 5 en 9; 
De agenda, notulen, het verslag van de secretaris liggen vanaf 
maandag 9 maart 2020 ter inzage in het SPA-honk. 

T.a.v. 10;
Voorstellen kunnen tot 17 maart 2020 bij het bestuur worden 
ingediend.

T.a.v. punt 12;
Aan de beurt van aftreden zijn de bestuursleden Arie Broekhoff, 
Frank v.d. Berg en Rob Heida. De aftredende bestuursleden stel-
len zich herkiesbaar.                                                   
Kandidaten voor een bestuursfunctie kunnen zich tot uiterlijk 17 
maart 2020 opgeven bij het secretariaat van de SPA.

Bestuur SPA.
n.d. Rob Heida (Secretaris)

RECTIFICATIE  

LEDEN 
OPGELET !

In afwijking van het gepubliceerde 
in het SPA-magazine van december 

2019 wordt bekend gemaakt, 
dat de Algemene Ledenvergadering 

(ALV) van de SPA ….

Niet op 31 maart 2020 
maar 14 april 2020 

zal plaats- vinden.

JAARLIJKSE ALGEMENE LEDENVERGADERING S.P.A.
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Horizontaal

1. Spaans gerecht* wijn* stadium/schijngestalte v/d maan
2. geëmailleerd Italiaans aardewerk* liever/eerder* 
 plaats in ZH/ sleutelstad
3.  muz noot* zoetwatervis* waardepapier* Ierland* bar/zeer
4.  binnen* mannetjeshond* sprookjesfiguur* 
 zeemacht* gedenkboek
5.  eis* bijb figuur* water in VS* peulvrucht* parelduikster
6.  Europese taal* tijdsduur* verpakkingsmiddel* grondsoort*   
 rivier in ZLb
7.  obelisk* sluis* welige groei* een zekere* delfstof
8.  spil* rivier in NBr* rivier in Duitsland* vogel* 
 provincie in Ned.
9.  Spaans veldheer * legervoertuig* loven* trip* lidwoord
10.  lieden* hoop* afval van walvisspek* Bond van Nederlandse   
 Architecten* meisjesnaam* erg* achter.
11.  muurholte* open* soort biefstuk* vaste brandstof* gravure.
12.  rivier in Oostenrijk* landb werktuig* plaats in Ov* 
    pers vnw* hansworst.
13.  kokertje* sprookjesfiguur* inreisvergunning (mv)* inh maat* 
     Kentekens motorvoertuig Koninklijk Huis
14.  witbier/aroma van drank* water bij A’dam* suikerpalm*   
 adellijke Javaanse titel* meisjesnaam* bier* nabootsing van geluid.
15.  voorkeur* slijtplek in weefsels* aanzien* rechtstreeks*
     morgenrood
16.  verbannen* plaats in Zld* raadsel
17.  belasten* rivier in Frankrijk* vergrootglas.

Verticaal

 1.  geneeskrachtig* uiting van 
verkoudheid* voor.
 2.  weg* meisjesnaam* sas* met pek besmeren
 3.  waterbloem* (zeldzame) vogel* kwade
 4.  heldendicht* soort vleermuis.
 5.  luchtband* Spaanse bouwstijl in 13e tot 16e eeuw* pers vnw
 6.  god v/d wereldzee* onderricht* haast* bevestiging* voordat
 7.  jammerlijk* roofdier* lof
 8.  ontvangstbewijs* inktvis/kleur* college van rechters in het
     oude Athene.
 9.  hij* larve* zuivelproduct* schrijfgerei* nauw.
10.  titel (afk)* bij* kievitsbloem* donkergrijs gesteente
11.  dwarsgroeven maken in autobanden* het Opperwezen.
12.  dierbaar aandenken* kippenloop* koornis* wereldtaal.
13.  Noorse munt* troefkaart* lengtemaat* beletsel* Russische vorsten
14.  glijden* huurrijtuigje op twee wielen* gelofte
15.  plaatsje in Friesland* rondhout* vragend voornaamwoord* 
 gebogen been* kruid* jeugdpuisje
16.  schurk* vogel* rivier in NBr* drinkgerei* vogelverblijf
17.  vogel* waternimf* pers vnw.
18.  bloedwei* gewelddadige aanslag* iemand van aanzien
19.  griezelig* biljartterm* grof boezeroengoed* vruchtennat.
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DOORLOPER SPA MAART 2020

Puzzelpagina
Voor de kerstpuzzel in het decem-
bernummer van het SPA Nieuws 
ontvingen we 20 oplossingen, die 
allemaal juist waren. Bij de loting viel 
de puzzelprijs op Dirk Kloosterboer. 
We maken een afspraak met hem 
om de prijs te overhandigen. Hierbij 
weer een nieuwe puzzelopgave, als 
oefening voor de grijze cellen. 

De oplossing van deze 
puzzel kunt u sturen naar 
puzzel@spa-amsterdam.nl 
en gelieve dit te doen voor 

1 mei 2020.

www.vcklogistics.com

VCKL-197 adv politieblad_V2.indd   1 09-06-1623   15:43
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Installatietechniek

Centrale verwarming en sanitair

H. Wiersma
Hortlijnhof 3
1445 SG Purmerend
0624713992

WWW.MOSKKRAANVERHUUR.NL

BEDRIJFSWEG 11A ⅼ 1785 AK DEN HELDER ⅼ Kijkduinlaan 18 A ⅼ 1789 AE Huisduinen
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In de planning van onze ac-
tiviteiten staat opgenomen 
een Paasklaverjasmiddag op 
zaterdagmiddag 4 april 
2020. Deze klaverjasdrive 
is toegankelijk voor leden en 
introducées en vindt plaats in 
het SPA-honk. 

In verband met de beperkte capaciteit vragen wij aan diegenen, 
die zeker willen zijn van een plaats, zich van tevoren per e-mail 
op te geven voor 25 maart 2020. Inloop is vanaf 12.30 uur, de 
klaverjasdrive begint om 13.00 uur. De kosten van deelname 
bedragen € 5,- per persoon (exclusief consumpties), te voldoen 
bij binnenkomst. De prijzen zijn Paas-gerelateerd. 
Aanmelden kan via een mail aan secretaris@spa-amsterdam.nl. 
Heeft u zich inmiddels mondeling opgegeven, dan hoeft u dit hier 
niet meer te doen. 

PAASKLAVERJASSEN Frits Möller

NAJAARSREIS 2020 eveneMentencoMMissie

Op 17-21 september 2020 is onze najaarsreis 2020 
gepland. 

Waar gaan we heen? We gaan naar het stadje Veldenz in de 
Moezelstreek. Daar is het oog gevallen op hotel Bottler. In dit eeu-
wenoude centraal gelegen wijndorp Veldenz vindt u hotel Bottler.

Vlakbij de grote plaatsen Trier en Bernkastel-Keus. Ook 
Luxemburg is niet ver weg.

In ons restaurant wordt u dagelijks verwend met een uitgebreid 
ontbijtbuffet, een warme lunch en een 3 gangen keuzemenu. Ook 
heeft het hotel een prachtig terras waar u lekker kan bijkomen 
van de dag onder het genot van een drankje.

's Avonds is er regelmatig vertier en entertainment.

Het hotel beschikt over 30 moderne kamers met douche/bad/
wc/tv met NL-zenders en WIFI. Het hotel heeft geen lift. Alle 
kamers bevinden zich op de 1ste en 2de etage. De bereikbaar-
heid van de kamers hebben wij als goed ervaren, dit ondanks het 
gebrek van een lift.

Wat bieden wij u aan:
Ontvangst met warme lunch of koffie met gebak
4 x Overnachting met uitgebreid ontbijtbuffet
4 x Warme lunch of lunchpakket
3 x Uitstekend 3-gangen keuze menu
1 x Uitstekend Dinerbuffet
Koffiecorner koffie en thee gehele dag GRATIS
Dagelijks alle drankjes van 17:00 t/m 24:00 GRATIS
bieren, wijnen, fris- en vruchtendranken ,jenevers en apfelkorn
Iedere avond vertier en entertainment o.a. live muziek, dorps-
wandeling en wijnproeverij.
Hierbij wordt regelmatig een bittergarnituur geserveerd
GRATIS gebruik versnellings-fietsen en alle andere faciliteiten

De kosten voor deze reis bedragen € 330,00 per persoon.
Wilt u mee ….neem even contact op met Ilona Stap. Zij kan 
vertellen of er nog plaats is. Zo ja,  dan snel de overschrijving 
van het verschuldigde bedrag op rekeningnummer NL89 INGB 
0000 451020 t.n.v. Senioren Politie Amsterdam doen. Uw betaling 
geldt als inschrijving. 
Denkt u ook aan het afsluiten van een reis- en/of 
annuleringsverzekering

TIMMERFABRIEK
VAN TUYL

Levering van machinale
TIMMERWERKEN

Vleugelboot 31, 3991 CM Houten, T 030 639 08 28
F 030 636 15 37, E info@timmerfabriekvantuyl.nl

I www.timmerfabriek.nl

Oostendorp Verhuizingen 
Zaandam

Wij zijn u graag van dienst! 
Bel 075-6179078 of kijk op

www.oostendorpverhuizingen.nl

Klanten waarderen 
ons bedrijf met een 9,6
vertrouwd
verantwoord
veelzijdig klantenvertellen.nl
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Dmissi Electro B.V.
Portsmuiden 15
1046 AH Amsterdam Tel: +31 (0)20-448 11 25 

Fax: +31 (0)20-448 11 26  
Mobiel: +31(0) 6-146 770 40

E-mail: info@dmissielectro.nl

MDM Motorsport
Sloterweg 340

1171 VJ Badhoevendorp

Tel;: 020-6599732
Fax: 020-6599734

Een onafhankelijk Logistieke dienstverlener

Biedt U een breed scala diensten aan:
• Opslag
• Logistieke Dienstverlening
• Douane Afhandeling
• Lucht- en Zeevracht
• Nationaal en Internationaal Transport

Tupolevlaan 48 • 1119 NZ Schiphol-Rijk

Tel.: 020-890 25 67 (hotline) Fax: 020-794 05 45
Tel.: 020-794 05 41 Mob: 06-43004967

E-mail: info@faas4.com

Postbus 1134
1430 BC Aalsmeer

Telefoon: 0297-395800
Fax: 0297-395900

info@sher.nl

Uw adres voor: • een goed glas bier
• een beste borrel
• een prima kop koffie

Club lokaal ‘De Hoop’ Aanbevelend: Annie Bodemeijer

Voor Uw:
Boekhouding - Loonadministratie - Jaarrekening - Aangiften

Loonheffing, Omzetbelasting, Inkomstenbelasting,
Vennootschapsbelasting etc.

Tourniairestraat 1
1065 KK Amsterdam

Tel.: 020-4080840 - Fax: 020-4080845

Postbus 1134 - 1430 BC Aalsmeer

Telefoon: 0297-395800 - Fax: 0297-395900 - info@sher.nl

Zuiderbreedte 23
3845 MC Harderwijk
✆ 0341 26 76 97 

www.wolfcaravans.nl

advertenties_SPA_329.indd   3 19/02/20   15:33
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Op vrijdag 15 mei willen wij met u om 09.15 uur vertrekken 
vanaf de PTO richting de Weerribben om daar, naar wij ho-
pen, een gezellige en interessante dag door te brengen. Wij 
worden daar verwelkomd met koffie en gebak, waarna we 
met 2 of 3 klassieke rijtuigen een tocht door de Weerribben 
maken.  

Restaurant ‘t Binnenhof zal hierbij het begin- en eindpunt zijn. 
Hier gaan wij Live Cooking ervaren: dit zal met alleen verse en 
zoveel mogelijk plaatselijke producten gerealiseerd worden, waar-
bij uiteraard rekening gehouden wordt met allergieën en andere 
speciale wensen. Na deze ervaring zullen wij weer richting PTO 
gaan alwaar wij rond 21.30 / 22.00 uur zullen arriveren. 

De dagindeling zal als volgt zijn,
11.00 uur
U wordt ontvangen in ’t Binnenhof met twee kopjes koffie of thee 
en appelgebak met slagroom.

11.45 uur
De klassieke rijtuigen staan klaar voor een tocht door de 
Weerribben naar de horse experience in Oldemarkt

13.15 uur
De soep en broodjes staan klaar in de horse experience. Tijdens 
de lunch is er onbeperkt koffie/thee/ijswater

13.45 uur
Allert Zwaan gaat beginnen met een korte intro over de stal-
houderij, gevolgd door een rondleiding en bevlogen uitleg bij de 
diverse onderdelen ondersteund door een demonstratie

15.15 uur
De rijtuigen staan weer klaar om via een leuke route terug te 
gaan naar ’t Binnenhof te Paasloo

16.30 uur
U kunt de ervaringen bespreken tijdens de borrel (excl., hiervoor 
werken ze met drankenkaartjes)

17.15 uur
Live cooking met voor- hoofd- en nagerechten, die bestaat uit:

Voorgerechten
Een live bereiding van onder andere: zalm op twee verschillende 
wijzen, mousse van geitenkaas, filet van beekforel, gerookte eend, 
rundercarpaccio van het Friese rund. Alle gerechten worden ge-
serveerd met bijpassende garnering, dressing en op à la carte 
wijze gepresenteerd.

Hoofdgerechten
Een warme live bereiding van onder andere: Black Angus Grained 
Fed Biefstuk, Hertenfilet, Vlaamse stoofschotel, Medaillon van het 
Livar varken, duurzaam gevangen zwarte heilbot, gamba’s, zalm, 
Pulled Oats (v) en roergebakken lupine (v). Alle gerechten worden 
geserveerd met bijpassende garnering, dressing en op à la carte 
wijze gepresenteerd.

De hoofdgerechten worden begeleid met één groente, aard-
appelgratin en een Waldorfsalade beide worden aangevuld met 
gerechtjes van de tijd van het jaar.

Nagerecht
Dame-blanche of sorbet, aangevuld met gerechtjes van de tijd 
van het jaar.

20.00 uur. Geschat vertrek terug naar Amsterdam.

Alle bovengenoemde prijzen zijn exclusief drankjes, tenzij anders 
vermeld.

Deze mooie en interessante 
dagtocht wordt de SPA-leden 
aangeboden voor € 70.-  per 
persoon, over te maken op 
ING-rekening NL89 INGB 
0000 451020, t.n.v. Senioren 
Politie Amsterdam. 

Betalen is inschrijven. Op 31 maart 2020 dient uw betaling          
gestort te zijn. 

SPA-leden gaan uiteraard voor, maar als er plaatsen over zijn 
kunnen introducees mee voor € 95.- p.p.

Denkt u aan een reis- en/of annuleringsverzekering!

DAGTOCHT WEERRIBBEN Fred HoedeMan

Tegen inleveren 

van deze advertentie 

25% korting

Tegen inleveren 

van deze advertentie 

25% korting

Floraweg 10, 3608 BW Maarssenbroek
Tel. 06-24767540 | gerbenvanderwal@ziggo.nl 

www.gerbenvanderwalmetaal.nl

DOFAN 
ADMINISTRATIES 

€ Financiële dienstverlening voor MKB en ZZP 
   € Periodieke aangiftes zoals BTW en Inkomsten 
      € Persoonlijke boekhouding 

Meer info? Bel: 06-53993016 of bezoek onze website: 

WWW.DOFAN.NL

Bewerkingsmachines voor pvc, aluminium en staal

Vomatic
de enige leverencier

van Emmegi voor de pvc markt.

WWW.VOMATIC.NL

Joost v.d. Vondelstraat 10
1132 SB Volendam
Telefoon:  06-51078995
Email:  info@ vomatic.nl

www.aem-hekwerken.nl
0512 - 530659

De tussendiepen 61 C, 9206 AC Drachten, 
info@aem-hekwerken.nl

Havinghastraat 15

1817 DA Alkmaar

the Netherlands

T:+31 (0) 72 56 11 446

F:+31 (0) 72 56 24 044

info@huijzer.com

www.huijzer.com

Havinghastraat 15

1817 DA Alkmaar

the Netherlands

T:+31 (0) 72 56 11 446

F:+31 (0) 72 56 24 044

info@huijzer.com

www.huijzer.com

Havinghastraat 15

1817 DA Alkmaar

the Netherlands

T:+31 (0) 72 56 11 446

F:+31 (0) 72 56 24 044

info@huijzer.com

www.huijzer.com

Havinghastraat 15

1817 DA Alkmaar

the Netherlands

T:+31 (0) 72 56 11 446

F:+31 (0) 72 56 24 044

info@huijzer.com

www.huijzer.com

advertenties_SPA_329.indd   4 19/02/20   15:33



S.P.A. Nieuws Maart 2020

10

Een veel voorkomende vorm van internetoplichting is 
phishing. Mensen ontvangen een valse e-mail. Deze valse 
mails zijn zogenaamd afkomstig van offi ciële instanties en 
bedrijven, zoals het CJIB of een bank.

Waren deze mails vroeger te herkennen aan slecht Nederlands 
met spelfouten, de tegenwoordige phishing mails maken gebruik 
van offi ciële logo's en bevatten veel minder spelfouten. Met de 
term phishing wordt een vorm van internetoplichting bedoeld 
waarbij mensen valse e-mails ontvangen. Deze valse e-mails zijn 
zogenaamd afkomstig van offi ciële instanties, organisaties of bedrij-
ven, maar in werkelijkheid worden ze verstuurd door oplichters. 
Deze oplichters doen er alles aan om de e-mails zo authentiek 
mogelijk te laten lijken, vaak inclusief offi ciële logo’s. In de e-mails 
wordt mensen gevraagd op bepaalde links te klikken, of meege-
zonden bestanden te openen.

Het nare van phishing-e-mails is dat ze iedereen kunnen treffen. 
De oplichters spelen daarbij ook in op de angsten en emoties 
van de ontvangers. Zo doet men net of je nog een achterstallige 
rekening moet betalen en dat er een boete dreigt als dat niet 
op tijd gebeurt. Of dat er een bankrekening geblokkeerd dreigt 
te worden als er niet tijdig wordt ingelogd. Slachtoffers hebben 
hierdoor vaak een gevoel van urgentie om toch even uit te zoeken 
hoe dat precies zit. Sommige mensen zijn hierdoor helaas geneigd 
in de valstrik van de phishing-mail te lopen. 

Als je een link in een phishing-mail aanklikt, word je vaak naar 
een nagemaakte website geleid, waarbij de oplichters hopen dat je 
gevoelige informatie invoert, zoals je bankgegevens. Ook wanneer 
je een bestand opent dat meegezonden is met een phishing-mail, 
kan je ongemerkt malware en spyware op je computer installeren. 
Middels deze malware en spyware kunnen bijvoorbeeld belang-
rijke gegevens (zoals betalingsverkeer) onderschept worden. Het 
uiteindelijke doel van de oplichters is dus om geld buit te maken 
of om belangrijke persoonsgegevens te ontfutselen. Phishing is 
een wijdverspreid fenomeen.

Veruit de meeste pogingen tot phishing geschieden per e-mail, 
omdat het een effi ciënte manier is voor criminelen om in een 
handomdraai potentieel duizenden mensen te bereiken. Maar 
phishing vindt ook plaats per telefoon. Een voorbeeld hiervan 
is dat een Engels sprekende persoon namens Microsoft wordt 
opgebeld met de mededeling dat de computer besmet is, of niet 
goed werkt. De bedoeling is dat de gebruiker toestaat dat een pro-
gramma op de computer geïnstalleerd wordt. Via dit programma 
krijgt men de beschikking over de computer.

Ook het zenden van valse facturen of aanmaningen, via de post of 
e-mail ,van bestaande bedrijven wordt men verzocht binnen korte 
termijn geld naar een rekening over te maken of deze door op 
een link te drukken te betalen. Door het klikken op de link kan 
er kwaadaardige software op de computer geïnstalleerd worden 
zoals de gijzeling software Ransomware Hierdoor kan je niet 
meer bij de afbeeldingen en documenten.

Een nieuwere vorm van oplichting gebeurd via sociale media, 
denk aan Facebook, Whatsapp, enzovoort.  Soms krijgen crimine-
len toegang tot de e-mail of sociale media accounts van mensen. 
Bijvoorbeeld doordat er via phishing inloggegevens zijn buitge-
maakt. Door het monitoren van de account krijgt men inzicht in 
het taalgebruik en weet men de ouders, vrienden te achterhalen. 
Deze personen kunnen dan een bericht krijgen dat hun kind/vriend 
ernstig in geldproblemen zit. De criminelen hebben dan een mate 
van urgentie gecreëerd  Er wordt een beroep gedaan op de hulp-
vaardigheid van de mensen die zo’n bericht ontvangen.

Het belangrijkste is dat als je een e-mail of betalingsverzoek of 
een hulpverzoek krijgt, neem dan via de telefoon contact op met 
de instantie of persoon.

Op de SPA website kunt u via Mijn Computer en Ik > Email > 
Phishing een artikel vinden waar dit uitvoeriger beschreven is en 
hoe te handelen bij Phishing.

Bij Mijn Computer en Ik > Internet > Ransomware en Cryptoware 
vind u een artikel waarin dit beschreven is en hoe te handelen.

INTERNETOPLICHTING Bert lustig
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 Dinsdag 17 december 2018. De dag waarop door veel SPA-
leden naar werd uitgekeken. Want die dag was de Kerstbingo. 
Zoals elk jaar weer een succes. Rob Heida had weer voor 
mooie prijzen gezorgd. Dat bleek wel uit het feit, dat er prach-
tige rollades waren ingekocht, maar ook verse kippen en pa-
trijzen. Ook de drank ontbrak niet op de prijzentafel Tussen 
half een en een uur vulden zich de plaatsen met de goklustigen. 
Ilona Stap begon aan de verkoop van haar kaarten. Het is soms 
vrij druk aan haar “tafeltje”. Maar goed, nadat iedereen was 
voorzien van een bingokaart kon Frits Möller beginnen met 
het draaien van de trommel. Door het succes van de laatste 

bingo was Yvonne Hoedeman de bingoleider. Zij riep met luide 
stem de cijfers af en plaatste de balletjes in de controleschijf. 
Al snel vielen de eerste Bingo’s en konden, na controle, de 
winnaars hun prijs uitzoeken. Het is een spel, waar echt geen 
ongeregeldheden plaats kunnen vinden, ondanks dat je geen 
prijs wint. En dat geldt ook voor de bingo. Maar een mens 
moet tevreden zijn. Je speelt tenslotte voor je plezier en de 
lach. Nadat er meerdere rondes waren gespeeld en de prijzen 
opgehaald waren, liep de bingo ten einde. Enkelen gingen met 
mooie prijzen huiswaarts. Yvonne en Frits, weer bedankt voor 
deze zeer geslaagde bingo.

  Het Open Kerstklaverjassen is op zaterdag 14 december voor 
SPA-leden en anderen georganiseerd door de evenementencom-
missie van de Spa. Dit is één van de nieuwe activiteiten in het 
SPA-honk, welk evenement in december 2018 voor het eerst 
werd georganiseerd. De bekendheid van deze activiteit is groei-
ende en voldoet aan een behoefte. Dit blijkt uit het feit dat er 
vorig jaar 25 deelnemers waren en nu 9 tafels, bezet waren met 
36 klaverjassers. Er waren door Rob Heida meer dan voldoende 
prijzen aangeschaft, die aantrekkelijk op de prijzentafel stonden 

te pronken. Het inschrijfgeld bedroeg € 5,= per persoon en als 
je de prijzentafel zag, was dat het inschrijfgeld meer dan waard. 
Er zijn meerdere rondes gespeeld. Het is elke keer gezellig met 
inmiddels een vaste kern die er steeds weer is. Ook nu was 
er een poedelprijs voor degene met het laagst aantal punten. 
Deze werd gewonnen door Dick Schönhagen met 3569 punten.  
De winnaar van het toernooi werd Hansje Dekkers met 5538 
punten; 2e plaats voor Lenie Grootegoed met 5411 punten en 
3e werd Femke Brouwer met 5381 punten.

KERSTBINGO redactie

KERSTKLAVERJASSEN Frits Möller
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Ook in december hebben we weer een kerstdiner-dansant gehad. 
Ditmaal als locatie het Holland Boathouse. Het was een heel andere 
entourage als de voorgaande jaren, maar die verandering leek ons 
wel leuk. De ruimte was in een gezellige kerstsfeer aangekleed en 
ook anders als anders, ronde tafels. Wij hoopten dat het onderlinge 
contact hierdoor ten goede kwam en zeker voor een goede sfeer zou 
zorgen. Gezien het feit dat de reünie, die we daar al meer keren heb-
ben gehouden en altijd zeer goed verzorgd was, hebben wij daar het 
kerstdiner geboekt. Zonder daar eerst zelf te eten om te weten wat, 
qua kwaliteit en hoeveelheid, het geboekte diner zou. Vanaf 15.30 uur 
druppelden de deelnemers binnen en werd het allengs een gezellig 
geheel. Ook was onze vaste muzikale begeleiding er weer en zorgde 
voor gezellige en later ook uitnodigende dansmuziek. Alles bij elkaar 
genoeg ingrediënten om zeker te zijn van een fijne en gezellige avond.

Wat een tegenvaller was het, dat wij werden aangesproken over 
de minimale hoeveelheid van het diner. De soep was net aan 
genoeg. Doch wat daarna volgde was zeer weinig te noemen. De 
porties vlees c.q. vis waren erg klein. Verder bleek er geen garni-
tuur bij te behoren (hole kies hoeveelheid). Het toetje was wel 

weer goed. Over de kwaliteit kon niet geklaagd worden, maar 
over de hoeveelheid zeker. Nadat wij bij de bediening hierover ons 
ongenoegen hadden geuit, is Rob naar de keuken gegaan. Nadat 
hij daar ook had laten weten, dat wij niet te spreken waren over 
het geserveerde hoofdgerecht, werd kort daarna een hoeveelheid 
frites geserveerd. Maar dat voelde als mosterd na de maaltijd.

Ik heb hierover later met de verantwoordelijke persoon contact 
gehad. Ik heb daarin duidelijk laten weten, dat naar aanleiding hiervan 
in de toekomst de kans op nog een boeking zeer klein zal zijn. Hierop 
kreeg ik de toezegging dat dit zeker niet meer zo zou gebeuren.

Ik heb hier wel van geleerd, dat goed vertrouwen niet altijd goed 
gaat en zal dus in de toekomst eerst gaan “voor-eten”, om op die 
manier te kunnen nagaan of kwaliteit en het menu aan de door 
ons gestelde eisen/verwachting voldoet.

Ondanks deze mindere ervaring hadden wij het gevoel dat de avond 
verder toch geslaagd en gezellig was. Ik hoop dat dit alles niet het 
vertrouwen in mij als evenementenorganisator te erg heeft geschaad 
en dat u mij nog een herkansing wilt geven voor de toekomst. 

    

4 januari was er weer de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie, dit maal 
voor het eerst gezamenlijk met de APGS. In november werd 
ons bestuur benaderd door de APGS met het verzoek of er een 
mogelijkheid was de nieuwjaarsreceptie gezamenlijk te houden. 
Oorzaak was dat zij niet meer terecht konden op het PTO. Dit 

werd na bestuurlijk overleg akkoord bevonden. Tot onze spijt kon 
onze voorzitter van de SPA, Joop Reder, door een zware medische 
ingreep niet aanwezig zijn. Wel was het verdere bestuur van de 
SPA, alsook het bestuur van de APGS en onze beschermheer, de 
Hoofdcommissaris Frank Paauw aanwezig. Rob Heida nam de 
honneurs van onze voorzitter waar en hield een welkomsttoe-
spraak, welke via whatsApp video door Joop gevolgd kon worden. 
Hiervan werd door een hoop aanwezigen gebruik gemaakt om 
Joop te groeten.  Na dit gebeuren liet Joop weten dit erg te heb-
ben gewaardeerd en te hopen spoedig weer bij ons te zijn in het 
SPA-honk. Wij wensen hem dan ook een spoedig herstel toe. De 
receptie werd, zoals elk jaar, weer goed bezocht en wij werden 
door de catering uitermate goed verzorgd. Zowel wat hapjes als 
drankjes betreft, complimenten te over hiervoor. Hierbij willen 
we ook de vrijwilligers bedanken, die ons hebben geholpen met 
het aankleden van het honk en opzetten van de tent. Maar ook 
weer het afbreken en opruimen hiervan. 

Wij zien uit naar de evenementen voor het komend jaar. Wij hopen, 
dat hetgeen wij organiseren, weer aan uw verwachtingen gaan voldoen.

KERSTDINER-DANSANT Fred HoedeMan

NIEUWJAARSRECEPTIE eveneMentencoMMissie
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Cor BOMMEZIJ
De inmiddels 87 jarige Cor maakt het zoals hij zegt "naar 
omstandigheden" goed.  Na het overlijden van zijn echtgenote 
staat Cor er alleen voor en dat is wel eens moeilijk. Wekelijks 
komen zijn zoon en dochter, om beurten, bij Cor eten en 
dat vindt hij wel zo prettig.  Cor heeft last van de ziekte van 
Parkinson, maar verder maakt hij er het beste van en Cor groet 
alle bekenden van de SPA.

Gerrit van ROOTSELAAR
De 92 jarige Gerrit is onlangs verhuisd naar een aanleunwoning 
behorende bij het Verzorgingscomplex Nieuw Vredenburg aan de 
Postjesweg te Amsterdam. Gerrit is slecht ter been en is gestopt 
met autorijden. Gerrit is het liefst thuis en het bezoeken van de 
SPA zit er niet meer in helaas. Zijn kaartvrienden zullen hem 
zeker missen.

Coen van KASTEEL
Bij  Coen werd een kwaadaardige tumor in de hals  aangetrof-
fen en dit moest behandeld worden. Een reeks van 35 pittige 
bestralingen zijn inmiddels afgerond en nu nog afwachten op 
een positieve MRI uitslag. Sterkte Coen en wij gaan uit van een 
goed herstel.

Dries van WIJNGAARDEN
Dries, inmiddels 80 jaar, heeft de politie als plaatsvervangend chef 
Wijkteam Rivierenbuurt verlaten en is woonachtig in het mooie 
Vinkeveen. Zijn echtgenote is enige jaren geleden overleden en 
dus staat ook Dries er alleen voor. Zijn kinderen, kleinkinderen 
en goede vrienden steunen hem waar mogelijk. Dries is niet bij 
de pakken neer gaan zitten en doet veel vrijwilligerswerk, be-
zoekt hobbyclubs en werkt in zijn biologische tuin. Dries groet 
alle bekenden.

Pieter ZELDENRUST
Via Amstelveen Noord is Pieter, 80 jaar oud, terecht gekomen 
bij de Garage aan de Eenhoorn alwaar hij de automatisering op 
poten heeft gezet. Pieter heeft veel steun gehad aan de inmiddels 
overleden Ab Froom.  Pieter is 20 jaar geleden met zijn echtgenote 
vanuit Amstelveen, terug gegaan naar het rustige Friesland. Het 
leven is hier rustig en de mensen hebben tijd voor een praatje en 
Pieter vindt dat buitengewoon prettig. Pieter zingt in een kerk-
koor. Het ga je goed.

Peter OHM
Peter  is, zeg maar een van onze jongere leden en  was regelmatig 
aanwezig bij een of andere spa gelegenheid, doch de laatste tijd 
werd hij gemist. Vorig jaar heeft Peter een rugoperatie moeten 
ondergaan en ook is bij hem de ziekte van Parkinson vastgesteld. 
Peter zit nu weer wat beter in zijn vel en is van plan om binnen-
kort weer eens  bij een spa-activiteit zijn gezicht te laten zien. 
Positief.

Kees van ROSSUM
Momenteel gaat het redelijk goed met de 80 jarige Kees, die ja-
renlang bij de HKD aan het HB dienst heeft gedaan. Een moeilijke 
periode heeft hij achter de rug met longkanker en uitzaaiingen. De 
chemokuren en bestralingen hebben hem op de been gehouden. 
Kees heeft zijn auto van de hand moeten doen en zijn wereld 
is al met al een stuk kleiner geworden. Kees heeft gelukkig de 
nodige hobby's en vermaakt zich goed in zijn dorp Krommenie. 
Kees groet alle bekenden.

Joop REDER
Onze voorzitter heeft een zware periode achter de rug. 
Joop heeft 5 weken in het OLVG doorgebracht en heeft daar 
noodzakelijkerwijs een pittige operatie ondergaan. Ik zal in 
detail daar niet op ingaan, want ik denk dat Joop inmiddels 
weer in staat zal zijn u dit nader uit de doeken te doen, 
voor zover hij dit nodig acht. Er breekt nu een periode van 
herstel en opbouw aan en dat zal de nodige energie vergen. 
Wij zijn in ieder geval verheugd dat Joop weer thuis is bij 
zijn familie. Sterkte!

Henk ZWART
De 78 jarige Henk is al jaren woonachtig in de Zaanstreek en 
vermaakt zich daar prima. Henk verkeert in goede gezondheid 
en doet af en toe een klusje voor zijn kinderen, zo blijf je lekker 
bezig. In 1999 is Henk met de TOR gegaan. Hij was toen werkzaam 
bij het bekende Bureau BKUME. 

Ton BUDDELMEIJER
Ik sluit deze keer af met de 79 jarige Ton, die het drukke 
Randstadgebeuren heeft geruild voor het rustige dorp De 
Cocksdorp op Texel. Ton, een geboren Amsterdammer heeft al 
vanaf zijn jeugd binding met dit mooie eiland. Ton zit niet stil op 
Texel en heeft vele sociale contacten. Ton doet ook een aantal 
uren per week kleine reparaties en onderhoud voor een bekend 
recreatiepark. Ton is zeer gelukkig met een gezonde familie, vrouw, 
kinderen en kleinkinderen. Ton is in het jaar 2000 met FLO gegaan 
en was toen werkzaam bij de Technische Recherche. Ton heeft 
een nier afgestaan aan een zuster van hem, 16 jaar geleden, een 
groot compliment waard! Ton, het ga je goed op Texel en je bent 
een prachtig verteller.

De afgelopen maanden zijn ons de volgende leden ontvallen:
De Hr. Wijtze ROTGANS, 92 jaar;   
De Hr. Ron GROENEWEGEN, 75 jaar;  
Mw. Joke WOLF-van der VEER, 82 jaar oud;  
De Hr. Frens van DIJK, 74 jaar;  
De Hr. Meindert POST,  89 jaar;
De Hr. Wim HEMING, 86 jaar;
RUST IN VREDE

Ik wens U het allerbeste en tot een volgend keer.

HOE IS HET MET…. Frank van den Berg
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Dinsdag 12 november 2019 had de Hoofdcommissaris van de 
eenheid Amsterdam, de heer Frank Paauw, voor de eerste maal in 
deze functie, de oud-medewerkers van de politie Amsterdam, de 
regiopolitie Amsterdam Amstelland en de eenheid Amsterdam van 
de Nationale Politie, uitgenodigd voor de jaarlijkse reünie. Voor 
de tweede maal werd de reünie gehouden in het Boathouse, (het 
voormalig Mirandapaviljoen) aan de Amstel. Een mooie ruimte 
om zoiets te organiseren. Rond de klok van half drie kwamen de 
eerste oud-collega’s binnen. 

Al gauw raakten de zalen gezellig vol. Joop Reder, onze voorzitter, 
stond de Hoofdcommissaris op te wachten. Roelie Rijkeboer-
Moorlag stond de oud-collega’s op te wachten. De stemming zat 
er al vlug in, links en rechts hoorde je de verhalen van vroeger. 
Hernieuwde kennismaking vond plaats met collegae, die we uit 
het oog waren verloren Bij zo’n reünie zie je gezichten, waarbij 
je denkt wie is dat ook weer. Maar als dan de herkenning boven 
komt, komen alle herinneringen ook weer boven. Dan komt de 
HC binnen, begeleid door Joop Reder, die hem inleidt bij de 

aanwezigen. Joop opent op zijn bekende wijze de bijeenkomst, 
noemt daarbij terecht de SPA - die het vanaf nu moet gaan orga-
niseren - en geeft dan het woord aan de HC. Deze heette ook 
een ieder welkom op deze reünie. 

Na een inleidend voorstellen van hem, dat hij was overgekomen 
vanuit Rotterdam, maar dat zijn roots in Amsterdam had liggen. 
Zolang hij in Rotterdam werkzaam was, heeft hij nooit kunnen 
zeggen dat hij supporter van Ajax was. Na diverse verschillen 
uiteengezet te hebben tussen Rotterdam en Amsterdam en hun 
driehoek, ging hij over naar het informele. Hij wenste ons veel 
plezier. Vervolgens onderhield hij zich met diverse gepensioneer-
den en had met hen een gezellig praatje. Inmiddels was een gezel-
lige stemming ontstaan en dat werd mede veroorzaakt door de 
bediening die moeiteloos de nodige drankjes serveerde. Ook de 
hapjes waren weer aanwezig. En nog lekker ook. Ook op de tafels 
stonden nootjes. Het ontbrak ons aan niets. 

Aan de opmerkingen van de deelnemers kon worden vastgesteld, 
dat een ieder dit een geslaagde reünie vond.

DE JAARLIJKSE KORPSREÜNIE redactie

OPLEIDINGEN IN SURINAME DEEL 1. Joop van Heuveln

In de periode 2005-2010 is er een groot aantal trainingen 
en cursussen verzorgd in Suriname voor het Korps Politie 
Suriname (KPS) door politiemensen vanuit Nederland. De 
toenmalige regiopolitie Amsterdam heeft daar een groot 
aandeel in gehad.

Ik zelf ben daar bijna vanaf het begin een constante factor in 
geweest. In 2004 ben ik na vier jaar te zijn gedetacheerd aan de 
Rechercheschool te Zutphen teruggekeerd bij het Amsterdamse 
Korps. Bij de Rechercheschool was ik in die periode landelijk 
coördinator opleidingen Hulpofficieren van Politie.

Het bureau opleidingen is inmiddels opgegaan in de Academie 
Politie Amsterdam-Amstelland (APAA). Omdat alle functies bij de 
APAA vervuld zijn, word ik geplaatst bij de directie van de APAA 
als leerprocesbegeleider en werk als liaison tussen de recher-
cheschool en de APAA en de andere landelijke korpsen welke 
een student hebben die de opleiding tot recherchekundige volgt.

Om de rest van mijn verhaal te kunnen volgen is het van belang 
dat je op de hoogte bent van een aantal feiten, te weten: 25 
november 1975 wordt Suriname onafhankelijk en komt het KPS 
op eigen benen te staan. Alle officieren van het KPS hebben 
tot dan hun opleiding in Nederland bij de NPA te Apeldoorn 
gevolgd. Ook volgen tactische en technische rechercheurs 
hun opleiding in Zutphen. Hier komt na de onafhankelijk een 
eind aan.

Na de onafhankelijkwording van Suriname heeft het land recht op 
een aanzienlijk geldbedrag als ondersteuning bij de nieuwe situatie. 
25 februari 1980 volgt er een staatsgreep door militairen onder 
leiding van Desi Bouterse en Roy Horb. Nederland stopt per 
direct de betalingen aan Suriname. De situatie tussen Suriname 
en Nederland verslechtert en raakt verstoord. Dit wordt eigenlijk 
nog erger na de decembermoorden op 8 december 1982 waarbij 
15 onschuldigen, maar mogelijk tegenstanderds van het toenma-
lige regime zonder proces worden omgebracht.
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In 1986 breekt de burgeroorlog uit tussen de aanhangers van 
Ronny Brunswijk die tot het Aukaners volk behoren en voor-
namelijk het gebied in het oosten bevolken tussen Paramaribo 
en Albina en de reguliere troepen van het bewind onder leiding 
van Desi Bouterse. Over en weer vinden er mensenschendingen 
plaats en zowel het leger als het guerrillaleger van Brunswijk 
nemen wraak op onschuldige dorpsbewoners. Een afschuwelijk 
voorbeeld is het dorp Moiwana waar op 29 november 1986 39 
bewoners, voornamelijk vrouwen en kinderen, zijn omgebracht 
en de woningen, waaronder die van Brunswijk, zijn platgebrand.

Op 8 augustus 1992 wordt de vrede getekend en bleef er een 
verscheurd land over, waarbij het wantrouwen tussen de verschil-
lende bevolkingsgroepen lange tijd blijft bestaan.

Ook het wantrouwen tussen politie en het leger bestond en zeker 
bij de ouderen bestaat dit nog steeds. Tijdens de eerste dagen van 
de staatsgreep wordt het hoofdbureau van politie staande aan de 
Waterkant beschoten vanaf de Surinamerivier en gaat geheel verloren. 
Nu staat op die plek een monument welke herinnert aan de revolutie. 

Tijdens de eerste dagen van de revolutie is er een patstelling 
tussen de politie en het opstandige leger. In Paramaribo heeft 
het leger de politie ontwapend en in Nickerie heeft de politie 
het leger ontwapend.

Politiepersoneel in Paramaribo wordt bijeen gedreven en de 
collega’s in Nickerie worden gemaand zich over te geven anders 
zullen de politiemensen in Paramaribo worden doodgeschoten. 
Zeker bij de oudere politiemensen is dit lang blijven hangen. In 
de eerste jaren dat ik in Suriname werk en het ter sprake komt, 
zie je nog vaak de tranen komen. Vooral de collega’s uit Nickerie 
hebben er trauma’s aan over gehouden. Van belang is te weten 
dat Nickerie voornamelijk bevolkt wordt door nakomelingen van 
contractarbeiders uit Brits-Indië die vanaf 1863 na de afschaffing 
van de slavernij naar Suriname zijn gehaald. Het district Nickerie 
staat bekend als het rijstdistrict.

In de periode vanaf 1980 tot 2005 wordt er alleen de basispolitie 
opleiding verzorgd en liggen de andere opleidingen nagenoeg 
stil. Wel wordt er een officiersopleiding verzorgd welke wordt 

gevolgd voor en door vertrouwelingen, en vrouwen van vertrou-
welingen van Desi Bouterse. Tactische en technische rechercheurs 
krijgen alleen opleiding in de praktijk.

Het KPS heeft de volgende rangen: Aspirant, agent vierde tot eer-
ste klas, hoofdagent, brigadier, majoor, onderinspecteur, inspecteur 
derde tot eerste klas, hoofdinspecteur, commissaris en hoofdcom-
missaris. Deze keuze is bewust gemaakt om perspectief te bieden.
In begin 2019 heeft de korpschef de rang van hoofdinspecteur. 
Je begrijpt dat dit een politieke keuze is. En niet onbelangrijk: 
hij is een studiegenoot van de minister van justitie en politie. 
Hij geeft als korpschef/hoofdinspecteur leiding aan een aantal 
commissarissen. 

Als er geld is en er dreigt een tekort aan politiemensen dan be-
gint er een sollicitatieronde. Bezit van minimaal een mulodiploma 
is een vereiste en er bestaat een minimum lengte voor zowel 
mannen als vrouwen en men moet van onbesproken gedrag zijn. 
Tijdens de procedure wordt er een bijzonder zware sporttest 
afgenomen en er wordt een motivatiegesprek gevoerd met de 
sollicitant.

Men begint de opleiding van klassen met 20 aspiranten. Vaak 5 
klassen en soms zelfs zes. De eerste twee weken zit men intern. 
Tot medio 2008 huurt men een locatie in de buurt van Zanderije, 
het internationale vliegveld van Suriname. Nu start de opleiding 
op ‘Kraka’ het politie ontspanningsoord in het binnenland. De 
aspiranten slapen in grote tenten. Mannen en vrouwen apart en 
een derde tent die dient als keuken en voor sociale en andere 
activiteiten.

Op Kraka is ook de schietbaan. Dit is gewoon een zandvlakte in 
de openlucht met aan het einde een hoop zand en indien voor-
radig een aantal schietschijven. Maar het kan zo maar dat men 
een paaltje in de grond graaft en op voorwerpen die aanwezig 
zijn schiet. Omdat de schietbaan nogal ver van de bewoonde 
wereld ligt komt het erop neer dat de gewone diender nauwelijks 
nog schietlessen volgt. Dit geldt niet voor speciale teams, zoals 
het arrestatieteam, het Quick respons team en de ME. Dit komt 
voornamelijk omdat ze eigen voertuigen hebben en zich kunnen 
verplaatsen.

Voertuigen zijn vaak ook een probleem. Indien er veel voertuigen 
aan de kant staan wegens technische problemen dan kan het 
voorkomen dat burgers die na een inbraak een forensisch on-
derzoek in hun woning willen laten uitvoeren, zij de forensische 
rechercheur moeten ophalen bij het bureau en na het onderzoek 
weer terugbrengen. Het is dus geen onwil, maar het ontbreekt 
aan de middelen.

Om een beeld te krijgen van de bevorderingen en de opleidingen 
die daar voor nodig zijn pak ik even terug op de basisopleiding. 
In principe duurt deze opleiding een jaar, maar kan door allerlei 
omstandigheden uitlopen tot wel anderhalf jaar. Denk aan het niet 
beschikbaar zijn van lesmateriaal, docenten, kleding en schoenen. 
Aspiranten dragen een blauwe overall met de emblemen van het 
korps, en zwarte kistjes. Normaal gesproken krijg je klassikaal 
les, maar het is niet onmogelijk dat er les wordt gegeven aan de 
gehele jaargang. Bij sport kan je je daar nog wel wat bij voorstellen, 
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maar een les strafrecht of strafvordering geven aan 100 mensen 
geeft weinig ruimte tot interactie. Discussies aangaan met de 
docent of iets vragen om bijvoorbeeld een verduidelijking doet 
men niet. Aan het einde van de opleiding volgen er een groot 
aantal examens en herexamens. Als 50% van de aspiranten zon-
der herexamens de eerste keer slaagt, is dat een groot succes. 
Niet duidelijk is waarom dit percentage zo laag is. Het is nooit 
onderzocht.

Bij andere opleidingen in Suriname. B.v., van de Mulo blijft het 
percentage in een keer geslaagden vaak onder de 50 %. Dit wordt 
elk jaar wel gepubliceerd, maar verder doet men daar niets mee.

Aan het eind van de opleiding, wel of niet geslaagd worden de as-
piranten bevorderd tot agent vierde klas en geplaatst. De agenten 
die nog geen diploma hebben worden geacht de examens later 
in te halen en worden voornamelijk ingezet op wachtposten en 
voor portierdiensten. Er is een onvolledige administratie m.b.t. 
de gehaalde opleidingen en cursussen. Ik weet dat de dames van 
de afdeling opleidingsadministratie erg hun best doen en hard 
werken, maar alles wordt opgeschreven in dikke boeken en is 
bijna onmogelijke terug te vinden.

Het eerste dat een cursist bij de aanvang van een opleiding vraagt 
is of zij aan het einde een certificaat of een getuigschrift krijgen. 
Het komt er op neer dat de individuele politieman of -vrouw zelf 
moet bijhouden welke opleidingen ze hebben gevolgd.

De bevorderingen gaan nu verder per jaargang. Dus de hele groep 
wordt in een keer bevorderd van vierde klas naar derde klas. 
Niet altijd wordt gecontroleerd of men al geslaagd is voor alle 
tentamens van de basisopleiding. Alleen bij grove misdraging of 
als er een onderzoek wegens het plegen van een misdrijf tegen 
de persoon loopt dan wordt de bevordering voorlopig uitgesteld.

In de praktijk blijkt dan vaak dat als degene die niet bevorderd is 
een procedure start en naar de kantonrechter gaat dit wint en 
alsnog bevorderd moet worden. Het KPS heeft vaak het dossier 
niet op orde en kan geen harde feiten aanleveren.

Na een aantal jaren is de bevordering van derde klas naar twee-
de klas. Enzovoort. Een agent eerste klas wordt gezien als een 
leidinggevende. 

Brigadier, de eerste rang van het middenkader, word je pas na het 
volgen van de brigadiersopleiding. De opleiding duurt soms wel 

twee jaar en volg je voornamelijk in eigen tijd. Vaak een of twee 
avonden per week en vaak ook nog de zaterdagochtend. Deze 
laatste omdat de docenten doordeweeks niet beschikbaar zijn. 
Denk hier aan ambtenaren van justitie, die de vakken strafrecht 
en strafvordering verzorgen.

De salarissen van een politieambtenaar zijn doorgaans hoger dan 
het gemiddelde salaris van andere werkenden. Maar men werkt 
structureel over om het nog beter te hebben dan de rest van de 
bevolking. Daarbij komt bij dat je bij overwerk recht hebt op een 
warme maaltijd. De portie zijn zo groot dat je er makkelijk twee 
keer van kan eten en dan heeft je partner ook nog een maaltijd. 
Tijdens het volgen van b.v. zo’n brigadiersopleiding wringen ze 
zich in alle bochten om ook te blijven overwerken, de lessen 
te volgen en te studeren. In de periode dat ik zelf les geef aan 
Surinaamse collega’s komt het vaak voor dat ze eerst een paar 
uur op een post of bureau hebben gewerkt en aan het eind van 
de les, direct weer aan het werk gaan om in die periode er niet 
financieel op achteruit te gaan. Het is niet ondenkbaar dat som-
mige daarnaast nog een tweede baan hebben. Denk hierbij aan 
bewaking en diensten als portier in de particuliere sector. Als je 
vrouw dan ook nog een redelijk betaalde baan heeft, dan is het 
financieel mogelijk om je kinderen naar een particuliere school 
te sturen en op die manier ze beter onderwijs te laten volgen.

In de jaren 80 heeft de toenmalige Rechercheschool een 
Recherche Basis Cursus (RBC) verzorgd. Mij is niet duidelijke 
geworden welke politiemensen die opleiding hebben gevolgd. 
Het is de bedoeling geweest dat de cursisten hun kennis zouden 
wegleren en het materiaal wordt achtergelaten. Het is mij niet 
gelukt iets van deze opleiding terug te vinden. In kennis niet en 
in ook niets van het materiaal.

Ook is in die periode een vergelijkingsmicroscoop aan het KPS 
geschonken. Toen wij in 2005 daar begonnen met opleidingen 
blijkt deze nog ongebruikt in een kast te staan. Dat het apparaat 
niet gebruikt wordt, komt niet omdat de kennis ontbreekt, of 
dat zo’n onderzoek in al die jaren nooit nodig is geweest. Nee, 
het simpele feit dat iemand een stekker nodig heeft en meent 
deze van de microscoop te knippen maakt het apparaat totaal 
onbruikbaar en niemand wil of kan de verantwoordelijk nemen 
om een nieuwe of andere stekker te kopen.

Medio 2004, komt de toenmalige chef van de recherche van 
het KPS, de commissaris van politie, de heer Chan Santokhi, 
met een kwaliteitsnota. De nota beslaat 3 A4’tjes. Naast trai-
ningen en opleidingen staan er in de nota ook materialen die 
per direct nodig zijn, vermeld. Naast de vermelding, staan de 
verwachte kosten genoteerd. En in derde kolom staat vermeld: 
‘sponsor zoeken’. Voor geen van de benodigdheden is er geld 
beschikbaar. Het gaat echt om van alles, computers, printers. 
Maar dan heb je ook papier en toners nodig. Men heeft nog 
een groot aantal min of meer werkzame schrijfmachines, maar 
er zijn bijvoorbeeld ook geen inktlinten meer voorradig. De 
kwasten en het poeder om vingerafdrukken zichtbaar te ma-
ken zijn versleten of is op. Ook is er geen materiaal om de 
afdrukken af te nemen. Kort gezegd, het KPS is failliet en heeft 
geen armslag meer. 
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Velen van u weten dat ik tijdens mijn ambtelijk 
leven ruim vierentwintig jaar dienst heb gedaan 
in Amsterdam Zuid-Oost, beter bekend als de 
Amsterdamse Bijlmermeer, dat toen in de rest van 
Nederland te boek stond als het meest door drugs 
en criminaliteit geteisterde stukje Amsterdam. Het 
is al weer een hele tijd geleden, maar bij het lezen 
van een publicatie over een straatroof schoot mij 
onmiddellijk een zaak te binnen, die zich afspeelde 
in de winter van 1986.

 

Het is ’s-morgens, een uur of half zeven, als een vrouw haar 
woning in de flat Hofgeest verlaat en dik aangekleed loopt in de 
richting van het metrostation Bijlmer. Bij de flat Hoogoord slaat 
het noodlot toe. De jonge vrouw wordt van achteren door een 
straatrover aangevallen, in haar rug gestoken en beroofd van haar 
handtas. De dader rent weg en verdwijnt in de parkeergarage 
van de flat Hoogoord. De vrouw gaat terug naar haar woning en 
belt de politie. De verwonding blijkt mee te vallen en het blijft 
bij een kleine steekwond in haar schouder. Zij doet aangifte en 
verstrekt een goed signalement van de man. Het blijkt te gaan 
om een blanke man in de leeftijd van tussen de 25 en 30 jaar en 
ongeveer 1.85 meter lang. 

Opvallend aan deze man is dat hij goed gekleed gaat, zo vertelde 
zij. Een paar dagen later wordt aan de andere kant van de Bijlmer 
haar tas gevonden, onderaan het talud van de Karspeldreef bij 
de flat Kralenbeek. Enkele dagen later vindt er ’s-morgens vroeg 
opnieuw een gewelddadige straatroof plaats, waarbij ook nu een 
vrouw in haar rug wordt gestoken en beroofd van haar handtas. 
Ook deze beroving vindt plaats in de H-buurt. Bij het opnemen 
van de aangifte blijkt ook hier sprake te zijn van een blanke man. 
Het opgegeven signalement stemde overeen met het signalement 
van de dader die de vrouw bij Hofgeest beroofde. 

Ook nu wordt haar tas na enige tijd terug gevonden in een vuil-
container van een parkeergarage aan de andere kant van de 
Bijlmer. De weken daarop komen er steeds meer aangiften binnen 
van vrouwen die in de ochtend vroeg beroofd zijn van hun tas en 
tijdens de beroving in hun rug worden gestoken. Het signalement 
is iedere keer identiek en telkens spreekt men van een blanke man 
die netjes gekleed is. Opvallend is ook dat als er een tas wordt 

terug gevonden, het steeds aan de andere kant van de Bijlmer is. 
Het aantal berovingen begint nu de spuigaten uit te lopen, maar 
ondanks alle technische inzet hebben wij nog steeds geen idee 
wie de dader is. Ook alle gehouden fotoconfrontaties, getoond 
na elke aangifte, hebben een negatief resultaat. Feit is wel dat het 
signalement van de dader bij ons in het geheugen gegrift staat 
en wij ervan overtuigd zijn dat wij de man onder de geschetste 
omstandigheden beslist zouden herkennen. 

Tijdens een recherche-overleg met alle rechercheurs viel het 
besluit om ’s-morgens vroeg met alle beschikbare rechercheurs 
in het gebied te gaan posten. Geopereerd zou worden in koppels. 
Wrang en bijzonder frustrerend is het dan, als er tijdens de eerste 
ochtend van het posten, er toch weer een identieke straatroof 
plaats vindt. Nu werd besloten om nog een groter gebied in de 
H-buurt te gaan bestrijken en om dat te bereiken werden alle 
rechercheurs alleen op pad gestuurd. Uiteraard stonden wij bij 
dringende noodzakelijkheid in verbinding met elkaar, maar de 
afspraak was dat wij zoveel mogelijk radiostilte in acht zouden 
nemen. Na een aantal ochtenden is er nog steeds geen resultaat 
en komen wij verkleumd binnen. Posten deden wij vanaf half zes 
en om acht uur waren wij weer aan het bureau. Langer posten 
heeft geen zin, want in iedere aangifte spreekt men van een tijdstip 
tussen zes en half acht ’s-morgens. 

Diezelfde week, op een woensdagochtend, na eerst een warme 
kop koffie te hebben gedronken aan het bureau, gaan wij opnieuw 
de straat op.  Het is nog aardedonker en het vriest een paar gra-
den. De gevoelstemperatuur ligt echter een stuk lager, omdat er 
een ijzige oostenwind wind waait. Dik, aangekleed gaan we naar 
buiten en ik krijg een gedeelte toegewezen in de H-serie, nabij de 
flat Hoptille. Ik stel mij verdekt op bij een flat en houd een groot 
gedeelte van het voet- en fietspad in de gaten. Diep weggedoken 
in de kraag van mijn jas wacht ik op de dingen die eventueel gaan 
komen. Ik sta te barsten van de kou, maar mijn lichaamstempera-
tuur schiet in één keer omhoog als omstreeks half zeven mijn 
aandacht wordt getrokken door een man, die kennelijk doelloos 
rustig over het voetpad bij de flat Hoptille loopt. 

De man met een blanke huidskleur, is vrij netjes gekleed en ik schat 
de leeftijd van de man rond de dertig. Hij komt mijn richting uit. De 
adrenaline begint nu wat sneller te stromen, want is dit de man waar-
naar wij al weken op zoek zijn? Het lijkt er wel op. Dit signalement, 
deze omstandigheden, het kon haast niet missen. Ik scan zijn omgeving 
en kijk of hij soms een hond aan het uitlaten is. In dat geval kan het 
hem niet zijn, want in geen enkele aangifte is gesproken over een 
man met een hond. Nee, geen hond te zien, dus daardoor werd mijn 
mening ook nog eens gesterkt. De man komt dichterbij en heeft mij 
kennelijk niet in de gaten. Ik loop naar de kop van de flat om zijn pad 
te kruizen als hij om de hoek komt. Toen hij mij zag en voorbij wilde, 
zei hij: Goedemorgen meneer!” Ik wens hem ook een goedemorgen, 
maar maakte mij onmiddellijk bekend als politieambtenaar, pak hem 
vast en zeg dat hij staan moet blijven. De man rukt zich onmiddellijk 
los en zet het op een lopen. Ik sprint achter hem aan en hij heeft 
de pech dat ik, zeker op de eerste vijftig meter, nog bijzonder snel 
ben. Vlak achter hem trap ik zijn benen onderuit en duik boven op 
hem. Mijn vuist druk ik in zijn keel en ik bijt hem toe: “Als je nog 
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Waarom dit artikel? Het volgende viel ons op, Vrouwe Justitia, 
Godin en symbool van de rechterlijke macht. In de juridische 
wereld is de term Vrouwe Justitia een gevleugelde woord-
combinatie. Het begrip is afkomstig uit de Romeinse mytho-
logie, die dit prachtige personage weer heeft ontleend aan de 
Griekse mythologie. 

Hoe komen we in Nederland precies aan deze term en wat is de 
exacte betekenis hiervan. Het Nederlandse woord justitie is direct 
ontleend aan het Latijnse woord Justitia, ofwel rechtvaardigheid of 
gerechtigheid en is een verzamelnaam voor de rechterlijke macht. 
In  het Ministerie van Justitie en Veiligheid staat op de verdieping, 
waar de Minister zetelt, een beeld van haar. Dus niet alleen de 
Rechterlijke macht maar ook Justitieel een belangrijk fi guur. In 
rechtbanken, gerechtshoven en meer rechtsinstellingen is het beeld 
van haar aan te treffen. Zoals eerder opgemerkt was Justitia de 
Romeinse Godin van de rechtvaardigheid. Wat meer uitgebreid, als 
godin was zij uit de Griekse mythologie voortgekomen, in welke 
periode de godin Themis dezelfde status had als godin van het recht. 

Maar het gaat verder, ook een rol speelde de godin Nemessis, de 
Griekse godin van de wraak, die een zwaard, weegschaal en een 
blinddoek droeg. Wat houdt dat nu in, de weegschaal, zwaard en 
blinddoek. Deze voorwerpen duiden op de rechtspraak. De  weeg-
schaal staat voor een balans en een goede afweging in het bewijs. 
Het zwaard geeft de bevoegdheid van Justitie aan om te oordelen 
en een vonnis uit te spreken. Uiteindelijk spreekt de rechter een 
vonnis uit. De overheid draagt het zwaard omdat zij het gewelds-
monopolie heeft en dan komt de Bijbel er nog even bij, “om de 
doodslag te weren”. De blinddoek van Vrouwe Justitia geeft ech-
ter reden tot verschillende meningen. Ook de godin Fortuna had 
een blinddoek dat in dit geval voor onpartijdigheid staat. Zonder 
onderscheid des persoons. Waarom nu dit artikel? Het vreemde 
doet zich voor dat de rechter bij het opleggen van de straf naar de 
persoon van de verdachte moet kijken en derhalve geen blinddoek 
kan dragen. Dit is naar mijn mening een contra dictie. Maar laten 
wij het zo maar houden, we doen het er al zo lang mee dat het 
raar zou zijn als wij haar de blinddoek afdoen.

een vinger verroert, dan haal ik het behang van je “ponum!” Ik vis 
vervolgens de portofoon uit mijn binnenzak en roep om assistentie. 
Onmiddellijk krijg ik de vraag terug: “Joop waar!” Door de spanning 
van de aanhouding en het gevecht met de man ben ik vergeten om 
een plaatsaanduiding te geven. Binnen de minuut is mijn toenmalige 
recherche-chef, Jan van Leent, ter plaatse en kunnen wij de verdachte 
afvoeren naar het bureau. In de ter plaatse gekomen politiebus neem 
ik plaats naast de man en hou hem streng in de gaten. 

Vergelijk het maar met een roofdier dat zijn prooi bewaakt. Bij zijn 
fouillering komt er een mes uit zijn kleding tevoorschijn, waaraan nog 
wat bloed zit.  Dat blijkt bij een latere analyse het bloed te zijn van 
het laatste slachtoffer dat hij had gemaakt. Tijdens de verhoren bekent 
de man de door hem gepleegde gewelddadige berovingen. Ook een 
confrontatie aan het bureau met enkele slachtoffers heeft een positief 
resultaat. Gevraagd naar het waarom van zijn daden, bekent de man 
dat hij getrouwd is, vader van een klein kind en werkzaam als bewaker 

bij een beveiligingsbedrijf. Hij vertelt dat hij enkele duizenden guldens 
schuld heeft. Om zichzelf van die schuld te verlossen besluit hij om 
voordat hij naar zijn werk gaat een beroving te plegen om met het 
geroofde geld zijn schulden af te lossen. Hij stak de vrouwen om er 
zeker van te zijn dat hij ze daarmee voldoende bang zou maken en 
zij hem niet zouden achtervolgen. Na zijn volledige bekentenis bleef 
er toch nog de vraag waar hij de tassen van zijn slachtoffers dan 
laat, immers die zijn iedere keer een paar kilometer verder terug-
gevonden. Hij verklaart daarover dat hij eerst zijn auto parkeerde in 
een parkeergage, daarna op de voetjes ging om een slachtoffer uit te 
zoeken. Na de beroving rent hij naar zijn auto in de parkeergarage 
en een eind verder doorzoekt hij de tas. Het geld neemt  hij eruit 
en smijt de tas smeet daarna gewoon weg. 

Door de inzet en gedrevenheid van mijn collega-rechercheurs 
kwam er gelukkig een eind aan een serie straatroven, gepleegd 
door één dader.

VROUWE JUSTITIA van de redactie

DE RECHTSPRAAK
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Ik was dat jaar met vriend, tevens collega, Fred Baarslag en 
zijn familie op zeilvakantie. IJsselmeer, Waddenzee en zoals 
de wind zou waaien. 

Vanwege het slechte weer 
hadden wij besloten om 
een rondje Friesland te ma-
ken. Bij Stavoren naar bin-
nen en daar bij Folkertsma 
gegrilde kip eten, misschien 
nog bekend onder de ou-
dere watersporters. De 
dag daarna besloten wij 
om naar Heeg te gaan, was 

altijd gezellig met de gezette havenmeester, die je in de avond 
verblijdde met zijn Tuba.

 Wij lagen afgemeerd aan de kant, Fred met zijn Jakon tegen de wal en 
wij ernaast. Het was tijd voor een drankje, misschien te vroeg, maar 
het is 5 o’clock somewhere (Allan Jackson). Wij zagen op dat moment 
een zeilboot de kom in kwam varen, achteraf vader en twee zoon(tjes). 
Het ging niet helemaal goed en de vader sprong naar het voordek, 
struikelde en wij zagen dat een ventilatiekapje in het water terecht 
kwam. Na wat geharrewar kreeg de man zijn kapje terug op de boot.

Het werd etenstijd en Fred ging pannenkoeken bakken. Vrouw en 
kinderen in de kuip en hij binnen bakken. Op een gegeven mo-
ment ging hij de pannenkoek om gooien, oftewel een flikflak met 
de pan. De pannenkoek kwam boven het luik en werd door de 
wind gevangen en belandde op het bord van zijn zoon, lachen dus. 

Op dat moment kwam de voornoemde schipper met zijn twee 
zonen langs en moest ook lachen. Wij kwamen met hem in gesprek 
en ik zei tegen hem dat het allemaal toch nog goed ging en dat hij 
zijn ventilatiekap terug had. Hij vertelde ons dat het niet goed was 
gegaan, want tijdens zijn val was zijn horloge overboord gevallen. 
Het was een gouden horloge en een erfstuk van zijn vader. In mijn 
overmoed (5 o’clock) vertelde ik hem dat ik een zwemmer c.q. wa-
terpolospeler was en dat ik eventueel de volgende dag een poging 
wilde wagen, om het horloge te zoeken. De volgende dag kwam 
de man naar mij toe en vertelde dat het horloge waterdicht was 
en dat het tot 12 uur zou blijven lopen (tikken), voordat het weer 
opgewonden moest worden en dat hij ooit gehoord had. dat als je 

met een stok ging zoeken en op het horloge terecht zou komen, 
je het kon horen tikken. Het was een kwestie van de stok zachtjes 
te laten zakken, tot je op iets hards stoot, vasthouden en snel je 
oor op het einde van de stok  houden en hopen iets te horen.

Was voor mij een goede reden om niet te water te gaan, het was 
modderig en koud, waar ik altijd al een broertje dood aan heb gehad. 
Ik stelde voor om zijn boot op ongeveer de bewuste plek vast te 
houden met een vaarboom en dat ik met een stevige lange stok het 
horloge zou proberen te lokaliseren. De havenmeester had voor ons 
de benodigde spullen. Ik had er eigenlijk niet zo’n goed gevoel bij 
om het te vinden en vond het maar een vreemd verhaal, maar wie 
ben ik. Maar het was altijd beter dan onderwater op de tast in de 
modder te zoeken en die laag was behoorlijk dik. We waren heel lang 
aan het zoeken zonder resultaat maar wilden niet opgeven. Iedereen 
kent wel zo’n situatie, er valt een stuk gereedschap overboord, je 
haalt een magneet en je vindt het niet, maar je blijft zoeken, want het 
intrigeert je. Je wilt niet opgeven, want je bent zogenaamd aan dat ding 
gehecht. Ik denk dat het ongeveer 11.30 uur was, toen de man zei dat 
het horloge nog maar misschien 30 minuten zou tikken. We hadden 
de boot al een paar keer verlegd en zouden tot 12 uur door gaan.

Op een gegeven moment stootte ik weer op iets hards, m’n oor 
op de stok en zowaar hoorde ik een paar tikjes en schoot de 
stok ervan af. Ik stak de stok meteen in de grond en zei “als het 
verhaal klopt dan moet hij hier liggen en anders moeten we het 
maar opgeven.” De man keek mij aan en zei “Ga je eerst naar je 
boot om je zwembroek aan te trekken”. Ik vertelde, dat in het 
water over de grond zoeken mijn belofte was. Nu hoef je alleen 
maar langs de vaarboom naar beneden te gaan en daar ter plekke 
even te zoeken. Daar hoef je geen ervaren zwemmer voor te zijn.

Hij kon niet anders, dan zelf te water te gaan. Ik zag al, dat het niet 
zijn ding was, Maaarrr.. na de tweede afdaling kwam hij met het 
horloge boven. Fred keek mij aan en hield zijn duim en wijsvinger 
voor zijn neus zonder iets te zeggen. Het betekende voor hem 
een grote gok maken, bedoelend dat ik met dat soort dingen 
altijd “mazzel” had. Al was het maar om een landvast in één keer 
over een paal te gooien. 

Mijn vader en moeder hebben mij niet voor niets LUCK genoemd.  
Wij waren allemaal blij en hadden weer een mooie vakantiedag  
en een verhaal om nooit te vergeten.

Het is nachtdienst van zaterdag op zondag, als twee collega’s 
over de Oudezijds Voorburgwal surveilleren. 

Het was niet echt druk, want het regende gestaag. Uit de richting 
van de Damstraat horen zij een aantal knallen. Zij keken elkaar 
aan met een blik van "vuurwerk"? Beiden twijfelden en zij renden 
in de richting van de knallen. Ter hoogte van de Sint Annenstraat 
rende een man hen, zonder de collega’s aan te kijken, tegemoet. 
Een collega staat in een keer stil en draaide zich om en begon 

achter de man aan te rennen. Hij riep nog tegen zijn andere col-
lega: “Loop jij maar door, ik ga even die man bekijken. 

Aangezien de 2e collega pas aan de Warmoesstraat zat, deed hij 
nog precies wat hem gezegd werd. Ter hoogte van perceel 116 
ziet hij een man op de grond liggen die luid aan het kermen is. 
Naast hem zit nog een man. Hij ziet dat de liggende man een 2-tal 
schotwonden heeft, een in zijn been en een in zijn buik. Via de 
porto laat hij de ambulance komen, alsmede meerdere collega's 

SCHIETPARTIJ 
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SCHIETPARTIJ 

om de pd af te zetten. Via de portofoon hoort hij dat zijn collega 
een verdachte heeft aangehouden op het Oudekerksplein (OKP).

Nadat het slachtoffer is afgevoerd en de PD aan de recherche is over-
gedragen, sprak hij zijn collega weer in het bureau. Terwijl hij achter 
de man aanrende, zag hij dat hij ter hoogte van het OKP tussen de 
geparkeerde auto's aan de waterkant dook, om kort daarop er weer 
tussen uit te rennen. Daarna was hij het OKP opgerend en ontdeed 
zich daar van zijn jas en trui. Hierna heeft de collega hem ingehaald 
en aangehouden. Aangezien de verdachte geen vuurwapen meer had, 
leek het aannemelijk, dat het in de gracht lag. Rond een uur of 8 in de 
ochtend stond de collega, samen met de brandweer, op de Oudezijds 
Voorburgwal bij het OKP. Na twee uur duiken hebben de duikers 
echter niets, wat op een vuurwapen leek, aangetroffen. Dan maar via 
het verhoor erachter komen, waar het dan wel ligt. Na de nachtdienst 
konden hij en zijn collega met de recherche mee draaien. De verdachte 
liet echter weinig los. Het slachtoffer des te meer. Via het OLVG waar 
hij lag, kregen de collega’s een telefoontje, dat zij maar even moesten 
langskomen. want deze meneer werd erg vervelend. 

Wat bleek. Tegen elke verpleegster en dokter verklaarde hij het 
slachtoffer te zijn van een brutale aanslag op zijn leven. En dat de 

dreiging nog steeds aanwezig was (hij dacht op deze manier uit 
het ziekenhuis weg te mogen). Het hoofd van de afdeling wilde de 
man weg hebben, of een 24-uurs bewaking. Dat laatste kon echter 
niet, gezien de (toen al) grote onderbezetting. Blijkens verhoren 
van het slachtoffer bleek deze ook verdacht te worden. Dit voor 
de Opiumwet. Deze man dacht aan een onbekende crimineel 
nep-drugs te kunnen verkopen. Dat moest hij bekopen met twee 
treffers. Na overleg met de recherche werd besloten (de druk 
vanuit het ziekenhuis om de man weg te sturen werd erg groot) om 
de man over te plaatsen naar het ziekenhuis van de Scheveningse 
gevangenis. Dat gaf nogal wat problemen, omdat de capaciteit daar 
nogal klein was. Het antwoord was dan ook nee. Waarop een van de 
collega’s tegen de brigadier van de recherche zei: "Dan bel ik toch 
op en zeg ik, dat ik een collega ben uit het OLVG, gaat vast lukken". 
Dat was bluf, riep iedereen. Nadat hij de telefoon had gepakt en 
Scheveningen belde, begonnen ze al wat benauwder te kijken. Na 
het gesprek waarin hij liet doorschemeren dat "mijn" personeel 
van het OLVG gevaar liep, ging Scheveningen akkoord en kon hij 
komen. Triomfantelijk legde de collega de telefoonhoorn neer en 
keek in de verbaasde blikken van de rechercheurs. 

Zij mochten hem overbrengen, althans zij begeleidden de ambu-
lance. Want lopen kon hij nog niet. De man was o zo vrolijk, dat 
hij het ziekenhuis uit mocht. 

Aangekomen in Scheveningen verging het lachen hem snel. De kamer 
waar hij terecht kwam, leek wel een middeleeuws hok. Een raam op 
3 meter hoogte, kale muren, een enkel bed en een dikke stalen deur. 

Ook directe hulp van een verpleegster kon hij schudden. (wat 
hij wel gewend was in het OLVG), want er was maar 1 verpleger 
op de afdeling voor de avond en de nacht. 

Huilend vroeg hij hen, of hij weer mee terug mocht. Helaas!

VOORRANGSVOERTUIGEN van de redactie

Beste SPA lezer, van onze CRI collega Fred Verdelman, (be-
kend van zijn themabijeenkomst liaison officers voor de SPA), 
mocht de redactie een artikel van zijn hand opnemen in ons 
magazine. Hieruit blijkt dus, dat niet alleen wij de vanouds 
bekende voertuigen optische- en geluidssignalen mogen voe-
ren, maar ook andere voertuigen zoals u hier kunt lezen. 

Enige tijd geleden zag ik een auto van ProRail met toeters en 
bellen het kruispunt Den 
Deijl in Wassenaar over-
steken. Op weg naar, zoals 
later bleek, het station in 
Voorschoten vanwege een 
‘springer’. Eigenlijk vond 
ik het vreemd dat die 
ProRail auto uitgerust was 
met zwaailamp en sirene, 

waarvan ik dacht dat dit alleen voorbehouden was aan politie, 
brandweer en ambulance.

Maar er schijnt in de loop der tijd het een en ander gewijzigd 
te zijn en ik kan me goed voorstellen dat weggebruikers zoals 
u en ik de bomen door het bos niet meer zien in de 'jungle van 
zwaailichtauto's' als de ene dag een groen voertuig met zwaai-
lichten en de dag erna ineens een gele ons passeert. Nu ook de 
veiligheidsregio met voorrangsvoertuigen mag rijden, zijn er meer 
dan zestien verschillende voorrangsvoertuigen in Nederland op 
de weg te zien. De minister van Verkeer en Waterstaat bepaalt 
welke instanties er met blauwe zwaailichten mogen rijden en daar 
kunnen periodiek nieuwe instanties aan toegevoegd worden. Voor 
degenen, die, net zoals ik, blijkbaar niet helemaal op de hoogte zijn 
van de betreffende wet- en regelgeving, hieronder een overzicht.
Een voorrangsvoertuig is volgens artikel 1 van het 
Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV 1990) Voorrangsvoertuig van ProRail 
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een motorvoertuig (in gebruik bij hulpdiensten, waaronder poli-
tie, brandweer en ambulance), die de voorgeschreven optische en 
geluidssignalen (blauw zwaailicht, flitslicht of knipperlicht en twee-
tonige hoorn) voeren om aan te geven dat zij een dringende taak 
vervullen. Naast politie, brandweer en medische hulpdiensten 
heeft de minister van Verkeer en Waterstaat enkele andere dien-
sten aangewezen die, wanneer er een dringende taak is te vervul-
len, conform artikel 29 RVV optische en geluidssignalen dienen 
te voeren. En voor alle duidelijkheid; als die beide signalen niet 
gevoerd worden is het geen voorrangsvoertuig in de zin van de 
wet en hoeven weggebruikers deze voertuigen geen voorrang te 
verlenen op grond van artikel 50 RVV.

Het overige verkeer moet een voorrangsvoertuig met inge-
schakelde optische en geluidsignalen voor laten gaan. Desnoods 
moet zo snel mogelijk de weg worden vrijgemaakt. bij een rood 
verkeerslicht. Daarbij mag men wel de stopstreep passeren om 
ruimte te maken maar niet het kruisingsvlak oprijden. Als dat 
nodig is voor de uitoefening van hun taak, mogen bestuurders 
van voorrangsvoertuigen afwijken van de verkeersregels, zoals 
bijvoorbeeld de snelheidslimiet. Andere weggebruikers mogen niet 
door rood rijden om ruimte te maken, maar wel naar de vlucht-
strook uitwijken. Voorrangsvoertuigen zijn vaak voorzien van een 
opvallende BZK-striping (sinds enige tijd OOV-striping genoemd) 
zodat men ze makkelijk kan herkennen in het verkeer. Voertuigen 
van de volgende diensten dient men dus ook voorrang te verlenen 
wanneer de “toeters en bellen” zijn ingeschakeld. (Zoals eerder 
aangegeven, is de opsomming niet uitputtend, omdat er periodiek 
nieuwe voorrangsvoertuigen bij komen)

• De Koninklijke Marechaussee
• De Reddingsbrigade
• Het Nederlandse Rode Kruis
• Bloedbanken
• Diensten die het vervoer van organen
 voor orgaantransplantatie verzorgen
• De Dienst Vervoer en Ondersteuning (transport van 
 gedetineerden en personen die in voorlopige hechtenis zitten) 
 van de Dienst Justitiële Inrichtingen van het Ministerie van   
 Justitie en Veiligheid
• Ongevallenbestrijding openbare vervoersmaatschappij
• Milieu Ongevallendienst van het RIVM

• Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EODD)
• Urban Search and Rescue (USAR)
• ProRail incidentenbestrijding
• Rijkswaterstaat
• (Enkele) veiligheidsregio's
•  DCMR en Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

Ik hoop met het boven-
staande enige duidelijk-
heid gegeven te hebben 
in de eerder genoemde 
jungle van zwaailichtauto’s 
in de hoop dat u ze niet al 
te vaak tegen komt, want 
dat betekent doorgaans el-
lende. En nu we het toch 
over Voorrangsvoertuigen 

hebben, wil ik u het laatste nieuws op dit gebied niet onthouden. 
Alle hulpdienstenvoertuigen krijgen vanaf medio april een nieuwe 
striping. Het huidige ontwerp op de auto's dateert van 1993 
en is aan vernieuwing toe. Het nieuwe ontwerp moet ervoor 
zorgen dat alle hulpverleningsvoertuigen van de overheid beter 

zichtbaar worden, vooral in 
het donker.

Naast het nieuwe folie 
waar de strepen mee ge-
maakt worden, is de plaat-
sing op de auto's ook iets 
aangepast. De strepen wor-
den twee keer zo breed en 

ook iets hoger geplaatst. Dit sluit beter aan bij het ontwerp van 
de moderne voertuigen, die ronder en breder van vorm zijn dan 
oudere modellen. Ook zijn er twee kleuren lichter gemaakt. De 
roodoranje streep van de politie en marechaussee wordt rood, 
net als die van de ambulance. Daarnaast krijgt de marechaussee 
een iets aangepaste tint blauw. Om ervoor te zorgen dat de kos-
ten niet onnodig te hoog worden, is afgesproken dat voertuigen 
pas bij vervanging nieuwe strepen krijgen. Daardoor wordt het 
nieuwe ontwerp geleidelijk zichtbaar in het straatbeeld.

Fred Verdelman (met dank aan Koos Spee)

Voorrangsvoertuig Veiligheidsregio 
Nederland-Oost

Links de oude en rechts de nieuwe striping   

Bij je indiensttreding werd je voorzien van een basis kle-
dingpakket. Voor de tijd aan de opleidingsschool bestond 
dat uit een aantal overhemden met lange mouw, een aantal 
overhemden met korte mouw, 2 snelbinders (jawel, strop-
dassen!) een aantal zwarte sokken, een uniformbroek en 
tuniek, een palingvel (lange regenjas van skai), een duffelse 
jas, een pet, een judopak, sportkleding, sportschoenen voor 
buiten, sportschoenen voor binnen, een zwembroek, kortom 
je werd van alle gemakken voorzien qua kleding. Ook kreeg 

je een koppel, een pistooltas, een opschrijfboekje van leer, 
een rolmaat, een geel vetkrijtpotlood en een knevelketting 
uitgereikt. 
Aan de kleding was een draagtijd verbonden. Zo moest je 
met je duffelse jas bijvoorbeeld 5 jaar doen. Wat waren wij als 
Amsterdamse aspiranten jaloers op de collega's van de andere 
korpsen: zij kregen in plaats van een duffelse jas een echte leren 
jas! Voor het aanmeten van de dienstkleding werden we ontbo-
den op de Prinsengracht, het centraal kledingmagazijn van de 

KLEDINGVERSTREKKING piet Middelkoop

VOORRANGSVOERTUIGEN van de redactie
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Vierentwintig jaar van mijn politie carrière was ik werkzaam 
bij de recherche in het stadsdeel Amsterdam Zuidoost, beter 
bekend als de Bijlmermeer. Ik zag het stadsdeel verloederen 
en daarna weer opklauteren uit een diep dal. De Bijlmermeer 
(Bijlmer) is een woonwijk in het stadsdeel Zuidoost, dat in 
het verleden gekenmerkt werd door hoogbouw in een zes-
kantige honingraatstructuur.

De bouw van de Bijlmer startte in 1966 en was voor die tijd 
een vooruitstrevend concept met een strikte scheiding tussen 
wonen, werken en recreëren. Onderdeel van de filosofie was 
ook de scheiding van auto-, fiets- en voetgangersverkeer. Hoge 
dreven voor het autoverkeer en de maaivelden tussen de flats 
voor het fiets- en voetgangersverkeer. Onder al die grote flats 
bouwden men parkeergarages. De Bijlmermeer moest een mo-
delwijk worden voor bewoners met een modaal en/of tweemaal 
modaal inkomen, eigenlijk de wijk voor de moderne mens, maar 
dat kwam niet overeen met de praktijk. 

Begin jaren zeventig trok-
ken Surinamers (voor 
de onafhankelijkheid van 
Suriname nog Nederlandse 
staatsburgers) in groten 
getale naar Nederland. 
De meeste van hen trok-
ken naar de grote ste-
den, maar werden uit de 
stadswijken geweerd door 
stadsbestuur en huisbazen. 
Een deel van de door leeg-

stand geplaagde Bijlmer en met name de flat Gliphoeve stond 
aanvankelijk wel open voor bewoning door Surinamers. De 
Bijlmermeer werd geplaagd door werkloosheid en op termijn 
trad er dan ook verloedering op. Doordat er een strikte schei-
ding was gemaakt tussen de verschillende verkeersstromen, 
zorgde dat er voor dat sommige delen van de Bijlmer na het 

DE BIJLMERMEER, EEN TOT DE VERBEELDING 
SPREKENDE AMSTERDAMSE WOONWIJK Joop reder

KLEDINGVERSTREKKING piet Middelkoop

gemeente Amsterdam, zeg maar een winkel waar alle gemeente-
ambtenaren hun kleding aan lieten meten.

De herkenbare politiekleding werd op maat gemaakt en aange-
leverd en werd aan de binnenzijde voorzien van een label met 
daarin je stamnummer en de maand en jaar van verstrekking. In 
mijn geval werd dat dan: [11219, 11,1977] Zo kon je aan de ene 
kant je eigen tuniek herkennen als dit aan de kapstok hing en aan 
de andere kant wist je wanneer je weer "aan de beurt" was voor 
nieuwe kledingverstrekking. 

Het label van de dienstpantalon zat aan de binnenkant van de 
broek op de kontzak. 

Voor ons als jonge aspiranten was het totaal nieuw, je ging 
naar een echte kleermaker en die nam de lichaamsmaten 
van je op. Met een clubje van 10 collega's kwamen we daar 
en werden meteen naar de kantine gedirigeerd. Wat voor 
ons nieuw werd ervaren, was voor het personeel van de 
Prinsengracht gesneden koek,  daar was weer zo'n groep 
jonge honden…..

Een van de kleermakers die er werkte, voldeed aan ons prototype 
van een kleermaker: een Albert Mol-type: met zwierige passen 
kwam hij aanlopen met om zijn nek het centimeterlint en om zijn 
linker pols zo'n speldenkussentje waar de spelden in zaten. Met 
zwoele stem ontbood hij de eerste paar nieuwe kandidaten. De 
achterblijvers waren benieuwd hoe de binnenkant van de benen 
opgemeten zou worden en het gelach was niet van de lucht. De 
maatjes die opgemeten waren kwamen terug en vertelden in 

geuren en kleuren hoe alles opgemeten werd. Natuurlijk werd 
er een schepje bovenop gedaan. 

Jaren later, volgens de codering in mijn dienstpantalon was ik 
toe aan een nieuwe broek en samen met een maatje ging ik 
naar de Prinsengracht. Onderweg ernaar toe haalden wij de 
verhalen nog even op over het opmeten van de binnenkant 
van de benen en eigenlijk waren wij benieuwd of die kleer-
maker er nog steeds werkte. Op de "snijkamer" waar alle 
vermaakte en gemaakte kleding aan rekken hing, ontwaarden 
wij de kleermaker, ditmaal gekleed in een ruitjespantalon met 
nog steeds de centimeter om de nek en het beroemde speld-
kussentje. Wij keken elkaar aan en schoten ietwat in de lach. 
We kregen een broek overhandigd en werden verzocht deze 
broek te passen in het kleedhokje. Zo gezegd zo gedaan, de 
broek paste mij precies en op zoek naar een spiegel liep ik 
de ruimte in. De broek van mijn maatje was te lang en werd 
vakkundig afgestreept en afgespeld. Hij kon hem niet meteen 
meenemen. Mijn broek paste precies en toen de kleermaker 
vroeg of ik hem meteen aanhield, had ik beter "nee" kunnen 
antwoorden. Voor dat ik het wist stond ik voorover geleund 
tegen de snijtafel met mijn broek op knieholtehoogte, terwijl 
de kleermaker half naast mij, door zijn knieën gezakt, met een 
viltstift mijn stamnummer en datum van levering op het label 
op de kontzak schreef. 

Het was maar goed dat mijn maatje directe getuige was van deze 
situatie, anders had ik tot in lengte van jaren uit kunnen leggen 
wat daar op de snijkamer nu precies gebeurde…….
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vallen van de avond, veranderden in spookwijken. Het leidde tot 
een gebrek aan sociale controle en onveilige looproutes in de 
maaivelden. De drugsoverlast nam zienderogen toe, met uiter-
aard daaraan gekoppeld druggerelateerde misdrijven. Binnen tien 
jaar werd de Bijlmer landelijk bekend als een probleemwijk, met 
de nodige sociale problemen. 

Ik hoef hier verder niet over uit te wijden. Het is genoegzaam be-
kend hoe de Bijlmermeer er in die tijd voorstond. De Bijlmermeer 
is en was een smeltkroes van culturen. Nederlanders, Surinamers, 
Antillianen en Ghanezen maakten, zeker in de beginjaren van de 
Bijlmer, het grootste gedeelte van de bevolking uit. Maar ook vele 
andere nationaliteiten waren en zijn er nu ruim vertegenwoor-
digd. In totaal zijn er meer dan 130 nationaliteiten woonachtig 
in de Bijlmer.  

BIJLMERRAMP

In 1992 werd heel Nederland opgeschrikt door de 
Bijlmerramp. Een Boeing 747 van EL-AL stortte neer op de 
flats Groeneveen en klein-Kruitberg. Ik was op dat moment 
bezig met het afsluiten van het sportgebouw van APGS op 
het politiesportterrein aan de Ouderkerkerdijk, gelegen naast 
de ringweg A10. Het was 4 oktober en de bladeren van de 
bomen waren al goeddeels van de bomen en dat gaf mij een 
doorzicht naar de ringweg. Ik zag meerdere brandweerwa-
gens, ambulances en politievoertuigen in een lange rij over 
de ringweg snellen, in de richting van de Bijlmer. Ik nam de 
telefoon en belde met de plottafel van mijn bureau en vroeg 
aan de dienstdoende collega of de Bijlmer soms in de brand 
stond. Ik kreeg te horen dat er een vliegtuig op een flat was 
neergestort. Ik antwoordde de collega: “Je moet je troep in 
de maling nemen, ik vraag wat er aan de hand is!” Het was 
puur ongeloof. Had ik het echt goed verstaan wat ik hoorde, 
maar de collega bevestigde het nogmaals met de woorden: 
“Joop het is echt waar!” Ik reageerde  onmiddellijk en riep: ”Ik 

kom er aan!” Ik ben in mijn auto gesprongen en binnendoor, 
o.a. via fietspaden, naar het bureau geracet. Aan het bureau 
trof ik mijn collega Sjaak Schultz en samen met hem ben ik 
per dienstvoertuig naar de opgegeven locatie gegaan. 

Hetgeen ik daar zag tart iedere beschrijving. Het was één 
groot inferno en de ter plaatse aanwezige uniformcollega’s 
stonden als aan de grond genageld, niet wetend wat zij kon-
den en moesten doen. De ravage was enorm en ongeveer 
na anderhalf uur zag je dat het rampenplan ging werken en 
kwam er structuur in de hulpverlening en het bestrijden 
van de enorme brand. Onwezenlijk is ook dat je over de 
maaivelden van de Bijlmer enorm grote crashtenders van de 
brandweer Schiphol ziet rijden. Zij schoten uiteraard onze 
eigen brandweer te hulp. 

Het onderzoek naar deze ramp heeft een lange nasleep gehad 
en maakte in heel Nederland een diepe indruk. Naar schatting 
kwamen hierbij 43 mensen om het leven. Hartverwarmend 
was te constateren dat heel veel collega’s spontaan naar de 
Bijlmer kwamen en complete rechercheteams van andere 
bureaus meldden zich bij de leiding. Er telde voor alle collega’s 
maar één ding, namelijk de uitvoering van hun politietaak en 
dan met name het verlenen van hulp aan hen die dat behoe-
ven. Ook hoofdcommissaris Nordholt, meldde zich, tussen 
zijn drukke werkzaamheden door, bij ons op de recherchek-
amer en vroeg wat hij kon doen. Wij wilden dat niet maar hij 
stond erop. Hij trok zijn uniformjas uit, rolde zijn mouwen op 
en zei: “Ik heb anderhalf uur de tijd en daarna heb ik weer een 
overleg.  Al is het maar een heel eenvoudige administratieve 
taak, geef op, jullie hebben het druk genoeg!” Begrijpelijk, ook 
al kon hij niet veel doen, maar het gaf toch een groot gevoel 
van eenheid en saamhorigheid. Onze Amsterdamse politie 
stond als één man paraat om te doen wat noodzakelijk was 
bij deze vreselijke ramp. Het is inmiddels 27 jaar geleden, 
maar ieder jaar wordt deze ramp nog steeds herdacht rond 
“De boom die alles zag.”

In de latere jaren negentig is in de Bijlmermeer een groot-
scheepse vernieuwingsoperatie in gang gezet. Een groot gedeel-
te van de hoogbouw werd gesloopt en is inmiddels vervangen 
door laaagbouw- woningen, waaronder veel koopwoningen. 
Dit heeft mede tot gevolg gehad dat de sociale controle in de 
Bijlmer aanzienlijk verbeterd is. Veel van de verhoogde wegen 
zijn vervangen door wegen op maaiveldniveau en bijna alle 
parkeergarages uit de oorspronkelijke opzet zijn daarbij ook 
afgebroken.

Ik zei het al eerder. De Bijlmermeer is langzaam uit het dal ge-
klommen en door de veranderde samenstelling van de woningen, 
geworden tot een gewild stadsdeel waarin het inmiddels prettig 
wonen is.
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