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Fred Hoedeman
In deze barre tijden meen ik via deze weg de hoop te mogen uitspreken dat wij S.P.A. leden en verdere 
familie gevrijwaard blijven van het coronaleed dat rondwaart. Het virus heeft in elk geval tot gevolg 
gehad dat wij tot onze spijt het geplande uitje naar de Weerribben hebben moeten annuleren. 
Afhankelijk van de toekomstige ontwikkelingen zouden we in oktober nog een kans kunnen wagen. Maar 
de kans hierop schat ik zeer gering. Verder hebben wij de optie voor de reis in september tot eind juni 
kunnen verlengen. Het lijkt mij dat we met deze uitjes uiterst voorzichtig moeten zijn, daar wij toch 
allemaal tot de risicogroep behoren en de narigheid niet moeten opzoeken. 

We moeten er dus rekening mee houden dat er dit jaar geen activiteiten op dit gebied zullen kunnen 
plaatsvinden. De gebruikelijke bingo- en klaverjasmiddagen zullen wij voorlopig, zolang de S.P.A. gesloten 
is, moeten annuleren. Ook daarna zullen we mogelijk deze activiteiten moeten opschorten, zeker zolang 
de 1,5 meter norm van kracht blijft. Ook de jaarlijks terugkerende barbecue is nog een vraagteken.Wat 
betreft het kerstdiner, dat nog wel ver weg is, is dat onze laatste hoop voor dit jaar. We houden u hiervan 
uiteraard op de hoogte, hoe we dit kunnen invullen.Wij wensen u nogmaals veel gezondheid voor u en uw 
geliefden toe en let op elkaar. 

De evenementen commissie

De redactie 
Ieder van ons heeft in zijn of haar politiepraktijk het nodige meegemaakt aan misdrijven, overtredingen, 
voorvallen, anekdotes of gewoon bijzondere lachwekkende verhalen. Grijp eens de pen en vertrouw dat 
aan het papier toe. Denk nou niet, hetgeen ik heb meegemaakt of beleefd heb is niet interessant. Voor een 
ander is uw belevenis of verhaal misschien wel heel apart en doet het een ander misschien weer 
denken aan een belevenis, welke hij of zij zelf heeft meegemaakt. Schrijf het gewoon in uw eigen taal en 
stijl op. Eventuele taalfoutjes filteren wij er wel uit. Hoe meer inzendingen, hoe gevarieerder het SPA-
nieuws wordt. Wij zijn benieuwd naar uw bijdrage. 

Oproep aan de lezers

MEDEDELINGEN

Conceptrealisatie:
Ter Hoeve Media

Vormgeving: 
Natascha Verhoek

DTP & Advertentieopmaak:
Demi Pieneman &  Natascha Verhoek

Ter Hoeve Media
Graaf Gerhardstraat 16
6882 DG Velp
026 - 361 59 59
info@terhoevemedia.nl

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 foto-kopieën, 
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.
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Al weken zitten wij door het corona virus in een heel bijzondere situatie en onze minister president noemt dat een 
“intelligente lock-down”. De daarbij behorende strenge maatregelen raakt heel Nederland. Hoe de toekomst er 
uit gaat zien en hoe wij om moeten gaan met de anderhalve meter samenleving is, terwijl ik dit stukje schrijf, nog 
koffiedik kijken, maar dat de samenleving er anders uit gaat zien, is wel duidelijk. Inmiddels zijn de maatregelen wat 
versoepeld en gaan de kinderen weer naar school. Ook sommige contactberoepen kunnen weer aan de slag. Nu 
maar hopen dat alles goed gaat en wij niet opnieuw terug vallen in een nieuwe lock-down.

Voor onze vereniging hakken de maatregelen, net als voor de rest van Nederland, er behoorlijk in. Fysieke 
bijeenkomsten kunnen niet georganiseerd worden en ons soosgebouw aan de Rijksstraatweg in Duivendrecht is, 
sinds de uitbraak van het Covid-19 virus, gesloten. 

Dat dit consequenties heeft voor ons verenigingsleven mag duidelijk zijn. Zelfs onze jaarvergadering moest 
noodzakelijkerwijs worden uitgesteld. Ik heb op de website een stuk laten plaatsen, waarin ik duidelijk uitleg hoe eén 
en ander statutair geregeld is. Maar ook onze ééndaagse reis moest worden gecanceld en of onze meerdaagse reis  
doorgang vindt weet ik op dit moment gewoon niet.  

Quarantaine in huis is wat er over blijft…..en ja af en toe een noodzakelijke boodschap, als die boodschappen al niet 
gehaald worden door kinderen, kleinkinderen of buren.   

Alles is ontregeld en ik hoop met u dat deze situatie niet al te lang gaat duren. Zelfs het afscheid nemen van een 
dierbaar familielid, vriend, of een collega, waarmee je jarenlang hebt gewerkt, is op dit moment niet mogelijk. Triest, 
maar onder de gegeven omstandigheden zullen wij ons daarbij neer moeten leggen. 

Laten wij eerlijk zijn. Wij hadden ons pensioen anders voorgesteld. Toch? Gezond blijven is het motto dat thans geldt. 
Het is inmiddels genoegzaam bekend dat ik dit jaar langdurig in het ziekenhuis opgenomen ben geweest. Ik heb daar 
een goed beeld gekregen van de inspanningen die doctoren en verpleegkundigen, maar ook al degenen die hen 
daarbij ondersteunen, iedere dag leveren. Het is ongelooflijk met hoeveel zorg en liefde de
patiënten worden omgeven. Lange dagen werken, overuren maken, het lijkt hen in de 
uitoefening van hun taak niet te deren, maar in gesprekken met hen, weet ik dat 
het ontzettend zwaar is. Een diepe buiging voor hen is hier dan ook zeker op zijn 
plaats. Ik wens u, mede namens mijn bestuur, veel gezondheid, doe voorzichtig 
en zorg voor elkaar.      

      VOORWOORD

Joop Reder

Van de voorzitter

SPA Nieuws Mei/Juni 
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NIEUWE UITGEVER SPA-NIEUWS 
 

De redactie
De oplettende lezer zag natuurlijk onmiddellijk dat de uitgave van het SPA-nieuws een andere opmaak en uiterlijk 
heeft gekregen en vraagt zich natuurlijk af waarom. In het verleden, zeg maar vanaf de oprichting, werden de leden 
over het wel en wee van de vereniging geïnformeerd met een aan elkaar geniet gestencild blad. André Immel, lid 
van het toenmalige bestuur, kreeg de opdracht om de leden van informatie te voorzien. Hij ging aan de slag en 
door redactionele bijdragen te knippen, te plakken en daarna gereed te maken voor de stencilmachine, waarna 
het werd gekopieerd en onder de leden verspreid. Het SPA-nieuws nam hierna een vogelvlucht en onder zijn 
redactionele leiding maakte hij het SPA-nieuws tot hetgeen u éénmaal per kwartaal op de deurmat krijgt, een mooi 
leesbaar blad. Na zijn aftreden als voorzitter en met het aantreden van een nieuw bestuur, bleef hij zijn bijdragen 
aan het blad leveren. Omdat er alleen mondelinge afspraken waren met de uitgever van het SPA-nieuws, wilde het 
nieuwe bestuur daar verandering in brengen. Zij wilden niet afhankelijk zijn van afspraken die niet schriftelijk waren 
vastgelegd en ondertekenden op 17 januari 2017 een contract met “Publikatieburo United V.O.F. De overeenkomst 
werd gesloten voor een periode van twee jaar, met een stilzwijgende verlenging van telkens één jaar en een 
wederzijdse opzegtermijn van negen (9) maanden.

Op 17 april 2020 ontving het bestuur een mail, waarin door de eigenaar van het Publicatieburo werd medegedeeld 
dat hij de verzorging van het SPA-nieuws niet kon voortzetten. Hij had inmiddels zijn arbeidzaam leven beëindigd, 
zo schreef hij. U begrijpt dat deze abrupte mededeling voor het bestuur onaanvaardbaar was, want zo beëindig je 
nu éénmaal geen contract. Na de nodige briefwisselingen werd een afkoop van het contract bewerkstelligd en een 
financiële genoegdoening ontvangen.

Door deze onontkoombare éénzijdige beslissing, moest gezocht worden naar een nieuwe uitgever. Die werd 
gevonden bij “Ter Hoeve Media”, gevestigd te Velp. Het is dezelfde uitgever van de “APGS-Kroniek” en zij die “de 
Kroniek” op de mat krijgen weten dat het een uitgever is, die professionaliteit hoog in het vaandel heeft staan. 
Meerdere politiebladen worden tot volle tevredenheid van de opdrachtgevers door deze uitgever verzorgd. Met 
de ondertekening van een contract met “Ter Hoeve Media” op 12 mei jl., stelde het bestuur de berichtgeving en 
informatievoorziening aan onze leden voor meerdere jaren veilig.        

Joop Reder & Charity Arents

Als u dit SPA-nieuws ontvangt zult u denken:  “Het ziet er anders uit ! “

Om gelijk met de deur in huis te vallen, wij zijn de nieuwe uitgever van het 
SPA-nieuws.

Ik zal mij even voorstellen: Mijn naam is Charity Arents, directeur van “ ter 
Hoeve media “ en  misschien kent u ons wel van onder andere de A.P.G.S. 
Kroniek , het bekende sportmagazine van de Politie Amsterdam, maar ook 
van Politie in Beeld en Allround Politie Nieuws. Wij zijn al bijna 15 jaar 
uitgever van een aantal Politie en Brandweer magazines en wij maken voor 
de Stichting World Police & Fire Games hun ledenmagazine, dat gaat onder 
andere naar collega’s van Douane, DV&O, Koninklijke Marechaussee, Justitie, 
Brandweer en Politie.

Half april werden wij gebeld met de vraag of ter Hoeve Media de nieuwe 
uitgever wilden worden van het SPA- nieuws, aangezien uw vorige uitgever 
problemen ondervond van het coronavirus en het werven van adverteerders. 
Ook speelde mee dat hij de pensioengerechtigde leeftijd had bereikt. Lang 
hoefden wij daar niet over na te denken en een afspraak in het voormalige 
politiebureau aan de Rijksstraatweg te Duivendrecht was snel gemaakt.

Aangekomen in Duivendrecht moesten we uiteraard rekening houden met 
anderhalve meter ruimte tussen de bestuursleden van het dagelijks bestuur. 
Uw voorzitter Joop Reder opende de vergadering en vertelde in het kort dat 
het van essentieel belang is dat het SPA-nieuws het visitekaartje blijft van de 
vereniging en een belangrijk communicatiemiddel is voor de leden. De wens 
is om vier keer per jaar de leden te informeren. 

Wij gaan ons uiterste best doen om u magazine nog beter en leesbaarder te 
maken en staan uiteraard open voor elke verbetering en of kritiek. Wij maken 
het magazine voor u maar ook zeker met u.

Rest mij nog om u veel lees plezier te wensen en blijf gezond!

Charity Arents

      EVEN VOORSTELLEN

media
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OPLEIDINGEN IN SURINAME DEEL 2
Joop van Heuveln

De bevolking van Suriname bestaat uit 500.000 á 
550.000 mensen. Het juiste getal is moeilijk te 

bepalen. Niet iedereen, die in Suriname verblijft, is 
geregistreerd. Ook Suriname heeft een groot aantal 
illegale inwoners. Een gedeelte van hen verblijft in het 
binnenland. Zij houden zich bezig met illegale houtkap en 
het zoeken naar goud. Bij het zoeken naar goud gebruiken 
ze veel kwik en dat vergiftigt de kreken en kleine wateren. 
De meeste illegalen komen uit de buurlanden Brazilië en 
Guyana. 

Paramaribo
In de stad Paramaribo vind je illegale Nederlanders en 
Chinezen. In de nabijheid van de leefgebieden van de 
illegalen in het binnenland komt ook veel prostitutie 
voor en beroven de illegalen elkaar van goud en wapens. 
Dat daarbij zo nu en dan een dode  valt, klinkt niet erg 
bijzonder. Ook leven er aan de zuidgrens van Suriname een 
aantal groepen inheemsen, die een nomadisch bestaan 
leiden. Tijdens verkiezingen worden er pogingen gedaan, 
deze mensen op te roepen om zich te laten registreren en 
te laten kiezen. Hoe gek het ook klinkt in onze oren, maar 
dit is een taak van de politie. In die periode gaan speciaal 
getrainde politiemensen het binnenland in, vergezeld van 

tolken en/of gidsen, om de nomaden op te zoeken en te 
voorzien van een kiesbiljet. Het is echter niet ondenkbaar 
dat deze, in principe inwoners van Suriname, zich tijdelijk 
hebben gevestigd in Brazilië. Zij laten zich niet door 
grenzen tegenhouden.

Naast de bovengenoemde, leven er nog eens 450.000 
mensen met Surinaamse roots in de rest van de wereld, 
waarvan ongeveer 350.000 in Nederland en rest woont 
voornamelijk op de Nederlandse Antillen en in de 
Verenigde Staten van Amerika, vooral Florida. Met zoveel 
mensen van Surinaamse afkomst in Nederland is het niet 
bijzonder, dat men in Suriname op de hoogte is, wat in 
Nederland gebeurt en dat het andersom ook zo is. 

Ook zijn politiemensen in Suriname op de 
hoogte van de (politie)opleidingen in Nederland. 
In Amsterdam werkt de commissaris van politie, 
Ro Brewster. Hij is districtschef van het achtste 
district. 

Ro Brewster is tijdens de revolutie, hoofd van de recherche in Suriname. Net als in Amsterdam is hij geliefd bij zijn 
mensen. Niet duidelijk is waarom, maar het militaire regiem beschuldigd Ro van ja, zeg het maar. Hij wordt zelfs 
aangehouden en overgebracht naar de Santa Boma gevangenis. Na een paar dagen wordt Ro zonder aanklacht 
vrijgelaten en krijgt hij huisarrest. Het lukt hem uiteindelijk naar Nederland te vluchten.

Financiële vergoeding
Op een gegeven moment is Ro Brewster bekend met de 
nota van Chan Santokhi. En er blijken nog steeds financiële 
vergoedingen beschikbaar te zijn voor Suriname van de 
gelden, afgesproken in 1975. De Nederlandse regering is 
bereid deze gelden alsnog te betalen, maar onder andere 
voorwaarden dan eerder afgesproken. Het geld wordt 
niet beschikbaar gesteld aan de Surinaamse regering, 
maar indirect aan de bevolking. 

Hier volgen enige voorbeelden, de Nederlandse politie 
helpt de Surinaamse politie, de Nederlandse brandweer 
helpt de Surinaamse brandweer en de Nederlandse 
ziekenhuizen helpen de Surinaamse ziekenhuizen. 
Daarnaast hebben de grote steden gelden (zogenaamde 
thuislandgelden) vrij gemaakt om de familieleden van de 
bewoners van hun stad, die origineel uit vreemde landen 
komen, te ondersteunen. Denk hierbij ook aan projecten 
in Marokko, Turkije en Ghana. Daarnaast moet het geld, 
dat wordt (uit)gegeven, steeds gelabeld zijn. Dat betekent 
dat er steeds een gedegen projectplan moet zijn, waarin 
o.a. de kosten, de inspanningen en natuurlijk ook het te 
verwachte resultaat zijn benoemd.

In ieder geval wordt er voorzichtig een aanvang gemaakt 
met de ondersteuning van de Surinaamse politie. Zoals 
ik al aangaf is men in Suriname goed op de hoogte van 
wat er in Nederland gebeurt en wordt er hoog opgegeven 
over de opleiding tot buurtregisseur. In mei 2005 gaan 
Kees de Jong en Sita Koenders voor het eerste traject naar 
Suriname. Zij verzorgen de opleiding, van wat in Suriname 
gaat heten, ‘De Buurtmanager’. Negen politiemensen 
volgen de eerste training en ontvangen een certificaat. De 
eerste contacten met de politie van Suriname en die van 
Nederland zijn een feit. 

Medio 2004 is in samenwerking met de Amsterdamse 
politie al een gedeelte van het hoofdbureau van politie 
aan de Duisburglaan te Paramaribo gerenoveerd en is er 
inmiddels nog een concrete inspanning vanuit Amsterdam 
gestart, de bouw van een geheel nieuw politiebureau in 
Albina. Albina ligt aan de Marowijnerivier, de natuurlijke 
grens met Frans-Guyana. In Frans-Guyana kan je gewoon 
betalen met euro’s, omdat het deel uitmaakt van de 
Europese Unie.

Fantasie
 De behuizing van de politie in die periode is bedroevend. 
Als je weet dat in de bureaus ook nog een soort cellenhuis 
is, dan wel een ruimte, waar je de gearresteerden ophoudt 
en die nog slechter is dan de ruimte waar de politie 
bivakkeert. Laat je fantasie daar eens op los. In de meeste 
stallen van Artis is het beter toeven. In de zomer van 2005 
word ik benaderd door Ro Brewster, met de vraag of ik in 
staat ben om een korte, maar gedegen recherchetraining 
te verzorgen voor de collega’s in Suriname en of ik dat 
wil. Wel even thuis overlegd, maar dat is geen probleem. 

Verder vraagt Ro mij, wie zo’n zelfde training kan 
verzorgen voor de technisch rechercheurs. Ik beveel hem 
Leendert Borstlap aan. Kort daarna geeft Leendert aan 
Ro en mij aan dat hij graag een cursus voor de technisch 
rechercheurs wil verzorgen, maar dan samen met John 
Pel. Ro gaat hier mee akkoord. Opeens komt alles in 
een stroomversnelling. De commissaris van politie Chan 
Santokhi is, na de verkiezingen in mei, aangesteld als 
minister van justitie en politie en dat maakt de weg open 
voor een samenwerking die ruim vijf jaar zal duren. In 
de eerste week van oktober 2005 vliegen John, Leendert 
en ik voor een kort bezoek naar Suriname. Tijdens deze 
korte trip verblijven wij in het Eco Ressort Inn, 
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gelegen nabij het uitgaanscentrum van Paramaribo. 
Dinsdag heen en zaterdag weer terug. We gaan ons 
oriënteren en gaan proberen te peilen wat de behoefte 
is en welk niveau we zullen aantreffen. Het begint 
net te schemeren als we landen. Op Zanderij worden 
we opgewacht door de brigadier Ali Nasrullah. Hij is 
verbonden aan het stafbureau van de stadscommandant. 
Doordat Chan Santokhi minister is geworden en er een 
nieuwe chef recherche is benoemd, (de commissaris 
van politie, mevrouw Krishna Mathoera), wordt zij 
voorlopig ontzien.
 
De oom van
Zoals gezegd vliegen wij op dinsdag en 
op woensdagochtend is er de eerste begroeting op het 
kantoor door de stadscommandant, de commissaris 
van politie, Humphrey Tjin Liep Shie. Ook aanwezig 
zijn het hoofd van het politieopleiding centrum, de 
hoofdinspecteur van politie, Leroy Cardogan, en de 
tweede man, de inspecteur eerste klas, Henry Seedorf, 
ja, de oom van. Ondanks de hartelijke ontvangst is er 
toch enige frictie te bespeuren. Het hoofd opleidingen 
en zijn plaatsvervanger blijken niet op de hoogte te zijn 
van de plannen. Even proberen zij hoog van de toren 
te blazen, maar het rangenstelsel werkt nog perfect 
en heel snel binden zij in. Zij hebben maar één keus… 
meewerken. De stadscommandant, geeft aan wat de 
wensen zijn en vraagt aan ons wat de mogelijkheden 
zijn. Voor wat nu nog heet de technische recherche, 
moeten alle medewerkers, een stuk of twintig, van de 
grond af worden opgeleid. 

De kennis die zij nu bezitten hebben zij zichzelf eigen 
gemaakt. Verder is de vraag dat er voor minimaal 100 
politiemensen een basis rechercheopleiding wordt 
verzorgd. Tijdens het gesprek ziet John Pel een koffer 
boven op een van de kasten in het kantoor liggen. 
Hij herkent de koffer en maakt daar terloops een 
opmerking over. Ja, geeft de stadscommandant aan, 
de koffer is een geschenk van de Franse politie. Er zijn 
een paar trainingen verzorgd door de Fransen. Dit is 
niet zo’n succes geworden door de taalproblemen. 
Maar de koffer is dankbaar aangenomen en boven op 
de kast gelegd. Wat ze er echt mee aan moeten is ze 
niet duidelijk. Voordat we concrete afspraken maken, 
mag John de koffer inzien en wat hij al vermoedt, wordt 
direct duidelijk. In de koffer zit een speciale lichtbron 
en hoogwaardige filters, waarmee in verschillende 
frequenties lichaamseigen stoffen kunnen worden 
aangetroffen. Een waardevol cadeautje en splinternieuw. 
Na een kopje instantkoffie wordt afgesproken, dat John 
en Leendert worden begeleid door twee collega’s van de 
technische recherche. De brigadier Ali Nasrullah zal mij 
begeleiden naar de verschillende rechercheonderdelen, 
waar ik de ruimte krijg om iedereen, waarvan ik denk dat 
hij nuttig is, mij over de werkwijze van de Surinaamse 
recherche te vertellen, te interviewen. 

De komende dagen interview ik een groot aantal 
politiemensen, die op een of andere manier werkzaam 
zijn bij de verschillende rechercheonderdelen in 
Paramaribo. Ook krijg ik op verzoek een aantal 
processen-verbaal te lezen. 

Wat mij opvalt, is dat bij de woninginbraken veel goud 
wordt buitgemaakt. Woninginbraken en berovingen 
op straat zijn de meest voorkomende misdrijven. 
Daarnaast is huiselijk geweld een probleem. Het aantal 
kapitale delicten komt jaarlijks over heel Suriname niet 
boven de twintig. Daar onder valt moord, doodslag, 
maar ook gijzelingen en overvallen op 
geldtransporten. 

Narcotica
De afdeling Narcotica houdt zich voornamelijk bezig 
met de kleine verkopers. De afdeling Jeugdpolitie 
onderzoekt naast misdrijven, gepleegd door jongeren, 
ook zedenmisdrijven. Zedenmisdrijven komen 
betrekkelijk vaak voor. Dit komt mede, doordat de 
zedelijke moraal in het binnenland anders wordt 
beleefd dan in de grote stad. Dat veroorzaakt vaak groot 
onbegrip bij de daders. De recherche van Paramaribo 
onderzoekt ook de misdrijven, welke een zware impact 
hebben gepleegd in het binnenland. Zij gaan zelf ter 
plaatse, of de verdachte wordt overgebracht naar 
Paramaribo. Kleine misdrijven worden afgehandeld 
door de Kapitein van de dorpen, in samenspraak 
met de ouderen. In het binnenland zijn ook wetten, 
maar ongeschreven en wat ik heb begrepen, heerst er 
geen willekeur. Het leunt tegen het principe, oogom 
oog, tand om tand. Neem je iets weg, dan vergoed 

je het aan het slachtoffer. Ook heeft de Surinaamse 
politie een, wat zij noemen, het vijfde bureau. Daar 
worden die zaken behandeld, welke onder burgerlijk 
recht vallen. Die zaken die wij doorverwijzen naar een 
advocaat of sociaal raadsman. Zij bemiddelen, maken 
afspraken, adviseren. Komen tot betaalregelingen, 
etc. Dit is bij ons ondenkbaar.

In de onderhandelingen over de grote van de klassen, 
moet ik wat toegeven. De trainingen en cursussen 
in Nederland worden geschreven voor 16 cursisten, 
maar zij vragen om steeds 20 mensen toe te laten per 
opleiding. Ze hebben gelijk, omdat je dan in eenzelfde 
periode meer mensen kunt opleiden. De training 
krijgt de naam: Recherche Opleiding Suriname (ROS).
Eenmaal terug in Nederland wordt het aanpoten. Er 
moet materiaal komen. Voor de recherche-opleiding 
worden 100 RBC-boeken ingekocht, naast schriften, 
schrijf- en werkmateriaal. John en Leendert staan 
voor een grotere inspanning. Er is werkelijk overal een 
tekort aan. Naast materiaal om mee te oefenen, denk 
daarbij aan poeder, gereedschappen, gips, worden er 
ook twee camera’s gekocht. Camera’s waar je ook bij 
donker nog een perfecte foto mee kan maken, plus 
natuurlijk statieven om de camera’s op te plaatsen. Nu 
kan je natuurlijk de mensen wel trainen in het speuren 
naar sporen, maar ze moeten daar ook de middelen 
voor hebben. Dus wordt er ook een grote hoeveelheid 
materiaal ingekocht, waar ze normaal gesproken een 
half jaar mee vooruit komen. Al deze aankopen vallen 
onder de ondersteuning aan de Surinaamse politie.

Eerste opleiding
Om dat we op korte termijn de eerste opleidingen 
willen verzorgen en dus haast hebben, worden 
de goederen hierboven genoemd met luchtvracht 
verzonden naar Suriname. Een keuze, zeker als je 
weet, dat zeevracht een heel stuk goedkoper is. Maar 
de data zijn vastgelegd en Leendert en John beginnen 
hun training te schrijven. Zelf schrijf ik een 10-daagse 
training, (2 weken) met onderdelen uit de RBC 
(Recherche Basis Cursus) en de CAR (Cursus Algemeen 
Rechercheur). Ik heb onderwijl veel e-mail contact 
met Ali Nasrullah om de casuïstiek zoveel mogelijk 
in Paramaribo te laten spelen. Ik ben daar natuurlijk 
geheel onbekend. Maar het lukt en half november 
2005 vliegen we opnieuw naar Suriname. Wij zullen 
verblijven in Hotel Torarica, op twee nachten na. Maar 
daar kom ik later op terug. En we hebben een auto 
gehuurd en deze tot onze beschikking. Even wennen, 
want in Suriname rijdt men links en zijn 99 procent van 
de auto’s voorzien van een automatische versnelling.
De auto’s worden voor het grootste gedeelte 
geïmporteerd uit Japan. Bij een leeftijd van drie jaar 
wordt in Japan de gebruiksbelasting extra verhoogd. 
Veel auto’s van die leeftijd worden ingeruild en een 
gedeelte wordt geëxporteerd naar Suriname. 
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ARTIS Henk Plenter Als je denkt dat je alles hebt gehad, kan het altijd nog 
gekker. Zo moest de NUON wegens wanbetaling 

bij een alleenwonende dame in Amsterdam-Oost 
elektra en gas afsluiten. De dame gaf meerdere keren 
niet thuis, dus werd op een middag in het bijzijn van 
de politie de deur door een sleutelsmid geopend. 
Toen de dienders en de mensen van de NUON de 
benedenwoning betraden, zagen ze in één oogopslag 
van alles bewegen en wegschieten. Ook zagen ze in 
de gehele woning hopen uitwerpselen en rook het er 
vies en weeïg. Binnen een minuut trokken ze de deur 
weer dicht. Er werd om mijn komst gevraagd. ‘Echt 
een klusje voor jou, Henk,’ roept men enthousiast in 
koor als ik een halfuur later bij het opgegeven adres 
arriveer. Alle betrokkenen staan grijnzend voor de 
deur. ‘Opzij lafaards, laat een deskundige zijn werk 
doen,’ kaats ik terug. Ik ga alleen naar binnen en stap 
bij de voordeur over een grote stapel ongeopende 
post. Ik raap een paar enveloppen op en zie vele 
bankafschriften en aanmaningen van deurwaarders. 
Daarmee wordt mij de afsluiting van gas en licht 
wel duidelijk. Er is hier duidelijk iemand met de 
noorderzon vertrokken.

In de woning is het duister. Alle gordijnen zijn 
dichtgetrokken. Ik pak mijn zaklantaarn en schijn in 
het rond. Ik zoek naar een raam om meer licht te 
krijgen, maar vooralsnog kom ik niet verder omdat 
ik bang ben dat ik ergens op ga staan. Plotseling zie 
ik een aantal katten wegrennen. Ik schuifel door de 
kamer en moet toegeven dat ik het wel spannend 
vind. Mijn nieuwsgierigheid wint het van angst, als 
ik al bang zou zijn. In de keuken is gelukkig een raam, 
zodat ik iets meer zie. Ook hier ritselt van alles. Ik 
kijk eens goed om me heen en opeens voel ik dat 
er iets of iemand naar mij kijkt. Nog geen seconde 
later sta ik oog in oog met een schattig, maar schuw 
woestijnvosje, ook wel fennek geheten. Hij heeft zich 
half verdekt opgesteld naast het fornuis en kijkt mij 
verschikt aan.  Het vosje heeft prachtige grote oren 
en een staart die in een mooi zwart puntje eindigt.  
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Een kleurige zitbank op hoge poten, salontafeltje op een 
vloerkleed en een redelijk gevulde boekenkast. 
De kamer wordt alleen verpest door haren, nattigheid, 
uitwerpselen en een nare, scherpe geur die ik niet meteen 
thuis kan brengen. Zet mij geblindeerd voor een tafel met 
uitwerpselen en ik kan je zo, alleen al aan de geur vertellen 
wat er voor me ligt: kattenpoep, hondenpoep, muizen- en 
rattenkeuteltjes, konijnenuitwerpselen, vogelkak en ga zo 
maar door. Ik ga op mijn knieën zitten en zoek de vloer 
verder af. Er moet nog meer zijn, maar wat? Ik schijn met 
de zaklantaarn onder de bank en denk: waarom zou ze die 
poef eronder geschoven hebben? 

Totdat de poef spontaan begint te bewegen. Hetzelfde 
moment schijn ik mijn lichtbundel in de snuiten van 
vier stinkdieren! De beesten kijken me rustig aan. Ze 
lijken niet bang en ze zien er goed uit. Ik heb genoeg 
gezien. Dit soort dieren hoort niet in een stadswoning 
thuis en ik besluit de beestenboel in beslag te nemen. 
Ondertussen vraag ik me af hoe deze uitheemse dieren 
hier terecht zijn gekomen en waar de eigenaar is. Wat 
bezielt iemand überhaupt om stinkdieren en een vosje in 
huis te nemen. Dat mág niet eens in Nederland. Ik vrees 
dan ook dat de beesten hier illegaal terechtgekomen zijn 
en dat de bewoonster ze misschien wilde doorverkopen. 
Ik bespreek mijn plannen om de dierentuin in beslag te 
nemen met de wijkagent, die nog steeds buiten staat. 

Gelukkig zijn we niet verplicht om toestemming van de 
eigenaar te krijgen omdat we ons kunnen beroepen op 
de eerdergenoemde Bouwverordening, paragraaf 4. Hij is 
het met me eens en we bellen de dierenambulance. Als 
de jongens hun auto voor de deur hebben geparkeerd leg 
ik de situatie uit, en het vangen kan beginnen. We helpen 
allemaal mee, zelfs de man van de NUON. Na een paar 
spannende momenten hebben we dertien katten, vier 
stinkdieren en het schuwe vosje te pakken. 

Ik ga even frisse lucht happen en vertel de mannen dat 
ik nog één rondje door de woning ga maken. Ik schuif de 
gordijnen open en nu zie ik pas echt goed hoe vies en goor 
de woning eruitziet. In een hoek van de woonkamer staat, 
een beetje verscholen naast het weggeschoven gordijn, 
een enorme, tot aan het plafond reikende krabpaal, 
met drie kubusvormige ‘slaapruimtes’. Sommige katten 
zijn meesters in het verstoppen, vooral als er wat herrie 
in een woning is. Het zou dus zomaar kunnen dat zich 
hier nog enkele poezen schuilhouden. Als ik met mijn 
lantaarn in een van die blokken schijn, begint de krabpaal 
onheilspellend te schudden. Plotseling schiet er vlak langs 
mijn hoofd met een heel grote sprong een groot katachtig 
wezen uit.   Het schepsel belandt half op de boekenkast, 
waar tientallen boeken uitvallen. Daar blijft hij zitten, op 
zijn hoede. 

Hij hijgt zachtjes, waarschijnlijk van angst. Ik laat het beestje 
even met rust en ga verder de woning doorzoeken. Ik sluit de 
keukendeur af. Ik wil de woning systematisch, kamer voor kamer 
doorzoeken, dat voorkomt dubbel werk. In de woonkamer is het 
ook een en al viezigheid, hoewel de kamer op zich niet onaardig 
is ingericht. Een soort IKEA-interieur. 

Ik moet even bijkomen 
van de schrik voordat ik 
weer naar buiten sluip. 
Ik doe mijn verhaal aan 
de mannen en even later 
kijk ik samen met de 
ambulancemedewerkers 

naar een prachtige 
servalkat. 

De reusachtige sprong begrijp 
ik nu ook, want servalkatten 

hebben zeer lange poten. Ik 
denk dat de kat wel anderhalve 

meter lang is. Hoe verzin je 
het om zo’n dier hierbinnen te 
houden en vooral, hoe kóm je 
eraan. Dat hij heel mooi is, met 
zijn lange nek, grote oren en zijn 
prachtige bont gestreepte pels, 
daar zijn de ambulancemannen 
en ik het van harte over eens. 
Het dier wordt vakkundig door 
het dierenambulancepersoneel 
gevangen. 

Ondertussen overleg ik met 
justitie waar de dieren naartoe 
moeten. De katten gaan naar het 
asiel en het vosje, de stinkdieren 
en de servalkat gaan naar 
Stichting AAP, een opvang voor 
uitheemse dieren, gevestigd in 
Almere. Later gaan ze mogelijk 

naar een dierentuin. De vos met 
de enorme oren en zijn (of haar) 
grote, verschrikte ogen zal me nog 
lang bijblijven. Dierenliefde kan ver 

gaan. 
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IN MEMORIAM JIMMY NIJMAN
Winford van Deursen

Onlangs, op 14 maart 2020, is oud-collega brigadier 
Jimmy Nijman overleden. Jimmy is geboren in 1926 in 
de Javastraat te Amsterdam. Hij heeft eerst drie jaar in 
Nederlands-Indië als motor-ordonnans dienstgedaan 
voor hij in 1956 op bureau Raampoort bij de politie begon.
Hij heeft op verschillende bureaus dienstgedaan. 

Bereden Politie
Hij heeft veel zelfmoorden meegemaakt en omdat hij 
daar genoeg van kreeg is hij na zes jaar in 1956 bij de 
Bereden Politie gegaan. Daar heeft hij met tussenpozen 
ongeveer 30 jaar gezeten. Hij was een goed politieruiter 
en heeft ook aan veel wedstrijden meegedaan, waar hij 
ook prijzen won. Na de oorlog was er een politiecircus, 
waarvan de vatenfabrikant Van Leer uit Amstelveen een 
deel bekostigde en meedeed met paarden. Er was in die 
tijd grote belangstelling voor dit circus, want er was nog 
weinig vertier voor de mensen. Hele rijen wachtenden 

stonden voor het HB. Woensdagmiddag was voor de 
kinderen. Tijdens die optredens nam Jimmy deel aan de 
Hongaarse Post. Een nummer, waarbij de ruiter, staande 
op een tweespan, vier paarden bestuurt. In combinatie 
met à la flèche rijden, waarbij vanuit het zadel aan de 
lange teugel een tweede paard wordt bestuurd. (Jimmy). 
Een favoriete act.Ook bij de Bereden Politie heeft hij veel 
meegemaakt. Natuurlijk talloze protestdemonstraties, 
voetbalwedstrijden et cetera. 

Koningsrellen 1980
Maar het bekendste van hem werd de foto, genomen 
nadat hij bij de Kroningsrellen op 30 april 1980 op het 
Waterlooplein met zijn paard was gevallen en door enkele 
autonomen er weer op werd gezet. Jimmy was met zijn 
paard over een hoek van een bakfiets gesprongen, waarbij 
zijn paard ten val kwam. Zijn portofoon en wapenstok, 
helm, gasmasker werden afgepakt en werden gedeeltelijk 

weer teruggegeven. De foto toont het moment, dat 
Jimmy vriendelijk zijn hand opstak en groetend bedankte, 
terwijl sommige demonstranten ‘Ivanhoe’ riepen. Ik was 
er ook bij die dag. De hefstigste rellen, die ik bij de ruiterij 
ooit heb meegemaakt.  

Brigadier
Jimmy is brigadier geworden na een dagopleiding samen 
met Joop Schrijvers en was ook rijinstructeur. Onder 
andere de eerste politieamazones, Jolien Ang, die nu 
Officier van Justitie is en Bärbel Post-Uiterweer, nog 
steeds werkzaam op het cellencomplex in Amsterdam, 
zijn door hem opgeleid. Bij de ruiterij was het nogal een 
gemeenschap met veel machogedrag en Jimmy deed 
daar flink aan mee door collega’s te jennen.Het was 
gewoon om hele lange ritten te paard te maken, stap, 
draf, gestrekte draf galop. Goed voor eelt bij de ruiter.

Een keer heeft een opleidingsklas in Amsterdam-Noord 
een koffie-picknick in het gras gehouden voor zijn woning 
in de Alkmaarstraat, die Jimmy met zijn vrouw regelde. 
Een tiental ruiters voor de flat koffiedrinkend, moet een 
vreemd gezicht geweest zijn. 

Veel ongeluk
Ongelukken heeft hij ook gehad. Een keer brak hij een 
sleutelbeen toen hij met zijn paard over de kop sloeg door 
een kuil op de in aanbouw zijnde A-10 en een tijdje de 
ziektewet in moest. Hij was hiervoor al gewaarschuwd, 
rijd daar niet, want een poosje ervoor had Jaap Post ook 
daar zijn sleutelbeen gebroken. Ze hebben Jimmy alsnog 
op zijn paard gehesen, omdat het ver weg was van de weg 
en hebben verderop de ambulance gebeld. Een andere 
keer moest een groep om vier uur ’s morgens beginnen 
vanwege de Grand Prix in Zandvoort. Hij maande ieder 
om zich niet te verslapen, maar wie versliep zich…, 
juist Jimmy. Tijdens het dienstdoen daar reed hij op 
zijn grote paard Robin onder een toegangshek door 
en werd bijna gescalpeerd. In het ziekenhuis gehecht 
en met bloederig verband onder zijn pet zijn dienst 
vervolgd. Zijn lievelingspaard was Flip, die hij 8 jaar heeft 
bereden. Ook maakte hij, als hoornist, deel uit van het 
Trompetterkorps. Fred Kluit, die ook ruiter was en in 1987 
bij bureau Voorlichting ging werken, vertelde, dat Jimmy 
een ongelooflijke kennis had van de geschiedenis van ons 
korps. 

Boek de Ruiterij
Hij wist alles over voormalige hoofdcommissarissen, 
burgemeesters en directeuren, van politie, waaronder 
ene Provo Kluit, een voorouder van Fred. Alle historische 
politiepanden en veel gebeurtenissen, ook politieke, wist 
hij feilloos. Ik heb een enorm script gekregen over de 
geschiedenis van de ruiterij, gemaakt door Jimmy samen 
met Marijke van Veen, voormalig politiebibliothecaresse. 
Dit was de grondslag voor het boek over de Ruiterij: 

”Voorwaarts in Bataille, een Eeuw Bereden Politie in 
Amsterdam”. Fred adviseerde en assisteerde hem bij 
het schrijven van artikelen voor de Tap, et cetera. Na 
zijn pensioen heeft hij nog jaren als gids voor het Gilde 
Amsterdam gediend, ‘Mee in Mokum’. Met rondleidingen 
over de Wallen en hierbij alles verteld over de politie, 
moordzaken, Bureau Warmoesstraat, waar hij zelf 
gewerkt heeft. Hij vond dit de interessantste periode uit 
zijn carrière. De soms wat stugge, wat solistische Jimmy, 
had zijn hart bij de Politie en vooral bij de Ruiterij. Dankzij 
Hans Oostrum, die Jimmy als groepsbrigadier heeft gehad, 
waren er 4 ruiters (waaronder Hans) aanwezig bij de 
uitvaart, ondanks de Corona. Dit werd door zijn 3 dochters 
en familie heel erg gewaardeerd. Vooral omdat er bij de 
uitvaart maar een beperkt aantal mensen mochten zijn, 
maakte dit het enigszins goed. Er is een Amsterdammer 
doodgegaan. Jimmy, rust zacht. 



Gerard SCHUURMAN
De 82-jarige oud-medewerker van Bureau Financiële 
en Economische Zaken aan de Eenhoorn, heeft begin 
april zijn echtgenote verloren aan de gevolgen van het 
Coronavirus. Zelf heeft hij er ook mee te maken gehad, 
doch is gelukkig goed opgeknapt. Vanwege zijn verblijf 
in een verzorgingshuis is bezoek van zijn dochters en 
kleinkinderen niet mogelijk. Dat maakt het er voor 
Gerard niet makkelijker op. Toch slaat hij er zich goed 
doorheen en is positief van instelling. Sterkte!

Joop van RIESSEN
Vanwege hartklachten is er bij Joop een pacemaker 
ingebracht en hij voelt zich nu gelukkig een stuk beter, 
alhoewel in deze tijd extra voorzichtigheid geboden is. Er 
is weer een nieuw boek van Joop op de markt, dus het 
schrijven is hem in het bloed gaan zitten. Zonder reclame 
te willen maken zeg ik, dat zijn boeken aanraders zijn.  
Spannende verhaallijnen en prettig leesbaar.

Mathieu van SCHOVEND
Onze Limburgse vriend kreeg steeds meer last van 
hevige pijnen in de benen. Na onderzoek werden 2 
vernauwingen vastgesteld in de rechter buikslagader. 
Thieu kon worden gedotterd en knapte wat op. Het lopen 
gaat hem nog moeilijk af en moet hij doen met behulp 
van een rollator. Het gaat hem vast lukken, want deze 76 
jarige ijzervreter is niet voor een kleintje vervaard.

Piet van HINTUM
De 77 jarige Piet ken ik van de JZP, waar hij volgens mij 
vele jaren werkzaam was. Piet nam de telefoon op zijn 
specifieke wijze op: “wat een onverwacht genoegen dat 
ik jou aan de lijn heb.” Ik moet zeggen, ik hoorde dit met 
genoegen aan. Piet bewoont een woonark net aan de 
overkant van het IJ en verkeert in goede gezondheid. 
Hij vermaakt zich prima met zijn familie en doet alle 
bekenden de groeten.

Huub HOLDORP
De 91 jarige Huub is ernstig ziek geweest, maar aan 
de beterende hand. Zoals bekend hebben de Ruiters, 
ik moet zeggen Beredenen, een zeer sterke onderlinge 
band. Dat blijkt keer op keer, mede door de verbindende 
kwaliteiten van Winford van DEURSEN. Hierdoor 
ontvingen Huub en ook de zieke Jimmy NIJMAN vele 
kaarten wat beiden zeer op prijs stelden. Helaas is Jimmy 
inmiddels overleden. Elders in dit magazine kunt U een 
“In Memoriam” over Jimmy lezen. Dirk FRELINK heeft 
beiden een bezoek kunnen brengen, dank daarvoor Dirk.

Jan WIND
Jan is geopereerd aan een knie, doch dit is niet naar 
wens verlopen. Hij is aan het revalideren maar het lopen 
lukt nog niet. Hopelijk gaat dit de komende maanden 
de goede kant op. De 76 jarige en oud adjudant van 
Bureau BKUenME is woonachtig in Amstelveen en heeft 
veel hulp en steun van vrouw en kinderen. Jan groet alle 
bekenden.

Coen van KASTEEL
Vorige keer heb ik U bericht over de bestralingen in de 
hals van een kwaadaardig gezwel. Na de MRI scan bleek 
toch nog een stukje aanwezig wat met een operatie 
verwijderd moest worden. Ook dit was achter de 
rug, doch na korte tijd thuis trad er een ontsteking op 
waardoor Coen weer opgenomen moest worden.  Al met 
al geen prettige tijd voor Coen en familie.  De operatie 
is goed verlopen en inmiddels is Coen weer thuis en nu 
uitgaan van een verder positief herstel, waarbij wij hem 
natuurlijk sterkte wensen!

HOE IS HET MET
Frank van den Berg
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Beste leden, wij maken allen geen makkelijke periode door en voorzichtigheid is geboden. Met name onze 
leden verblijvende in verpleeg- en verzorgingshuizen hebben het nog eens extra moeilijk (geen bezoek e.d.) 
Weet dat wij aan U denken en meeleven en uiteraard hopen wij dat u deze periode positief doorkomt. De 
extra steun van familie is hierbij onmisbaar.

Tot slot meld ik U het overlijden van onze volgende leden:
Hr. Meindert Post, 89 jaar; Hr. Wim Heming, 86 jaar: Hr. Cor Bolijn, 90 jaar; Mw. Koppes-Hooymayers, 85 jaar; 
Hr. Jimmy Nijman, 93 jaar; Hr. Piet de Niet, 75 jaar; Hr. Sjef van den Bos, 92 jaar.RUST IN VREDE

Bij mij is niet bekend, ik ga er dan ook niet vanuit, dat het Coronavirus van invloed is geweest op dit 
overlijden. Beste leden, ik wens U het allerbeste toe en let goed op uw gezondheid. 
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SPA- LEDEN KONINKLIJK 
ONDERSCHEIDEN
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Bij de jaarlijkse uitreiking van koninklijke onderscheidingen, werden twee leden van onze vereniging 
koninklijk onderscheiden. Hans Wessels en Ed Vredeling werden door de burgemeester van 
Purmerend aangenaam verrast. Hij deelde hen mede, dat het Zijne Majesteit de Koning had behaagd 
om hen te benoemen tot “lid in de orde van Oranje-Nassau. “De daarbij behorende versierselen kon 
hij echter niet opspelden, maar moest hij noodgedwongen op gepaste afstand uitreiken i.v.m. het 
corona virus. Het bestuur van de SPA feliciteert Hans en Ed met deze, in onze ogen, dik verdiende 
onderscheiding. De motivatie waarom beiden werden onderscheiden, leest u hier naast.

Door Joop Reder

“Johannes (Hans)

Antonius Maria Wessels zet zich vanaf 2006 tot heden 
in voor de “Wijkkerngroep Purmer noord”. Zijn doel 
is om de wijk vooral leefbaar te maken en te houden, 
daarbij zet hij vooral in op samenwerking en beheert 
daartoe een uitstekend netwerk van mensen die ook iets 
voor de stad kunnen betekenen. Om veel voor elkaar te 
krijgen en dicht bij het vuur te zitten is Hans al jarenlang 
lid van de Stadspartij waar hij langere tijd de functie 
heeft bekleed van plaatsvervangend voorzitter. Vanaf 
2012 tot heden is Hans lid van de raad van toezicht van 
“SPIN.” Deze stichting heeft verspreid over Amsterdam 
8 speeltuinen in beheer. Vanuit deze speeltuinen zorgen 
speeltuinleiders, samen met vrijwilligers, voor veilige 
en aantrekkelijke speelruimte en de organisatie van 
allerlei sportieve en sociale activiteiten en projecten. 
Zij zorgen voor ontmoetingen tussen kinderen, ouders 
en buurtbewoners met allerlei sociale en culturele 
achtergronden. Na zijn pensioen heeft Hans samen 
met Ed Vredeling 3 kinderen van 15 jaar ondersteund 
om “Kerst in het Park” op te gaan zetten. Vanuit het 
netwerk van de “Wijkkerngroep Purmer Noord”, is het 
mogelijk gebleken om met een veelvoud van vrijwilligers 
dit grote evenement plaats te laten vinden in het 
“Leeghwaterbad” ter hoogte van het zwembad. Het 
evenement is uitgegroeid tot een bezoekersaantal van 
25.000, verdeeld over twee dagen. Vervolgens is het 
een jaarlijks evenement geworden. Door de ervaring van 
Hans is alles, ook ten aanzien van de veiligheid, goed 
verlopen. Ook hier is het verbinden en werken vanuit 
het netwerk zijn grote kracht en Hans zal dat blijven 
onderhouden. Naast deze activiteiten is zijn inzet na zijn 
pensioen aangevuld met nog meer vrijwilligerswerk, zo 
brengt Hans kleding naar de voedselbank in Amsterdam 
Noord, brengt vanuit “De Zorgcirkel” maaltijden rond 
bij ouderen en geeft rondleidingen bij Stadsverwarming 
Purmerend.”

“Eduard Frits (Ed)

Vredeling is sinds 1979 actief als vrijwilliger. Bij de 
“Schietsportvereniging Purmerend” was hij voorzitter, 
penningmeester, barmedewerker en verrichtte hij 
diverse andere werkzaamheden en dat gedurende 30 
jaar. Mede door zijn inzet wist hij de boekhouding van 
de vereniging op een gezond peil te brengen waardoor 
de contributie betaalbaar bleef. Voor verzorgingshuizen 
van “de Zorgcirkel” bezorgde hij 6 jaar lang, twee 
dagen per week, maaltijden bij ouderen aan huis. De 
heer Vredeling is ook bij de “Wijkkerngroep Purmer 
Noord”, waar hij al op korte termijn tot voorzitter 
werd benoemd. Vanaf 2013 is hij actief als één van de 
voortrekkers van het veiligheidsproject “Ogen en Oren”. 
Dit project telt inmiddels bijna 200 vrijwilligers die, in de 
hele stad overdag en ’s avonds, toezicht houden op de 
veiligheid, om woninginbraken te voorkomen. Hij is als 
host coördinator vrijwilliger bij “Reuring”. Daarnaast is 
de heer Vredeling als vrijwilliger actief is voor “Stichting 
Purmerend Marktstad”, waarbij hij als vrijwilliger 
meehelpt met de organisatie van de grote stedelijke 
Sinterklaasintocht en de Nazomerfeestweek. In 2014 
vatte 3 tieners het plan op om het evenement “Kerst in 
het Park” op te zetten.  Ed Vredeling heeft samen met 
Hans Wessels contact gezocht met de gemeente, om dit 
initiatief vorm te laten krijgen. Het evenement werd een 
groot succes en trok meer dan 25.000 bezoekers. Politie 
en handhaving ondersteunden het evenement. 
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Frans Raap
HETERDAADJE.
Waar een politieman de meeste beleving mee heeft, is het ontdekken van een misdrijf op heterdaad. Daarbij gaat 
de adrenaline in je bloed sneller stromen. Dat gevoel krijg je bepaald niet als je een parkeerbon moet uitschrijven. Ik 
heb een keer een jongen van 12 jaar op inbraak betrapt in een woning bij zijn buren. Hij vluchtte zijn woning in en zijn 
moeder verklaarde bij hoog en laag, dat hij in zijn bed lag. Dat klopte ook inderdaad, want hij lag met kleding aan in zijn 
bed en de buit had hij onder de dekens verstopt. Eenmaal kwamen wij, via een stil alarm, bij een zelfbedieningszaak. 
Ter plaatse zagen wij, dat de toegangsdeur geforceerd was en dat er spullen klaar waren gezet. Door de ramen zagen 
wij, dat er 2 mannen in de zaak aanwezig waren. Met behulp van andere collega’s hebben wij het pand omsingeld en 
geen muis kon er in- of uitkomen. Vervolgens werd het pand doorzocht en er niemand aangetroffen, terwijl wij zeker 
wisten, dat men nog in het pand moest zijn. Na overleg werd het pand nogmaals onderzocht en weer werd niemand 
aangetroffen. Ze zouden toch niet ontsnapt zijn? Uiteindelijk kwam er een hondengeleider met zijn hond ter plaatse en 
pas bij het derde onderzoek werden in de vrieskist de gezochte inbrekers aangetroffen. Gelukkig maar, want de andere 
collega’s begonnen al te twijfelen aan onze waarneming. Zij waren daar in gaan liggen en hadden zich ingegraven met 
diepvriesproducten. Zij werden uiteindelijk ingesloten en waren letterlijk van een koude kermis “thuis” gekomen.

VUURWERK
Als ik ergens een broertje dood aan heb is het wel aan 
vuurwerk, dat wordt afgestoken in besloten ruimtes. 
Ik vond het gewoon onverantwoord, dat dienders zich 
daaraan zondigden. Sommige collega’s, waaronder ook 
chefs, hadden een andere mening, Zij vonden dat het 
wel kon en dat het personeel zich zo een beetje kon 
afreageren. Normaal ben ik altijd de rust zelve, maar 
als ik dan toevallig toch boos word, ken ik mijn eigen 
krachten niet. Bij de recherche hadden mijn maat Joop en 
ik een kluis uit het water van de Korte Prinsengracht laten 
opvissen. Deze was, na een inbraak, in het water gegooid 
en werd door een vuilnisschuit ontdekt. De kluis was 
afgesloten en, door nieuwsgierigheid gedreven, hebben 
wij deze laten openmaken door een expert, maar deze 
bleek leeg te zijn. In die tijd moest alles officieel in beslag 
genomen worden en, in afwachting van de beslissing van 
de officier van justitie, werd de kluis voorlopig achter mijn 
bureau geplaatst. Op het moment, dat ik een aangifte op 
zat te nemen, gooide een “lolbroek” een strijker door het 
geopende deurtje en er ontstond een luide daverende 
knal door de recherchekamer. Ik schrok mij een hoedje en 
mijn oren suisden. Dat je zoiets doet, waar een vreemde 

bij zat, kon er helemaal bij mij niet in. Ik was zo kwaad, 
dat ik de vrij zware kluis optilde en op het bureau van 
de boosdoener, die luid stond te lachen, deponeerde. De 
klap was zo groot, dat zijn schrijfmachine totalloss was. 
Een diepe moet in het blad van zijn bureau was later 
nog steeds zichtbaar. Onze adjudant heeft een regeling 
voor de schade getroffen. Enige jaren later was ik, als 
wachtcommandant aan het bureau Warmoesstraat, 
werkzaam in de ochtenddienst van Nieuwjaardag. Er 
werd bij de aanvang van de dienst door een collega met 
een rotje gegooid en ik deelde hem mee, dat ik daar niet 
van gediend was. Nog geen kwartier later zat ik achter 
de schrijfmachine om iets in het dagelijks rapport te 
muteren. De onverlaat had kennelijk niet geluisterd en 
gooide een strijker onder mijn bureau. Ik werd bijna 
gelanceerd. Ik pakte hem bij kop en kont beet en gooide 
hem in een leegstaande dronkenmanscel. Daar heb ik 
hem een uurtje laten sudderen en, nadat hij zijn zakken 
geleegd had en het vuurwerk had ingeleverd, kon hij 
gelijk de straat op. Ik heb daarna een zeer rustige dienst 
gehad en niemand heeft het lef nog gehad om in mijn 
omgeving een bommetje te gooien. 

VERHALEN VAN EEN DIENDER
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RAAMPOORT
In 1986 begon het wijkteam Nieuwezijds 
Voorburgwal zelfstandig te draaien. Het was 
de bedoeling van de toenmalige Korpsleiding 
om dichter bij de burger te gaan werken. Vanaf 
het vertrouwde bureau Warmoesstraat werden 
ongeveer 60 mensen overgeheveld en de bedoeling 
was, dat ieder wijkteam zijn werkzaamheden 
afwerkte en dus de eigen broek ophield. Na verloop 
van enige jaren vertoonde deze constructie enige 
barsten en men kwam tot de conclusie, dat het 
droombeeld enigszins aangepast moest worden en 
zo ontstond een samenwerkingsverband tussen ons 
wijkteam en het wijkteam Raampoort. Nu kenden 
wij natuurlijk de leden van dit wijkteam. Want reeds 
daarvoor werden, als een bepaalde inspecteur in 
dienst was, “consumptiebonnen” verspreid onder 
de junkies en daklozen op het Stationsplein. Zij 
werden uitdrukkelijk uitgenodigd om bij het bureau 
Raampoort te genieten van een heerlijke kop koffie. 

Er zijn wel eens zouteloze nachtdiensten, waarbij 
de verveling toeslaat. Zo heeft een personeelslid 
van wijkteam Raampoort een oude kerstboom van 
ongeveer 5 meter naar ons bureau (Nieuwezijds 
Voorburgwal) gebracht. Hij gaf dit zogenaamd aan 
als gevonden voorwerp en omdat de kerstboom in 
onze wijk gevonden zou zijn, moest ik deze maar 
verwerken. Ik surveilleerde later in de Westerstraat 
en tussen het op staat gezette huisvuil zag een ik 
kleine monitor staan. Ik bracht dit scherm naar het 
bureau Raampoort en zei met een stalen gezicht, 
dat ik deze gevonden had en dat zij maar een 
gevonden voorwerp formulier op moesten maken. 
Op dat moment was Joerie als wachtcommandant 
werkzaam. 

Hij bleek vrij inventief te zijn, dankte mij hartelijk 
en nam het apparaat in ontvangst, waarna hij het in 
een loze ruimte van de plottafel, (tafel geschikt voor 
verbindingen) plaatste. Het paste precies en het 
stond niet eens zo gek tussen de andere monitors, 
die al op de plottafel stonden. Hij plakte er een 
briefje met het opschrift “Niet aankomen, bureau 
Verbindingen bekend “op. Elke keer als ik later 
in dit bureau moest zijn, keek ik altijd naar mijn 
“gevonden” voorwerp. Het voorwerp heeft er echt 
enige jaren gestaan.

BRIGADIER BERT
In de tijd dat ik bij de recherche zat, werden 
er veel acties en invallen gehouden. Het leek 
wel of de duvel er mee speelde, maar altijd 
had de brigadier Bert de dienst en was dan als 
wachtcommandant de spin in het web.Ik zag hem 
een keer zwetend achter het orgel (typemachine) 
zitten om 160 vreemdelingen te muteren, die 
op een zaterdagavond werden aangehouden. 
Dat was een actie in samenwerking met de 
burgerpot, de recherche en de Uniformdienst en 
uiteraard de Vreemdelingenpolitie. 

Om alle arrestanten uit elkaar te houden 
werden er met viltstift cijfers op de handen 
van de verdachten geschreven, waarna zij naar 
de binnenplaats van het bureau gingen. Eén 
of andere slimme advocaat vond uit, dat het 
schrijven met een viltstift tegen de lichamelijke 
integriteit van een arrestant was, zodat dit snel 
was afgelopen. Nu kregen de arrestanten bij 
grote acties de plastic fouilleringszak met een 
nummer mee. Dit bleek ook geen succes te zijn, 

omdat de zakken onderling gewisseld werden. 
Op een keer was er een grote inval op de kop van 
de Zeedijk. Mijn maatje Loek en ik mochten niet 
mee doen met de uiteindelijke inval, maar werden 
uit voorzorg geposteerd aan de achterzijde van 
de ‘te invallen’ percelen ter voorkoming dat een 
verdachte kon vluchten. 

In die tijd was het Barbizon nog niet gebouwd, 
maar was het aan de zijde van de Prins 
Hendrikkade één grote bouwval. Wij stonden 
op deze bouwval en hoorden de collega’s 
binnenvallen. Na een half uur daar gestaan te 
hebben. verveelde ik mij een beetje. 

Ik zag op de bouwval een lege fles liggen. Uit 
pure verveling gooide ik die fles tegen een muur, 
waardoor er een knal klonk alsof een pistool 
werd afgeschoten. Vervolgens viel er een man 
van de muur af. Deze had zich steeds weten 
te verschuilen, maar meende dat er op hem 
geschoten werd en hij gaf zich over. 

Het bleek een illegale vreemdeling te zijn, die wij naar het bureau hebben overgebracht. Je kunt al 
raden wie er weer in het bureau aanwezig was om toch maar orde in de chaos te scheppen.  



Wij zijn de spruiten, meestal in het 
donker of met het licht uit …..
Geboren in de jaren 1940 – 1960, 
of sommigen (die nog taaier zijn) nog 
iets vroeger.

Die nog meer onze kluit Aarde trouw 
zijn …. Wij waren de sterken uit de 
jaren ’40, ’50 en ’60 vooreerst hebben 
wij een normale geboorte overleefd 
met moeders die rookten en/of dronken 
gedurende hun zwangerschap.

Zij namen aspirines, aten 
vinaigrettesaus, mayonaise en desserten 
en zij werden niet getest op suikerziekte 
of cholesterol. En na dat trauma 
werden wij op onze buik te slapen 
gelegd in kinderbedjes, geverfd met 
mooie blinkende loodverf.

Er waren geen kindersloten op de 
deuren en als wij met de fiets reden 
hadden wij basketbalpetten op en geen 
helmen. Als baby of kind reden wij 
mee op de schoot van moeder in auto’s 
zonder gordels, noch kinderstoelen of 
opblaasbare kussens

In de bak van een pick-up zitten, of 
op het paard van Boer Jansen, op een 
zonnige dag, was altijd een belevenis en 
iets héél speciaals.

Wij dronken putwater
of water van de kraan
en geen water
uit een plastic fles.
Wij aten taartjes, wit brood, echte 
boter, spek met eieren en beukennootjes 
en walnoten die al op de grond lagen.

Wij dronken warme chocolademelk
met echte suiker erin:
We hadden geen last van obesitas,
WAAROM?
Omdat wij steeds buiten speelden. 
Daarom!! Wij verlieten de woning ’s 
morgens vroeg om naar school te fietsen

(er waren toen geen moeders die ons 
met de auto even konden brengen)
of om heel de dag te spelen in de frisse 
lucht en dit op voorwaarde dat we ’s 
avonds bij donker thuis waren.
(of als de straatverlichting begon te 
branden)

Onze ouders wisten helemaal niet waar 
we uithingen.We hadden geen gsm 
maar we hadden ook Dutroux nog niet 
meegemaakt.We hadden ‘vuile kleren 
om te spelen’ en ‘schone kleren’ om op 
bezoek te gaan.

Wij hadden uren nodig
om ons speelgerei zelf te maken.
We hadden geen Playstations, 
Nintendo’s, X-box, iPod enz.

Er waren geen videospelers,
geen 150 tv-kanalen, geen videofilms 
of dvd’s, geen stereoketens.
Voor 18.00 uur keek je alleen naar 
het ‘testbeeld’ Er waren geen computers 
of internet.

Wij hadden nog vrienden en wij gingen 
naar buiten om met hen te spelen.
Wij vielen uit bomen, sneden ons,
braken af en toe een arm, been of een 
tand.

We gingen appels of peren ‘plukken’ bij 
de dominee in de tuin.
De dominee dacht: wie doet dit nou.
Hij maakte een bordje en schreef 
daarop: ‘God ziet alles’ en plaatste dit 
in de boom

De jongens lazen dit en schreven achter 
op het bord :’Maar hij verraad ons 
niet’en er waren daar geen gerechtelijke 
vervolgingen voor, om iemand daarvoor 
de schuld te geven.

Als we dan toch gepakt werden,
dan kregen we een pak slaag en
thuis hielden wij wijselijk onze mond.

Wij kregen voor onze 12e verjaardag een grote fiets,
speelden met stokken als degen, een deksel van de 
vuilnisbak als schild, katapulten, slingers, boog en rieten 
pijlen met vooraan een grote nagel ….

We maakten van oude messen goede werpmessen
en oefenden ons op een boomstam of een oude 
vogelpikdoel uit het café.
Ondanks dat men ons vertelde dat wij ons ogen konden 
verliezen of ons gingen kwetsen met die dingen
hebben wij dat allemaal overleefd.

Wij reden met de fiets of gingen te voet
tot aan de woning van een vriend en gingen gewoon
langs achter binnen.

Wij waren er van harte welkom en schoven soms mee 
aan tafel voor het middagmaal.
Het idee dat onze ouders ons uit de gevangenis
dienden te halen, was absurd, dat bestond gewoon niet.
Zij waren Met en Voor de wet, en Met de leraren.

Als we op school een straf kregen,
kregen we thuis soms nog extra straf erbij.
Onze generaties hebben enkele van de beste ondernemers, 
denker en uitvinders van alle tijden en van heel de wereld 
voortgebracht.

Deze jaren brachten een explosie van nieuwigheden en 
nieuwe ideeën.
Wij hadden de vrijheid om te proberen,
de schrik voor het falen, het succes en de 
verantwoordelijkheid die ermee gepaard ging.

Wij hebbe geleerd om dat te beheersen
en om daarmee om te gaan.
Als u één van hen bent? Proficiat!
Misschien wilt u dit delen met anderen
die het geluk hebben gehad om groot te worden
voor dat de advocaten en politici
alles kwamen regelen en reglementeren?

Wat was het leven mooi, simpel en helder/
Soms wat ruw maar klaar en duidelijk
maar met regels en wat waren we gelukkig! 

SPRUITEN
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Dit virus. Zoals: “Houd je adem langer dan 10 seconden in om te testen of je ziek bent”. 0f “Drink warm water om 
infectie te voorkomen.” Deze berichten vallen onder de categorie Hoax, of te wel nepnieuws. Wat is een hoax?

Het Engelse woord hoax betekent zoveel als grap, 
bedrog of iemand beetnemen. In de huidige online 
wereld is een hoax een nepbericht dat veelal wordt 
verspreid via social media of e-mail. Dat lijkt vrij 
onschuldig, maar hoewel het minder erg is dan echte 
oplichterij, kan een hoax wel degelijk schadelijke 
gevolgen hebben.

E-mail
Soms is de opzet al schadelijk, zoals bij hoax-
berichten die volgens de e-mail in kwestie zoveel 
mogelijk doorgestuurd moeten worden. De (meestal) 
spammers die erachter zitten, verzamelen zo heel 
veel e-mailadressen waarvan ze dan gelijk weten dat 
die bestaan en werken.Een ander schadelijk gevolg 
hebben e-mails die melden dat er een gevaarlijk 
virus (of ander probleem) gedetecteerd is op je 
computer of op alle computers waarop een bepaald 
programma draait. In zo’n verhaal wordt bijvoorbeeld 
opgeroepen een bepaald bestandje te wissen - omdat 
‘virusscanners het nog niet herkennen!’ - waarmee 
je dan een onschuldig, maar mogelijk belangrijk 
programma(-onderdeel) verwijdert… 

En als bijvangst is het feit dat het massaal doorsturen 
van dergelijke berichten het internetverkeer onnodig 
belasten ook schadelijk. Het is dus belangrijk dat je 
zulke e-mails juist níet doorstuurt. 

Je herkent ze in het algemeen redelijk makkelijk juist 
doordat ze teksten bevatten waarin:

• wordt opgeroepen om het bericht door te sturen 
aan iedereen die je kent

• slecht Nederlands (of soms Engels) met veel 
spelfouten

• schreeuwerig taalgebruik
• geen datum, wel kreten als pas, vorige week of 

donderdag
• vaak wordt gerefereerd aan bekende bedrijven 

zoals McAfee, CNN of Microsoft die ‘ook nog 
geen oplossing hebben’ voor het niet-bestaande 
probleem

Social media
In feite verschilt een hoax die via social media wordt 
verspreid niet zo heel veel van de e-mailversies, maar 
er zijn wel verschillen. Naast het dubieuze gevolg dat 
mensen bang gemaakt worden en zoiets doen – zie 
het verwijderen van het ‘gevaarlijke virus’ – wat ze 
beter niet hadden kunnen doen, is een ander mogelijk 
schadelijk gevolg gelegen in hoaxes die betrekking 
hebben op ziekte en gezondheid. Zo zijn er hoaxes 
die vertellen wat je moet doen bij een beroerte of 
hartaanval of over dat supergeheime kankerdieet, 
maar waarvan de adviezen niet kloppen. Je begrijpt 
dat dit zeer ernstige gevolgen kan hebben. Doe ook 
hier dus niet aan mee.  Je herkent deze berichten net 
als de e-mails onder meer aan schreeuwerig en vaak 
slecht taalgebruik, gebrek aan een datumaanduiding, 
gescherm met autoriteiten/bedrijven, maar ook aan 
kreten als:

• Deel dit met je vrienden
• Niet delen, maar kopieer en plak de tekst
• Waarschuwing (Pas op, Opgelet, Alarm)
• Artsen willen niet dat jij dit weet…
• De politie is hiervan op de hoogte

En verder…
En niet te vergeten al het nepnieuws – denk aan de 
vele berichten hoe je je kan beschermen tegen het 
COVID-19 of te wel coranavirus. Ernstige strafbare 
feiten gepleegd door asielzoekers. De Nep-winacties 
die je nog steeds veel ziet op Facebook, lijken weer 
op de e-mails die je moet doorsturen: zo worden 
gegevens van jou en je vrienden en kennissen 
verzameld. En zulke gegevens, al zijn het vaak alleen 
maar contactgegevens als naam en e-mailadres, zijn 
geld waard. Voor winacties geldt zoals bij veel zaken: 
als het te mooi klinkt om waar te zijn, dan is het ook 
te mooi om waar te zijn.

Ben je niet zeker of een bericht een hoax is? Doe een 
snelle check via Google of een site als 
www.hoaxmelding.nl of http://www.hoax-wijzer.be. 
Op de laatste site vind men ook informatie over valse 
nieuwssite.  

HOAX
Bert Lustig
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Bert Lustig

Roddel, achterklap, geruchten, laster, broodje-aapverhalen: 
nepnieuws is van alle tijden. Hoe beoordeelt u of een bericht 
klopt!

Wat is nepnieuws?
Verslaggevers maken soms een zeperd. In de journalistiek 
bestaat er zelfs een woord voor: een canard. Het begrip 
definieert een bericht dat, na publicatie, niet waar blijkt te zijn. 
Maar dat is niet hetzelfde als het fenomeen nepnieuws dat de 
afgelopen tijd zo veel aandacht krijgt. Journalistieke missers 
komen voort uit menselijk fouten. Er wordt niet opzettelijk 
gelogen of gefantaseerd. Het doel van serieus nieuws is de 
lezer te informeren. In het geval van nepnieuws is daar geen 
sprake van. Daarbij worden expres valse berichten de wereld 
in gebracht.

Oorzaken nepnieuws
Waarom maakt nepnieuws op internet eigenlijk zo’n grote 
vlucht? De eerste reden is geld. Door te zorgen dat veel 
mensen doorklikken op de valse berichten, trekt men veel 
verkeer naar een website. En die sites zijn volgehangen met 
advertenties. Hoe meer verkeer, hoe hoger de inkomsten. 
Dat blijkt zo lucratief te zijn dat er een nepnieuwsindustrie is 
ontstaan. Daarnaast zien we dat nepnieuws ook ingezet wordt 
om mensen te beïnvloeden. Een voorbeeld is de Amerikaanse 
presidentsverkiezing in 2016, waarbij Donald Trump won.

Aanval media
Na zijn aanstelling als president zette dezelfde Trump de aanval 
in op de gevestigde media die kritisch over hem berichtten. 
Dat deed hij door van hen afkomstig nieuws consequent ‘fake 
news’, nepnieuws, te noemen. Maar media als de NOS, RTL 
Nieuws, Nu.nl, de Volkskrant en het AD verspreiden geen 
onzin. Zij checken berichten altijd bij verschillende bronnen 
om ze bevestigd te krijgen. Misschien bent u het niet altijd 
eens met hun kijk op de dingen, maar dat is een ander verhaal.

NEPNIEUWS OP 
INTERNET HERKENNEN

Nepnieuws herkennen
Laat u niet om de tuin leiden. Wat hebt u eraan om 
pagina’s vol onzin te lezen? De onderstaande tips 
helpen u echt van onecht te onderscheiden.

Waar staat het bericht?
Kijk in de eerste plaats waar het bericht is gepubliceerd. 
De Telegraaf, het AD, de Volkskrant, Metro en Nu.nl 
kent u ongetwijfeld. Staat het nieuwtje op een 
site waar u nog nooit van hebt gehoord, lees dan 
voorzichtig verder.

Kijk goed naar de kop
De koppen van nepnieuws zijn vaak overdreven 
sensationeel en staan vol hoofdletters. Ze prikkelen 
de lezer die meteen wil doorklikken om te lezen wat 
de kop belooft. Bijvoorbeeld: ‘Auto Valt Plots Stil 
Op De Snelweg. Wat Er Daarna Gebeurt Is Niet Te 
Geloven!’ Clickbait noemt men zo’n kop in het Engels. 
‘Bait’ is Engels voor ‘aas’.

Lees meer dan alleen de kop
De meeste nepberichten vertellen de grootste onzin. 
Doorlezen helpt. Neemt een bericht een bijzondere 
wending of wordt het steeds onwaarschijnlijker dan 
is de kans groot dat het nepnieuws is.

Ga op zoek naar bronnen
Eén bron is geen bron. Is er sprake van een nepbericht 
dan is er meestal geen verdere informatie te vinden 
via Google.

Overzicht valse nieuwssites
Tot slot biedt de Hoaxwijzer een overzicht van sites die 
bekendstaan om hun nepnieuws. Sommige pagina’s 
hebben op het eerste oog onschuldige namen als 
‘Blik Op NOSjournaal’ of ‘Koffiepauze’. Maar ze staan 
vol met onzin. Die sites kunt u beter links laten liggen. 
Het overzicht vindt u hier: de Hoaxwijzer – Valse 
nieuwssites. 
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‘De politie is je beste vriend’. Van wanneer deze slogan dateert weet ik niet precies, maar voor mij zit er een 
grote kern van waarheid in. Hoe beter ik de wijkagenten kende, hoe soepeler onze samenwerking verliep. En 
we hadden elkaar hard nodig. Veel werk deed ik alleen, maar als ik het vermoeden had dat er iets niet goed 
zat, of de kans op vechten aanwezig was, kon ik altijd op hun steun rekenen. Omgekeerd schakelden zij mij ook 
in bij klussen die buiten hun deskundigheid vielen. De wijkagenten zijn de ogen en oren van de buurt. Ze lopen 
vaak in hun wijk rond, zijn makkelijk aanspreekbaar en vormen een luisterend oor. 

Sinds 2000 heet de wijkagent ‘buurtregisseur’ of ‘buurtcoördinator’. Iedere buurt in Amsterdam – dat zijn er 
zo’n tweehonderd – heeft een eigen regisseur. Mij is opgevallen dat deze mensen niet alleen boevenvangers 
zijn, maar ook oog hebben voor maatschappelijke en sociale problematiek. De grens tussen hulpverlener en 
buurtregisseur is daarom soms heel dun. Een enkeling vergeet zelfs weleens dat hij of zij in eerste instantie 
politieman of -vrouw is. Ze zijn meestal niet te beroerd om de handen uit de mouwen te steken als ze daar 
iemand mee kunnen helpen. 

De bewoners zijn er vaak dolgelukkig mee en het resultaat is vaak dat grotere problemen uitblijven. Maar of ze 
nu wijkagent of buurtregisseur heten, ik heb het altijd fantastisch gevonden met ze te mogen werken. Ik heb 
een warm gevoel voor deze mensen, die ik voor geen goud had willen missen! Met een paar wijkagenten ging 
ik zo vaak op pad dat de band vriendschappelijk werd. Dat de meeste agenten mij na verloop van tijd Vieze 
Henk gingen noemen, nam ik dus maar op de koop toe. Ik kon er zelfs wel om lachen. 

De essentie van onze samenwerking was dat we nooit ‘nee’ tegen elkaar zeiden. Daardoor werden veel 
problemen ter plekke opgelost. Maar het belangrijkste is dat alle wijkagenten het hart op de goede plaats 
hebben en dat de zorg voor ‘hun’ mensen altijd centraal staat. Gelukkig hadden we, ondanks de trieste en 
schrijnende gevallen, altijd pret met elkaar. Humor relativeert veel ellende en als iemand humor heeft, is het 
wel de Amsterdamse wijkagent. En natuurlijk maakten we ook minder trieste zaken mee. Zo moest ik een 
keer in de Jordaan zijn, bij een bejaarde dame die in een ziekenhuis zou worden opgenomen. Haar woning 
stond overvol met allerhande spullen en was nog eens ernstig vervuild ook. Omdat de dame geestelijk nog 
prima in orde was en – afgezien van de rotzooi die ze maakte – nog redelijk voor zichzelf kon zorgen, zou ze 
na verloop van tijd in haar woning terugkeren. De woning moest hoognodig ‘geplenterd’ worden en mijn hulp 
werd ingeroepen door collega Karel Galenkamp, toen wijkagent in de Jordaan. 

Er was alleen een klein probleempje. Midden tussen de stapels kranten, dozen, kleding, vodden en etensresten 
stond een zwaar vervuilde vogelkooi met daarin een papegaai. Het beest kijkt ons met olijke kraaloogjes aan. 
Karel twijfelt geen moment, hij wil de papegaai totdat de woning opgeruimd is wel verzorgen. Terwijl de 
ziekenbroeders nog met mevrouw in de weer zijn, gaat hij haar het goede nieuws vertellen. Je bent wijkagent 
of je bent het niet! 

Ondertussen onderwerp ik het beest 
aan een nadere inspectie. ‘Karel, kijk 
eens naar de nagels van dat beest; 
die zijn drie keer om het stokje 
gegroeid,’ zeg ik als hij terug is. 
‘Het is een wonder dat-ie nog 
rechtop kan zitten.’ Ik heb 
geen idee hoe het arme beest 
bij zijn voedsel kan komen, 
maar waarschijnlijk heeft de 
oude vrouw daar wel iets op 
gevonden, want de vogel ziet er 
gezond uit. ‘Gaan we knippen,’ zegt 
Karel lachend. Hij gaat meteen op zoek 
naar een schaar.  Ondertussen pak ik een 
paar handschoenen en grijp de groene 
vogel vast. Niet dat hij een kant op kan, 
maar meer om hem rustig te houden. 

Karel heeft zowaar tussen alle bende 
een schaar gevonden en begint 
meteen te knippen. ‘Niet te kort, 
Karel, anders dondert hij van zijn stokje,’ 
waarschuw ik hem. De papegaai lijkt het 
allemaal best te vinden en opeens horen we 
een krakend stemmetje: ‘Lekker hè, lekker hè.’ 
Hoe langer we met hem bezig zijn, hoe meer de 
vogel in zijn hum is. ‘Lekker hè.’ Als we klaar zijn 
til ik de papegaai voorzichtig uit de kooi en geef 
hem aan Karel. Ik maak de kooi helemaal schoon 
en Lorre wordt teruggezet. ‘Lekker hè,’ klinkt het 
onophoudelijk. Waarom zou het beest deze tekst in 
godsnaam hebben geleerd, vragen we ons af. Dan zie 
ik opeens in mijn gedachten het oude vrouwtje voor 
me, met lekkere hapjes bij de vogelkooi. ‘Lekker hè.’ 
Wat zal ze die woorden vaak uitgesproken hebben! En 
nu maar hopen dat de oude dame na het schoonmaken 
van de woning ook zo zal reageren. 

DE WIJKAGENT 
Henk Plenter 
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PEDRO John Elberse

Zoals men ongetwijfeld nu wel zal weten, hadden we 
vroeger op de afdeling Recherche vogels gehouden. We 

hadden LORRE, de papagaai, JAPIE een witte valkparkiet en 
PEDRO, een grasparkiet die volgens mij van Frans Raap was 
maar die hem kennelijk thuis niet meer wilde hebben (of niet 
meer mocht hebben van zijn vrouw). Met kooi en al werd 
Pedrootje dus op de afdeling neergezet en Frans had daar nog 
wat schelpenzand, vogelzaad en van die takkies met zaadjes 
bijgedaan. Niemand die eigenlijk omkeek naar Pedro, dus ik 
als rechtgeaarde dierenvriend nam de dankbare taak op me 
om de kooi van Pedrootje op z’n tijd te verschonen. Maar ja, 
zand en zaad raakt natuurlijk eens een keer op dus dan moest 
er maar uit eigen zak worden betaald.

Wie het precies was weet ik niet meer maar het zou best George 
van S. geweest kunnen zijn of misschien Frans Raap zelf wel die 
tegen mij zei, dat er op het Stadhuis een potje was waar geld 
uit gegenereerd kon worden voor bijvoorbeeld het aankopen 
van schelpenzand en vogelzaad, maar daar moest dan wel een 
schriftelijk verzoek voor worden gedaan dat gericht moest zijn 
aan de Burgemeester van Amsterdam.

Alhoewel ik toch altijd redelijk scherp ben en zelf altijd in ben 
voor een geintje, drong het op dat moment niet tot me door 
dat ik “gelummeld” werd. Ik ben achter de typemachine gaan 
zitten en ben begonnen met een “ambtelijk schrijven, gericht 
aan de Weledelgestrenge Heer Burgemeester der Gemeente 
Amsterdam” met als onderwerp: verzoek toekenning budget 
onderhoud parkiet. Het was een brief aan de Burgemeester 
dus die moest er natuurlijk “gelikt” uitzien dus het ambtelijk 
schrijven was niet 1-2-3 geproduceerd. Kennelijk werkte 
het zweten van mijn persoon achter de typemachine op de 
lachspieren van een paar collega’s en tja, toen viel eindelijk 
het bekende kwartje: Johnny was gelummeld! 

Met het schaamrood op de kaken en lachend als een boer met 
kiespijn zal ik wel iets gezegd hebben zo in de geest van: Ach 
jongens, wist ik wel maar ik speel het spelletje gewoon mee.....
Maar ondertussen.....................
Pedrootje is later vredig ingeslapen maar dat had niet aan het 
onderhoud gelegen. 

 
Op zaterdag 22 augustus 2020 organiseert de evenementencommissie onze jaarlijkse BBQ, een heerlijk eetfestijn dat 
om 16.00 uur begint op het binnenterrein van het SPA-honk aan de Rijksstraatweg te Duivendrecht. De verzorging 
van de inwendige mens is weer geheel in handen van Annemiek en Dirk Kuiper. Uit ervaring weten wij dat het tip-top 
verzorgd zal zijn en niemand zal ook maar iets te kort komen. De drankjes zijn ook nu weer inclusief. Dit SPA-evenement 
mag u niet missen.

Speciaal voor de nieuwe leden onder ons en zij die nog nooit deelname: Kom langs en proef, niet alleen van wat u 
wordt aangeboden, maar ook van de onderlinge sfeer binnen de SPA. De lach, het onderlinge contact en verhalen over 
vroeger voeren de boventoon. U zult er geen spijt van krijgen. Wilt u dit evenement meemaken, schrijf dan in door 
overmaking van € 20,= op bankrekening NL89INGB0000451020, t.n.v Senioren Politie Amsterdam. Introducés betalen 
€ 30,=.

Wij rekenen op aangenaam weer, maar mochten de weergoden ons plotseling niet goed gezind zijn, dan hebben wij 
natuurlijk onze grote nieuwe partytent ter beschikking die door onze vrijwilligers zal worden opgebouwd.

Let op: Wij gaan er van uit dat tegen die tijd de maatregelen met betrekking tot het corona-virus dusdanig zijn, dat wij de 
BBQ doorgang kunnen laten vinden. Mocht dat nog niet het geval zijn, dan zal het inschrijfgeld door de penningmeester 
terug gestort worden op uw rekening. 

DE JAARLIJKSE BBQ
Evenementencommissie
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DE KLASSIEKER LUIK-BASTENAKEN-LUIK
Ilona Stap

Een verhaal over zweet, dorst en pijn. De amateurversie van 
de met Pasen gereden profwedstrijd. Deelnemers: Simon 
Ruitenberg, Erik van Tellingen, Herman Hensen, Ilona Stap 
en Theo Holwedel, alsmede 5 niet-collega’s, waarvan af en 
toe een naam wordt vermeld.

Het idee
1987. Na gedurende een aantal jaren allerlei toertochten 
en recreatieritten te hebben gereden wilden we ook wel 
eens een wedstrijd als toertocht rijden. En dan niet zomaar 
een parcours als de Ronde van Noord-Holland, maar een 
èchte. Onze keus viel op Luik-Bastenaken-Luik. Ja, keus, 
want in België kun je ook bijv. de Waalse Pijl en de Ronde 
van Vlaanderen als toertocht rijden. Bovendien wilden we 
heuvels. Nou, dat hebben we geweten. 

De organisator, van deze rit was de Velo-club Tilffois. Tilff 
is een plaatsje vlakbij Luik. Dat de start en de finish in Tilff 
plaatsvonden is, behoudens de naam Tilff-Bastogne-Tilf, het 
enige verschil met de echte klassieker. Tweehonderdzeventien 
(217) kilometers door de Ardennen, 3500 meter 
hoogteverschil, veel bekende toppen met bekende namen: 
de Wanne, de La Redoute of de La Forge. Met Pasen hadden 
beroemde renners dit parcours als wedstrijd gereden. Met 
Pinksteren doen een kleine zevenduizend wielerliefhebbers 
het voor hun plezier.

Wie zijn die liefhebbers dan?
Zaterdag voor Pinksteren is het al een gekkenhuis in 
Tilff. Om vijf uur ’s middags hebben al 5.342 renners 
ingeschreven. Uiteindelijk zouden 6.530 fietsers, 
zwartrijders niet meegerekend, zich de volgende 
ochtend tussen 4 en 7 uur bij de start aanmelden. 
Onder hen, schrik niet, 5.250 Nederlanders.
Je vraagt je af wat deze plattelanders bezielt om, 
tegen betaling van 80 Belgische francs, 10 tot14 
uur op een smal fietszadeltje te zitten en zich af te 
beulen op een parcours waar menig goedgetrainde 
prof nog dikwijls de uitputting nabij is.

De camping
Het was dus een gekkenhuis in Tilff. Al deze mensen 
moesten ook nog slapen. De campings tot ver in 
de omtrek stonden vol, scheerlijn aan scheerlijn 
en allemaal met fietsen. Om zeven uur ’s avonds 
geurde de hele omgeving naar pasta’s, sauzen of 
ander koolhydratenrijke gerechten. Een paar van 
onze groep hadden zich het vorige jaar al aan dit 
avontuur gewaagd. Uitgaande van hun ervaringen 
hadden we al lang afgesproken dat wij zouden 
gaan kamperen en dat de meegekomen partners 
de verzorging voor de fietsers op zich zouden 
nemen. Een maand van tevoren was de camping 
al besproken. Tijdens deze maand werden het 
eten en drinken, alsmede de verzorging geregeld. 
We hadden op de camping aanvankelijk een leuke 
stek, waarover ondergetekende ’s avonds echter 
heel ander dacht. De leuke stek was dichtbij de 
ingang, waar in één gebouwtje de receptie en het 
(afhaal)restaurantje, annex kantine, annex disco, 
waren ondergebracht. 
Dit was een bron van geluidsoverlast. Het geheel 
werd gecompleteerd met half-beschonken niet-
fietsers die luidruchtig op zoek waren naar hun 
tent. Van een verkwikkende nachtrust was derhalve 
geen sprake. Na een zeer kort nachtje werd ik 
gewekt door een wekker in een naburige tent. Op 
de klok was het tien over drie. Zeker iemand die 
meteen om vier uur wilde starten. Te nerveus om 
nog een poging tot slapen te ondernemen stond 
ik ook maar op. Tijdens de koffiezet wekte ik een 
medefietser, Bart, die net als ik ook minstens 
een uur eerder dan de anderen wilde starten, 
om in het begin van de rit een beetje rustig op 
werktemperatuur te kunnen komen. Met moeite 
propte ik nog een krentenbol naar binnen, die 
letterlijk weggespoeld moest worden met koffie. 
Nervositeit speelde mij parten.

De start
Om 5.20 uur stempelde ik af in Tilff. De eerste 7 km 
bestond uit een klim van 75 naar 300 m. Niet niks als 
je spieren eigenlijk nog een beetje slapen. Na 48 km 
begon een 10 km lange klim van 280 naar 500 m, waar 
in het plaatsje Dochamps de eerste controlepost was. 
Uitgewoond kwam ik daar aan. De korte nachtrust, de 
onmogelijkheid om een goed ontbijt te nuttigen en ook 
de weinige conditie, braken me op. De wetenschap echter 
dat kort na deze controle een van onze verzorgingsauto’s 
stond, hield me op de been c.q. fiets

Eerste stop
Twee km na de controle stonden beide auto’s met de 
verzorgingsteams op een winderig pleintje voor een 
kerk met kerkhof. Het verhitte gevoel van de lange klim 
maakte al gauw plaats voor ijskoude rillingen. Bezorgd als 
men was voor de rest van de rit, werd ik een paar jacks 
gewikkeld. Een ervan heb ik tot in Stavelot aangehouden. 
Ze hadden warme koffie, bananen, isostar, krentenbollen, 
broodjes en noem maar op. Wat eten en vooral drinken 
en een half uurtje rust deden me goed. Na wat foerage bij 
me gestoken te hebben klom ik weer op mijn fiets. Ik kreeg 
de verzekering mee dat de volgende verzorgingspost in 
Bastogne was, over slechts 30 km. Het was nog vroeg: 
8.45 uur.

Bastogne
Het ging steeds beter. Een gevulde maag fietst beter dan 
een lege. Nu je al op hoogte zat waren de klimmen niet 
meer zo eindeloos lang en werden er ook leuke stukjes 
gedaald. Zonder problemen kwam ik om 10.15 uur aan in 
Bastogne. Ik had er al 98 km op zitten. Bijna op de helft en 
ik voelde me prima. Bart was nog steeds bij me. Hij was 
steeds soepeler gaan rijden. Kort voor de controlepost 
werd ik gepasseerd door Erik van Tellingen, die met de 
tweede groep was gestart. Twee anderen van onze groep 
waren er ook bij. Zo konden we met z’n vijven menige 
ervaring uitwisselen. Ik wilde niet te lang rusten. De 
temperatuur was niet al te warm en oververhitte spieren 
koelen snel af. Na een half uurtje zaten Bart en ik weer op 
het zadel. Afgesproken was, dat als we werden ingehaald 
door andere groepsleden, dat hij met ze mee zou gaan. 
En dat gebeurde al heel gauw.

De onbekendheid met het parcours
De eerste 40 km na Bastogne is hoofdzakelijk een zacht 
glooiende hoogvlakte met overzichtelijke stijgingen 
en dalingen. Ergens op dit traject werd ik gepasseerd 
door Herman Hensen. Het was een schitterend gezicht, 
dat lange lint van kleurig geklede fietsers dat zich in de 

zon door de Ardennen slingerde. Tussen al die renners 
kwam ik, al fietsend, nog aardig wat bekenden tegen. 
Ook collega’s van andere korpsen, waarmee ik op dit vrij 
gemakkelijke stuk nog een praatje maakte. Een collega 
van de Verkeerspolitie, Nico Kraaier, reed een stukje 
met mij op en maakte een babbeltje – hij wist ook niet 
waaraan hij begonnen was - tot hij door zijn groepje werd 
ingehaald. Hier ergens stond een bordje: Stavelot 19km. 
Ha, dacht ik, daar staat de volgende verzorgingspost. Ik 
wist niet dat dit een van de zwaarste stukken zou zijn.
Plotseling, even voorbij het stadje Vielsalm, waar het 
mij overigens opviel dat er zoveel fietsers uitgebreid op 
een terrasje zaten te eten en te rusten, moest ik van 
de route doorgaand verkeer af, rechtsaf slaan en dan 
meteen een steil, ca. 20%, stukje klimmen. Daar had ik 
niet op gerekend. Ik zat nog op m’n grote verzet. Krakend 
schakelde ik naar het lichtste verzet wat ik had, om maar 
weer in het ritme te komen. Dat was het begin van de 
Côte de Wanne. Ik wist het niet. De steilte belette mij het 
stuur los te laten om op mijn routebeschrijving te kijken.
Over 5 km klimmen, van 350 naar 540 m, bijna 200 m 
dus. Een smal landweggetje, vol zwoegende fietsers 
en stinkende, stofwolken producerende volgauto’s. 
Juist daar waar je pure zuurstof nodig hebt pomp je je 
longen vol met koolmonoxide en stof. Zweet loopt van je 
voorhoofd en steekt in je ogen. Dit soort klimwerk is voor 
de sterken weggelegd. 

De een na de ander moest afstappen. Dit was voor velen 
te zwaar. Ik hoefde me niet te schamen om ook en stukje 
te moeten lopen. Ik hoopte slechts dat het lopen niet te 
lang zou duren, omdat koersschoentjes daar nu eenmaal 
niet voor zijn gemaakt. Bijna boven, in het bos, maakte de 
weg een bocht, werd wat minder steil en daar stapte ik 
weer op, gelukkig dat ik de pedalen weer kon rondkrijgen. 
Bovenop de berg was het een drukte van belang, 
Hijgende, maar voldaan kijkende fietsers verdrongen 
zich om de controlepost. Een boerenkapel vrolijkte 
het geheel nog eens extra op. Ook ik had mijn stempel 
binnen. Nu op naar Stavelot en de verzorgingsauto. Het 
bleek meer af te zien naar Stavelot. Een 5 km lange, 
van haarspeldbochten voorziene afdaling van meer dan 
10%. Mijn vingers kregen kramp van het afremmen: er 
was ook nog gewoon verkeer op de weg, Andere fietsers 
passeerden mij, kenden waarschijnlijk het parcours. Een 
paar raakten in een bocht in moeilijkheden, en belandden 
tegen de vangrail. Een geluk dat die daar was, anders 
waren ze over het randje gekukeld. Bergopwaarts bleek 
ook nog een motorcross-wedstrijd te zijn, ook via stukken 
van de openbare weg. Nog maar steviger afremmen dus. 
Eindelijk was ik beneden, 240 m afgedaald, in Stavelot. 
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Stavelot
Waar staat de verzorgingsauto? In deze oude stad bestaat 
het wegdek uit kasseien. De weg voert omhoog over deze 
kasseien naar het stadsplein. Ja, daar staat-ie, midden 
op het pleintje in de zon. Het verzorgingsteam zat daar 
duidelijk van het zonnetje te genieten. Toen besefte ik dat 
ik uitgeput was. Eerst het zweet en stof van mijn gezicht 
spoelen, mijn contactlenzen waren matglas van het 
aangekoekte zout. Rode stekende ogen. Ik werd opgelapt 
met een natte washand, een paar bekers bouillon, 
bananen en een broodje. Ik had er eigenlijk geen zin meer 
in na 158 km Er lagen nog 59 loodzware kilometers voor 
me. De meesten van de groep waren al gepasseerd. Het 
wachten was nog op Simon, Theo en Jacques. 

Tijdens het uurtje dat ik in het zonnetje zat bij te komen 
van alle vermoeienissen trokken honderden fietsers aan 
mijn pijnlijke ogen voorbij. Velen nog best “fit als een 
hoentje”, maar het merendeel had hier al de wezenloze 
blik op het gezicht die kenbaar is voor uitgeput zijn maar 
niet willen opgeven. Daar kwam Simon het kasseien-
wegdek opklimmen. Ook vermoeid, maar niet zo uitgeput 
als ik. Hij overtuigde me ervan dat je de strijd zo’n 60 km 

voor het einde niet kon opgeven. Opgeven doe je op de 
helft, niet na 160 km. Nadat ook hij zich aan bouillon, 
fruit, brood en isostar had gelaafd en een halfuurtje had 
gerust, gingen we op weg om de rest uit te rijden.

De Côte Haute-Levee
We waren Stavelot nog niet uit of er deed zich een beetje 
onduidelijke verkeerssituatie voor, waaruit bleek dat 
wij rechtsaf omhoog moesten. Dat vond ik niet leuk. De 
volgende verrassing van de eerste categorie: over 5 km 250 
m stijgen. Zwoegend en op de pedalen staand kwamen 
we met moeite omhoog. En daar kwamen we Jacques 
tegen. Hij had de verzorgingsauto gemist maar had een 
half uurtje in een parkje gelegen en wat verversingen 
gekocht. We besloten gedrieën naar de finish te koersen.

De Côte Rosier
Nadat we over drie kilometer weer 250 m waren gedaald, 
een vrij overzichtelijke weg waar flink wat snelheid kon 
worden gemaakt, werden we getrakteerd op de Côte de 
Rosier. Langzamerhand raakte ik in een soort roes, die mij 
voortstuwde. Deze Côte duurde vier km lang en was 290 
meter hoog. 

Ook moesten diverse renners het weer af laten weten. 
Maar ik kon erop blijven: een overwinning op mezelf. Op 
de top waren we op het hoogste punt van de hele rit: 590 
m. Totale afstand 170 km, nog maar 47 km. 
Nu nog 10 km afdalen en dan zouden we ongeveer de 
volgende verzorging tegenkomen.Halverwege de Côte 
Maquisard stond ons verzorgingsteam. 

Ze hadden een mooie plek uitgezocht waar het hele traject 
van beneden naar boven was te overzien. Ze hadden 
al, ten behoeve van andere renners, een paar keer de 
oversteek gemaakt naar een boer aan de overkant om 
water te halen Het leek hun of iedere fietser juist daar 
zonder water zat. Maar niemand klopte tevergeefs bij hen 
aan. Ze hadden voor ons weer krachtvoer en krachtdrank 
en bovendien heerlijk frisse meloen. Gesterkt en weer 
uitgerust vertrokken we na een half uurtje. Nu had ik 
de route wel bestudeerd en wist dat ik over ca.10 km de 
grootste kuitenbreker kon verwachten.

Côte de La Redoute
Na de Maquisard afgedaald te hebben zaten we, na 191 
km, bij Remouchamps, op 130 m hoogte. Nu zouden we 

hem krijgen. En ja, onder een viaductje door, werd de 
weg fietspad-breed, en meteen naar het lichtste verzet 
geschakeld, ploeterden we omhoog. Dit is een stukje 
weg waar de Belg zuinig is geweest met z’n asfalt door de 
weg zonder bochten naar boven te voeren: 225 m stijgen 
over 3 km. De Belg was zuinig geweest maar wij konden 
hier niet zuinig zijn. Balancerend staand op de pedalen, 
immers hoeveel meters per trap ging je vooruit, was 
wederom het fietsend veroveren van de top weggelegd 
voor de sterken. 

Was het op de Wanne 50% dat fietsend boven kwam, 
op de La Redoute was het nog geen 25%. Ook hier 
moest ik eraan geloven: te steil voor het lopen op de 
koersschoentjes sjouwde ik op mijn sokken omhoog. 
Vlak voor mij worstelde een fietser met de moed der 
wanhoop. Hij moest afstappen of omvallen. Hij deed het 
laatste. Leedvermakers aan de kant hielpen hem weer 
op de been. Eenmaal bovenaan beland kochten we een 
cola om het suiker- en vochtgehalte weer op te vijzelen. 
Ik riep: ‘Je komt toch om te fietsen!”Na de La Redoute 
konden we afdalend uitrusten tot aan Sprimont, 197 km. 
Een rustige, brede en snelle afdaling. 

DE KLASSIEKER LUIK-BASTENAKEN-LUIK
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We zouden nog twee Côtes krijgen. Vlak na Sprimont al de eerste, de Côte de Hornay, 75 m stijgen over 2 km, niet zo 
steil maar na een kleine 200 km wordt een vals plat al te veel. Evengoed beten we ons vast in het stuur en hadden er 
eigenlijk niet zo heel erg veel moeite mee. Waar we hier dan weer wel last van hadden waren de volgauto’s achter 
hun laatste renner. We konden deze auto’s niet altijd in een keer inhalen vanwege tegenliggers. Ons tempo moest dus 
iets zakken en dat kost kracht.Steeds vaker zag ik fietsers in de meerijdende autocolonne zitten, terwijl ogenschijnlijk 
onbeschadigde fietsen op de auto werden vervoerd. Ik dacht: ze kunnen toch niet allemaal een valpartij gehad hebben? 
Toen ik zag, dat op een top, vlak voor een stempelpost, onder dekking van een huis of schuurtje, de fietsers uit- en de 
fietsen afgeladen werden, en deze ‘mannen’ fit en lachend weer op hun fietsen stapten, werd ik toch wel erg nijdig. 
Ze vergas(t)ten mij op uitlaatgassen, lieten mij de auto niet passeren en speelden zelf mooi weer. Met vernietigende 
uitdrukkingen in de trant van “Zijn jullie nou kerels!” reed ik ze voorbij. Hoe nijdiger ik werd, hoe harder ik trapte.

Laatste verzorgingspost
Onze laatste verzorgingspost stond even door Sprimont 
heen. We kwamen daar redelijk fit aan. Namen slechts de 
tijd om wat te eten en te drinken om zo gauw mogelijk aan 
de laatste 20 km te beginnen. Hup, daar gingen we weer. 
Nog een stukje afdalen. Daar stond vlak voor een viaduct 
de laatste - geheime - stempelpost. Je had n.l. ook al even 
eerder rechtdoor richting Tilff kunnen rijden. Nu moesten 
we de Côte de Hornay (75 m over 2 km) en de Côte de 
Forges (125 m over 2 km) nog nemen. 

Beide Côtes zijn niet onoverkomelijk, maar op de tweede 
moest ik er de laatste meters naar de top toch nog even 
af. Na 206 km dus.  Met de finish in het verschiet gingen 
de laatste10 kilometers als op vleugeltjes. Meer dalend 
dan klimmend en het laatste stuk alleen maar dalend. We 
haalden snelheden van over de 70 km/u. Vanwege de vele 
bochten durfde ik niet nog sneller.

De Finish
Daar was het einde van de afdaling. Nog even rechtsaf 
en daar reden we met z’n drieën Tilff binnen. Het was 
inmiddels tegen 6 uur. Eenmaal terug bij de organisatie 
moesten we ons laatste stempeltje halen. Jacques, die 

vorig jaar zodanig laat binnen kwam, ca. 21.30 uur, dat 
de medailles op waren, hoopte nu deze felbegeerde plak 
wel in zijn bezit te krijgen. Maar helaas, voor ons ook, de 
medailles waren weer uitverkocht. Je moet ze n.l. kopen. 
Teleurgesteld hierover, maar zeer tevreden dat we de 
tocht zonder kleerscheuren hadden uitgereden, kochten 
we een donker biertje. Achter de tap stond een mannetje 
van de organisatie met een medaille om zijn nek. Jacques 
vroeg hem of hij die medaille wilde verkopen, waarop 
het mannetje vroeg of Jacques de rit had uitgereden. Ja, 
natuurlijk, “Et vous aussi, madame?” Ook ik antwoordde 
bevestigend. 

Dat vond het mannetje knap. Hij kwam achter zijn tap 
vandaan en hing zijn medaille om mijn nek. Ik bedankte 
hem hartelijk voor dit leuke gebaar. Toen wij weer richting 
camping fietsten, kwamen we Theo tegen. Hij had dus een 
dik half uur achter ons gezeten. Eenmaal op de camping, 
waar de anderen elkaar al weer sterke verhalen zaten te 
vertellen, konden wij ook onze duit in dat zakje doen. 
Herman, die het sneu vond dat Jacques nu nog zijn plak 
niet had, gaf hem de zijne, onder het gezegde: “Anders 
moet je hem volgend jaar weer rijden”.Al met al een 
onvergetelijk Pinksterweekend. 
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Horizontaal
1. Pas op je tellen voor die kleurstift (6)
3. Flaters schieten en uiteen laten vallen (7)
7. Ten bedrage van het opgeld een langzaam muziekstuk Spelen (6)
10. Voor de vrijgelatene komt de geestelijke in actie (7)
12. Het rommelt in het gehoor (7)
15. Zo glad was hij (3)
16. Zo kunnen ze hun hobby uitoefenen: water voor de padvinders (13)
18. Het blijft toch een niet (3)
19. bestelling en schrijven geven voldoende promesses (13)
20. Moet ‘t zo’n verering? (5)
21. Wij minnen ‘m niet nu hij zo inhalig is (5)
23. Deze onderwijzer kiest liever de bergen dan voor de klas (9)
24. Van de dwaze (5)
27. En tenslotte dan maar aan het griffelen (5)
29. Een onaangenaam voorval aan de demarcatielijn (13)
32. ‘N dij om jaloers op te zijn (3)
33. Lichtreclames? ‘N kamer bij blode Jan ermee opvullen (13)
35. Voor 27 het andere woord, maar dan in het enkelvoud (3)
36. In Noord-Italië komt misschien dit kleine muziekstuk voor (7)
39. Opeens een lekkernij; dus maar smullen (7)
41. Keerzijde van de omslag is er vers bij (6)
42. Uniek niets voor deze steun (7)
43. ‘N valse groep woont in Oost-Europa (6)

Verticaal
1. De paal vormt de juiste hefboom voor de piano (6)
2. Het hert haalt er wel enig roem (3)
4. Een knaagdier of bende de eerste drie van Rotterdam (3)
 5. Zoogdier tussen bazige vrouwen neemt duik in het stroompje(5)
 6. In soort paddenstoel trek hebben (3)
 8. Verwarde Engelse gek als laatste in Amsterdam treffen (3)
 9. De boel ambtshalve in het honderd laten lopen voor zo’n sieraad (6)
10. Loods cq vlieger treffen als men haver na verticaal 40 plaatst (6)
11. ‘t Kan falen over ‘n goot; daarom water laten afstromen door enige riolen (13)
13. In een draf en met ‘n ronde lade zonder bepaald doel heen en weer lopen (13)
14. Dwalen en de Engelse plaats tegenkomen (6)
16. Om zo de rand te kunnen vormen (4)
17. Zou de vrouw van Osiris graag eens deze koningin van het witte doek willen zien? (4)
20. Het bundeltje verandert in een waardeloze prul (3)
22. In een soort verlichting de vlinder ontdekken (3)
25. Zoiets kan de vrouw aan de benen hebben als ze ‘t draagt (6)
26. Wanneer ge erbij komt kun je de Tsjechische rivier zien stromen (4)
27. Dient men te nuttigen? (4)
28. Net lol hebben met het snel ronddraaien (6)
30. Nep rijk met zo’n huishoudelijk artikel (6)
31. Net sla je de proefjes over. Nu haal je de lapjes stof te voorschijn (6)
34. Verbouwen bij deze Duitse plaats (5)
37. In het Drentse Norg vindt ge een cel (3)
38. Deel van de Noorse kroon (3)
39. Engelse zoon woont in NBr. (3)
40. Dik boek past ook bij de dokter (3). 

Voor de doorloper van het maartnummer ontvingen we slechts 4 oplossingen, die alle vier juist waren. Onder ons 
puzzelpubliek hebben we een aantal diehards die in staat zijn alle puzzels op te lossen. Ook hier waren ze van de 
partij. Dus moest er weer geloot worden. Het geluk viel op Piet Mol, waarmee we een afspraak gaan maken voor de 
uitreiking van de prijs.

De puzzel die u nu mag oplossen is een cryptogram. Weer iets voor de doorbijters. Stuurt u de oplossing voor 15 juli 
2020 naar puzzel@spa-amsterdam.
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