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RPlmler
leÍug nooÍoÍ
In de organisatie van de Rijkspolitie te

lVater is sinds het ontstaan van het
korps Rijkspolitie niet zo eÍgveel veran-
derd. Ook niet in het personele vlak. In-
cidentele ingrepen hadden tot gevolg dat
er een groep (Vlaardingen) werd opge-
heven en elders (Vlissingen) een nieuw
geformeerd. Er vond een verschuiving
onder het personeel plaats doordat het
aantal kaderplaatsen werd verhoogd.
Maar daar bleef het dan wel bij. Grote
veranderingen bleven achterwege in een

tijd die bol stond van de ontwikkelingen
op scheepvaartgebied, op het terrein
van het milieu, in de watersport. De kri-
minaliteit op en om het water nam toe.
De Dienst der Rijkspolitie te Water
raakte volgens sommigen achterop bij
die ontwikkelingen. De RPIW vond dat
het tijd werd eens te gaan praten over
wat er aan de hand was. Er werden men-
sen te hulp geroepen die mee konden
helpen de organisatie door te lichten. De
onderzoekers ontdekten waar knelpun-
ten zaten. De adviezen die zij aandroe-
gen, om daar waar de politie te water
noodzakelijk is, slagvaardiger haar taak
te laten uitoefenen, bleken voor de mi-
nister van Justitie van voldoende ge-

wicht om aan een eerste aanzet tot ver-

andering van de RPtW-struktuur mee te

werken. Binnen een half jaar nadat hij
de adviezen op zijn buro vond, besloot
de minister de sterkte van de varende
politiedienst met 25Vo te verhogen. Er
komt nog een vervolg.
We spraken over veranderingen met de
(enthousiaste) commandant van de

RPtW, kolonel R. den Breejen.

,,Aon toezicht op de vele diefst\llei ge-

durende het vervoer te water werd zoo
goed ols niets gedaan; kwam het soms
eens voor dat er eene aanhouding op
heeterdaad ploats had, stond men steeds
tegenover de zeer moeilijke bewijsvoe-
ring. Hield men de dieven ean, don was

4

door Bert Huizing/
Foto's: Bas Klimbie, Arnhem (2)

Axi-Press, Lelystad (1) en NOS (1)

steeds het verweer van den schipper:
,,Mijn schip is niet goed geladen; ik kon
niet sturen en loat nu de lading von vo-
ren noor achteren verplaatsen en omge-
keerd." Dit wonneer men de dieven
aanhield, terwijl zij langszíjde bezig wa-
ren lading over te nemen. Wss de lading
reeds van boord, dan klonk steeds het
excuus 'opveegsel', 'von de vorige la-
ding overgehouden', 'ín het buitenlond
gekocht' en dergelij ke.
Wendde zich men tot de verladers of de
ontvangers, dan leidde dat nogenoeg
nooit tot een behoorlijk resultaot,
kwom men te Rotterdam op de kanto-
ren, dan haalde men de schouders op en
klonk vrijwel steeds 'er is geen manco
gelost', derhalve geen bestolenen, geen

dieven!
Vele beambten stelden dan ook de
vraag: ,,Is vervoer te water synoniem
met diefstal?" en lieten zich met de
bestrijding van deze dieÍstollen niet
meer in. De rivierdieven hielden dan
ook niet de minste rekening met de poli-
tie te water buiten Rotterdam."

Aldus een noodkreet van een oud-
Brigade-Commandant der Rijksveld-
wacht die destijds (1890-1908) 'mede
den dienst op de Zuidhollandsche en

Zeeuwsche wateren uitoefende' over de

bestrijding van vermogensdelikten in
die tijd, opgetekend in januari 1929

door A. Westerhuis, chef van de (parti-
kuliere) bewakingsdienst op de groote
stromen te Rotterdam in zijn boek 'De
ontwikkeling van het Politietoezicht op
de Groote Waterwegen'.
De auteur kwam tot de konklusie, dat

,,van eene werkelijk nauwgezette uit-
voering van dezen waterdienst in de
practijk dan ook niet veel terecht komt;
gevaren werd uitsluitend, wanneer de

belangen van den landdienst zich daar-
tegen niet verzetten."

,,De dienstuitoefening wordt dan ook
door hen die de waterdienst te verzorgen
hadden, zóó gebrekkig genoemd dat
slechts in geringe mate kon worden vol-
daan aan de eischen, die het visscherij-
toezicht en de handhaving der scheep-
vaartregelementen stelden", ontdekte
de schrijver.
De grote scheepvaartbedrijven kwamen
eveneens tot de konklusie ,,aan de vele
onregelmatigheden, die op de stroomen
door schippers, in samenwerking met
opkoopers en kolenzoetelaars, werden
gepleegd, zoo mogelijk een eind te ma-
ken."
,,Requestranten meenen daarom, dat
thans het tijdstip is aangebroken om on-
der oogen te zien, door welke omstan-
digheden de toestanden op de grote
stroomen in eene dergelijke mate zijn
ontaard, teneinde de middelen tot ver-
betering te kunnen aanwijzen. Wanneer
zij verschillende omstandigheden van
bijkomstigen aard uitschakelen, meenen
zij met recht te mogen zeggen, dat deze
ontaarding in hoofdzaak het gevolg is:
1e. van het opbreken van iedere regeling

op het bedrijf der z.g. opkoopers op
de stroomen en op dat der rivierven-
ters;

2e. van het gebrek aan goede organisa-
tie in den dienst der Rijkspolitie te
water. De omstandigheid dat de
Rijkspolitiedienst te water op de en-
kele uitzondering na tot in het ui-
tersten gedecentraliseerd is."

De indieners van het verzoek om toch
eindelijk eens wat te doen aan de krimi-
naliteit die op het water plaatsheeft,
krijgen op 22 juli 1922 antwoord van
minister (van justitie) Heemskerk:
,,Voor wat betreft de door U genoemde
en bedoelde her-organisatie van den po-
litiedienst te water kan ik U mededelen,
dat verbetering daarin onder oogen
wordt gezien. Ik moge er echter bepaal-
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delijk Uwe aandacht op vestigen, dat tot
maatregelen, die bijzondere uitgaven'
meebrengen in deze tijden, waarin het
streven der regeering bepaaldelijk op
bezuiniging is gericht, slechts in de ui-
terste noodzakelijkheid kan worden
overgegaan."

Zestig jaar later

Driebergen 1982. tn zestig jaar is er veel

reranderd bij de Rijkspolitie te Water.
Rijksveldwachters-van-de-wal die ook
dienst deden op de rivier, hebben plaats-
gemaakt voor politie-te-water-mensen.
Partikuliere diensten zijn hier niet meer.
Er is al sinds lang een regeling betreffen-
de opkopers en rivierventers. De opko-
pers zijn verdwenen en het aantal rivier-
\ enters (Parlevinkers) is danig afgeno-
men. De schipper en zijn gezin doen in-
kopen op het bunkerschip waar brand-
stof en water kunnen worden geladen en

in de supermarkt waar levensmiddelen,
een wasmachine of kleding kan worden
aangeschaft. Er is een Centrale Dienst
der Rijkspolitie te Water. Ze kan be-
schikken over zo'n vierhohderd - op
Lret watergebeuren gespecialiseerde -
mannen en vrouwen exekutief perso-
neel. Ze heeft snelle schepen in dienst en

materiaal dat bij kalamiteiten kan wor-
Jen ingezet. Toch is er opnieuw een on-
Cerzoek naar het funktioneren in-

gesteld. Deze keer uitgevoerd door de

afdeling Organisatie en Efficiency van
het ministerie van Justitie.

,,Dat onderzoek was nodig", vindt ko-
lonel R. den Breejen, de commandant
van de RPtW. ,,Het werd tijd dat we
ons de vraag eens stelden, of we ons
werk nog op de juiste manier deden.
Waar wordt optreden van ons verwacht
en waar niet? Komt ons bewakingsge-
bied nog overeen met de behoefte?
Moet het worden uitgebreid of juist
worden beperkt? Hoe zit het met onze
bereikbaarheid? Klopt onze organisatie
nog wel? Kent ons model niet teveel ni-
vo's? Is een rechercheonderdeel voor
onze dienst een noodzaak of kunnen we

ons houden bij een signalerende taak?
Of is juist een verdere specialisatie no-
dig? Hebben we mensen en materiaal
genoeg om onze taak naar behoren te
verrichten?"
Begin 1980 verhuisde de staf (een kolo-
nel en een kapitein) van Amsterdam
naar Driebergen. De RPIW op weg. Te-
rug naar af?

Personeel

Er werden kontakten gelegd met O en
E. Zij kreeg het verzoek op grond van
de huidige grondslagen met voorstellen
te komen voor een goede uitvoering van
de politie-te-waterdienst. In een later

stadium zou dan de algehele taakstellir
met de daarbij behorende werkwijze, c

organisatie en de formatie, inklusief h
politietoezicht op de Noordzee onder <

loep worden genomen. De onderzoeke
strekten hun onderzoek uit tot al
nivo's. Ze voeren mee, namen rappo
ten door, organiseerden hearings m
deputaties uit het personeel, hadde
gesprekken met de leden van de onde
deelsdienstcommissie.

Ontwikkelingen

Men kwam tot de slotsom, dat op h
gebied van de binnenvaart, de visserij e

de rekreatie zich ontwikkelingen hadde
voorgedaan waaraan de RPIW zich ni
of niet geheel had kunnen aanpasser
De meest belangrijke:

- toename van de rekreatievaart c

grote wateren (rivieren, stromen IJ
selmeer) en de algemene ondeskur
digheid van rekreanten op het wate

- verlenging van het rekreatieseizoer

- toename beroepsvaart, vooral op h
gebied van gevaarlijke stoffen;

- het personeel van de beroepsvaa
beschikt weliswaar over diploma
maar de indruk bestaat dat de kwal
teit terugloopt;

- eisen op gebied van milieu (veron
reiniging en zandwinning enz.);

- stringentere eisen op het gebied vz
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uitrusting en bemanning;

- aanleg waterwerken;

- toename kriminaliteit op het water;

- reglementering visvangst;

- toename tijdsduur waarop de be-
roepsvaart aktief is.

En niet alleen het werkaanbod was toe-
genomen maar ook intensiever gewor-

den. Daarnaast wordt in meerdere mate
een beroep gedaan op de specifieke ken-
nis van de politieman en -vrouw, onder
meer op het gebied van het vervoer van
gevaarlijke stoffen.

Konsekwenties

Dit alles moest konsekwenties inhouden
voor de organisatie. Op het gebied van
de aanwezigheid op het water, het ver-
richten van plantondienst voor de aan-
vaartijd. Bovendien deed zich de vraag
voor hoeveel bemanningsleden men no-
dig had dát patrouillevaartuig te laten
varen.
Men besloot zich allereerst bezig te gaan

houden met de vÍaag; Wat moet er gaan
gebeuren opdat de Rijkspolitie te Wa-
ter, in de gebieden waarover geen mis-
verstand behoeft te bestaan of de politie
te water daar vereist is, haar werk op
een zo goed mogelijke wijze kan doen?
Die gebieden zijn de Waddenzee, IJssel-
meer en de Zuidhollandse en Zeeuwse

wateren en de scheepvaartroutes Lobith-
Rotterdam/Amsterdam, Rotterdam-
Amsterdam en Rotterdam-Antwerpen.

Honderd man erbij

Er is op 16 posten van de RPtW in dit
gebied of op deze routes een surveillan-
cebehoefte van 16 uur per dag geduren-
de 7 dagen per week, konstateerden de

onderzoekers. Om iets aan verbetering
van de bereikbaarheid van de politie te
water te doen werd geadviseerd om op 9
posten gedurende 5 dagen per week 8

uur plantondienst te laten verrichten.

,,Dit houdt niet in dat de overige posten
niet dienen te voorzien in de organisatie
van hun aanwezigheid", voegde O en E
eraan toe.
Als de surveillance wordt georgàniseerd
zoals voorgesteld is de aanvaartijd op de
rivieren ongeveer een uur. Hoewel de

afstanden tussen de vestigingsplaatsen
van de posten, in het Zeeuwse en Zuid-
hollandse watergebied eveneens onge-
veer 30 kilometer van elkaar verwijderd

6

liggen, doet zich daar de moeilijkheid
voor dat het surveillancegebied vele ma-
len groter is dan op de scheepvaartrou-
tes. Op de Waddenzee is de afstand tus-
sen Harlingen en Delfzijl zodanig, dat
in een volgende onderzoeksfase moet
worden bezien of er een post voor Lau-
wersoog moet komen.
Wat zou de uitvoering van de adviezen
in personele zin tot gevolg hebben? Een
klein rekensommetje wees uit, dat om
per onderzocht vaargebied tol een'24-
uurs-dekking' te komen, een uitbreiding
van 96 personeelsleden moest plaatsvin-
den.

Yerrassing

Op 3l juli van het vorige jaar was O en

E gereed met haar onderzoek. Het rap-
port met de resultaten kon worden ver-
zonden naar de minister van Justitie en

de Algemeen Inspekteur. In september
vond het rapport ook haar weg naar het
personeel van de Rijkspolitie te Water.
Commandant 'Den Breejen, tevreden
over de resultaten van het rapport, maar
bij de indiening ervan gereserveerd,

over het vervolg in een brief aan zijn
personeel: ,,Ik dien wel met de grootst
mogelijke nadruk te stellen, dat dit rap-
port voorstellen bevat. De minister zal
bepalen of, in welke mate en in welk
tijdsverloop het voorgestelde gereali-

seerd kan worden. De eerlijkheid ge-

biedt te zeggen dat de huidige toestand
van 's lands financiën het niet waar-
schijnlijk maakt, dat binnen afzienbare

tijd het personeel daadwerkelijk zal
kunnen worden uitgebreid."
En toen kwam de regeringsverklaring en
daarna de plotselinge mededeling dat de
voorgestelde uitbreiding in 1982 kon
plaatshebben. Bovendien was er nog de
eerdere toezegging van twaalf nieuwe
personeelsleden. Een irlotselinge uitbrei-
ding van ruim honderd man (25Vo van
de totale sterkte van de Dienst).
Een verraste commandant RPtW: ,,Er
moest iets gebeuren, dat was ons -RPtW'ers - wel duidelijk. Gelukkig
werd ons idee daarover door O en E be-
vestigd, zodat je hoop krijgt dat, als de
financiële ruimte weer groter is gewor-
den, je met je 'urgentieverklaring' wat
meer aandacht zult krijgen. Dat we bin-
nen een half jaar al resultaten zouden
zien, nee, daar hadden we niet op gere-
kend."

Steun

De heer Den Breejen hoopt dat van de
honderd nieuwe personeelsleden aan het
einde van dit jaar de meesten hun intre-
de bij de RPIW hebben gedaan. Er zit
nog een aantal in de 'wachtkamer' om
van de landdienst over te gaan naar de
waterdienst. Bovendien zal het voor an-
deren - zonder de belemmering van de
vierjaarsbinding mogelijk worden
om naar de varende dienst te sollicite-
ren.
Kolonel Den Breejen: ,,Er zitten bij de
landdienst nog heel wat mensen met uit-
stekende papieren voor de RPIW. Na-
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Zelïonderzoek

In stilte werkt de Rijkspolitie te
Water aan een geducht zelfon-
derzoek. De dienst probeert te
ontdekken wat er van haar wordt
verlangd en wat ze daar tegen-
over kan stellen. Dat was nodig.
De tijden op het water zijn veran-
derd. 'Hoop doet leven' werd
'Tijd is geld'. Het water van de
rivier wordt dun gevaren door
tank- en duwschepen. Vaartuigen
met zeer gevaarlijke lading tussen
de rekreatievaart. Vermiste hen-
gelaars op de Oosterschelde en
een zoekgeraakt kind met een

rubberbootje.
,,Assistentie van de RPIW? Het
duurt soms uren voor ze er zijn",
zegt de kollega van de landdienst.
,,Optreden op het water? Vergeet
het maar" , zegt de landdistrikts-
commandant, ,,ze hebben geen

mgnsen.tt

,,Er is te weinig toezicht op de
Wadden", zegt de burgemeester
van Harlingen.
,,Politie machteloos tegen
snoekstropers met superboten",
schrijft de krant.
Niet helemaal zonder reden dus,
dat onderzoek. Dit valt ook af te
leiden uit de snelle konklusies van
de overheid voor een dienst die
niet zo uitdrukkelijk langs de weg
timmert.
,,Het RPtW-volk is een beschei-
den volk", zei majoor Doorn-
hein, toen nog stafofficier bij het
commando van de RPtW.
,,De schipper vraagt niet om een

reserve roeiriem. Mocht hij er een

verliezen kan hij altijd nog wrik-
ken."
Honderd nlannen en vrouwen er
in een klap bij. Het gevolg van
een onderzoek zoals het ook kan
plaatshebben. Met de enig juiste
vraag voorop: ,,Wat wordt er

van ons verwacht en wat kunnen
we daar tegenover stellen?"
Aan de beantwoording van de
vraag kan iedereen deelnemen.
Vanaf de jongste wachtmeester
tot de commandant. Op zich al
een felicitatie waard.

(AH)

tuurlijk zal de explosieve groei van som-
mige posten van de RPtW voor proble-
men zorgen. Ik hoop op steun van de
gÍoeps- en postcommandanten om aan
die opvang mee te werken. Het is

tenslotte een probleem van voorbijgaan-
de aard. Over twee jaar zijn we aan el-
kaar gewend en zullen de nieuwelingen
hun plaats hebben gevonden in het be-
drij f. "

Fase 2

Ondertussen gaat O en E doOr met haar
onderzoek. In de volgende fase komen
Íneer organisatorische problemen aan
de orde. Er blijft een landelijk comman-
do. Maar hoe gaat het met de huidige
distrikten? Komen er kleinere afdelin-
gen met een betere aansluiting bij het re-

gionale of lokale gebeuren? Kan het be-
richtencentrum van de landelijke diens-
ten in Driebergen ook gaan funktione-
ren voor de scheepvaart en het waterge-
beuren in het algemeen? Waar kan de
politie te water worden gemist en waar is
ze juist nodig? }{oe zal het landelijke
commando er uit moeten zien?

,,Er zal nog heel wat water door de ri-
vier gaan, voordat ook deze problemen
zijn opgelost. Maar het eerste, bepaald
niet het minste resultaat is er. Over wat
nu volgt zal heel wat gepraat worden",
verwacht de RPtW-commandant.
,,'Maar we komen er wel uit. Voorop
staat dat we ons werk goed willen doen,
dat het personeel op de juiste manier
kan reageren op wat er van hem ver-
wacht wordt. En daar zal onze afnemer,
het publiek, wel bij varen."
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Gravendeelse RP'ers de wei in:

heerenlanden. Had zitting in
verschillende werkgroepen
die zich bezig hielden met
knotten van wilgen, bouwen
van vogelkastjes enzovoort.

Hij werkte nog een poosje
bij CRM om vogels te inven-

tariseren in verband met een
ruilverkavelingsprojekt. Hij
was graag bij die baas geble-
ven. Maar die gaf hem geen

zekerheid voor een vaste
baan. Toen is hij naar de po-
litie gegaan waar hij Joost.
Kievit leerde kennen die ook
wel belangstelling had voor
de natuur en door de kennis
van Mesker nog enthousi-
aster werd.
Kievit en Mesker: ,,Veel
mensen hebben geen idee
van wat er aan moois in de
natuur vlakbij de deur is te
zien. Natuurliefhebbers zien
veel zaken (de gifspuit, de
maaimachine) met lede ogen
aan. De bescherming van de
natuur en het milieu gaat ons
allemaal aan. Je kunt je er
niet vanaf maken door te
zeg5en dat dit alleen iets is
voor een stelletje milieu-
aktivisten. "
Kollega's (onbegrip?) noe-
men hen voor het gemak
'vogeltjesgekken'.'Asociaal'
heten zij bij anderen van-
wege hun 'wilde' tuin bij
hun woningen met zeldzame
planten. Maar ze hebben ple-
zier in wat ze doen. En zij
niet alleen. Voor de eerste
kursus van de vier 's-Graven-
delers gaven zich al drieën-
twintig liefhebbers op.

'Natuur gaat ons allemaal aan)

gebroed in de Alblasser-
waard had hij al vroeg grote
interesse voor alles wat leeft
en groeit. Veel (teveel, zegt
hij zelfl) van zijn vrije tijd
bracht hij in de natuur door.
Hij was lid van de Natuur-
en Vogelwacht van de Vijf-

Bij Kievit (1.) in de wilde tuin. (Foto Henk Veenstra)

DORDRECHT. - De kolle-
ga's Joost Kievit en Cees

Mesker van de groep
's-Gravendeel vertellen, dat
de natuur in hun deel van de
Hoekse Waard méér te bie-
den heeft. Als enthousiaste
natuurliefhebbers hebben ze

met hun plaatsgenoten Janus
Verkerk en Arie Vos een z.g.
Groenkursus op poten gezet

om dat heel duidelijk te ma-
ken. Ze hebben bij het Insti-
tuut voor Natuurbescher-
mingsedukatie (IVN) eerst
een opleiding gevolgd tot
natuurgids en zijn daarna
aan een docentenkursus be-
gonnen. Inmiddels trekken
ze al'de boer op', geven ze

op scholen voorlichting over
het milieu en weten kollega's
in hun omgeving sinds kort
alles (?) over bepalingen om-
trent vuilstorting.

Voor Cees Mesker is dit ter-
rein niet nieuw. Gekipt en

Op deze wijze wil
ikubedankefl...

DRIEBERGEN. - Op 10

oktober 1979 zat tijdens de

maandagmorgenspits overal
het verkeer vast door zeer

dichte mist. Op Rijksweg 2

onder Nieuwegein surveilleer-
den de AVD'ers Van Beuse-
kom en Van Roodselaar met
hun Range Rover. Ze hoor-
den dat ze naar de Lekdijk
tussen Ameide en Lexmond
moesten gaan, waar een auto
met een bekneld slachtoffer
onder aan het talud zou lig-

gen. Brandweer en plaatselij-
ke politie bleken niet het ma-
teriaal te hebben om de
vrouw te bevrijden. De
'High Lift' bracht uitkomst.
Binnen dertig sekonden kon
het personeel van de ambu-
lance het slachtoffer berei-
ken. Onder begeleiding van
een Porsche en een RP-heli
werd ze binnen een kwartier
naar Utrecht vervoerd.

Onlangs ontving de AVD de
volgende uitnodiging:

,,Ik wil u uitnodigen om
9 oktober s.s. tussen 20.00
en 22.00 uur op mijn recep-

tie oanwezig te zijn.
Op deze wijze wil ík u
bedanken. . ."
De invitatie was afkomstig
van Astrid Rijnhout, het
slachtoffer van het ongeval
van l0 oktober 1979. Precies
twee jaar later liet ze de
mensen die haar toen gehol-
pen hadden, weten dat ze

weer genezen was van26
botbreuken en een schedel-
basisfraktuur. Reden genoeg,
vond ze, om een nieuwe start
in haar leven te vieren met
de mensen die haar hadden
geholpen om zover te
komen. (ThL)
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'Jan Yandaal': een topper
HILVERSUM. - Het anti-
vandalismelied'Jan Vandaal'
heeft de voorbije maand een
week in de top van de
Nederlandstalige Top-Tien
gestaan. Verantwoordelijk
voor deze poging om het
vandalisme onder de aan-

dacht van de jeugd te bren-
gen, waren spelleider Martin
Brozius, het kinderkoor van
de Sint Josephschool uit
Ootmarsum, de Rijkspolitie-
kapel en het landelijk buro
Voorkoming Misdrijven. Het
Buro wist zich door aankoop

van 20.000 singeltjes van het
lied verzekerd van deze hoge
plaats in de Top-Tien.
Op 13 januari kreeg 'Jan
Vandaal' aandacht van de
kinderen in het kinder-
programma 'Ren je Rot!'
van de TROS. Bij die
gelegenheid raadde minister
De Ruiter van Justitie de
jeugd aan: ,,Eerst denken

zodat je iets niet doet."
Voor de tekst, muziek en
produktie van het plaatje
zorgde de oud-AVD'er,
thans ambtenaar Voor-
koming Misdrijven bij de

Hans Jacobs:
,,Oom ogent kon ook nog
watanders..."
Enschedese gemeentepolitir
Hans Jacobs die het idee o
een liedje te maken overna
van de RP'er Jan Jonge P<

rink, die in Zwolle Voor-
koming Misdrijven doet. H
singeltje gaat deel uitmaker
van het materiaal dat be-
schikbaar is voor lagere
scholen die aan een anti-
vandalisme-proj ekt willen
beginnen. (ARepetities zonger, koor en orkest. (Foto H. L. van Harrevelt/APV)

JAN VANDAAL
( Het ant ïv anda I isme- I ied)

Om de tien minuten, soms 'n kwartier stopt hier de bus.
Iedereen staat bij de halte te lang te wochten, dus.
Regent 't dan stoan we in dit glozen huisje droog.
Maar niet als ik met m'n elleboog . . .

doordruk, nàg 'ns druk, per ongeluk,
Oh, de ruiten zijn d'r uit én stuk.

's Middags krijgt m'n voder vaak m'n moeder aon de lijn.
Als ie belt vanuit de telefooncel op 't plein.
,V[aar ik was 'm vóór vandaag; ik sneed de kabel door.
En ná zijn kwartje kreeg ie geen gehoor.
Wat heb ik toch weer 'n lol gehad.
Ach, de P.T.T. heeft centen zat.

Als 't industrieterrein z'n poorten 's avonds sluit,
sluip ik juist naar binnen en trek ik er opuit.
Overal gereedschap voor het grijpen, Oh wat veel.
Alles gaat kapot, nee niks blijÍt heel.
Glasgerinkel is 'n leuk geluid.
Alweer 'n raam kapot. Oh nee, 'n ruit
(als 't maar kapot is).

's Zondagsmorgens eendjes voeren met een zakkie brood,
ds's toch zeker niks voor mij, 'k verveel me zondags dooc
Als je niks te doen hebt, nou wat moet je dan gaan doen.
Dan bonjer ik moar dwars door het plantsoen.
AIle bloemen krijgen dan een deuk.
Vinden jullie dat niet vreselijke leuk.

Refrein I t/m 3:

Nee, nee, nee, hou jij maar op.
Dat kan ons niet bekoren.
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AVD blijft in
Driebergen

DRIEBERGEN. - De Alge-
mene Verkeersdienst kan in
Driebergen blijven. Eerder
hadden Gedeputeerde Staten
van de provincie Utrecht het
Rijkspolitieonderdeel naar
Veenendaal verwezen, nadat
ze'nee' had gezegd tegen
een bestemmingsplan van de
gemeente Driebergen-
Rijsenburg. Binnen dat plan
was ruimte gemaakt voor
nieuwbouw van de AVD.
Daarbij werd uitgegaan van
een groei van de AVD van
500 tot 1000 mannen en
vrouwen. Daardoor zou de
woningdruk, mogelijk het
forènsisme te veel toenemen,
vonden GS. Ook had de pro-
vincie verkeerstechnische be-
zwaren. De Hoofdstraat met
de in- en uitgang van het
AVD-terrein is al overbelast.
De gemeente Driebergen
daarentegen ging in beroep
tegen de niet-goedkeuring.
Zij vond de AVD te belang-
rijk voor de werkgelegen-
heid. De direkteur-generaal
van rijksgebouwendienst op
zijn beurt ging eveneens in
beroep. De verhuizing van
Driebergen naar Veenendaal

van de AVD zou twee mil-
joen gulden moeten gaan
kosten . . .

Als de Kroon de adviezen
van de Raad van State zal
opvolgen zal de AVD toch in
Driebergen kunnen blijven.
De verkeersdienst in Drieber-
gen zal tot ten hoogste 600
personeelsleden mogen groei-
en. Aan die voorwaarde zal
kunnen worden voldaan als
de AVD overgaat tot het
vestigen van steunpunten el-
ders en als een ploegenstelsel
zal worden ingevoerd.
Voorts zullen de bebou-
wingsmogelijkheden van een
nieuw bestemmingsplan moe-
ten worden aangepast. Er zal
een uitgang van het terrein
moeten worden aangelegd
waardoor het verkeer op de
drukke Hoofdstraat niet zal
behoeven te worden gekruist.
De direkteui-generaal, hoofd
van de direktie Politie van
het ministerie van Justitie
heeft - nu vestiging uit oog-
punt van ruimtelijke orde-
ning in Driebergen mogelijk
is - toegezegd tussentijdse
voorzieningen (berichten-
centrum en eetzaal) en het
uiteindelij ke vestigingsplan
met voortvarendheid ter
hand zal worden genomen.

(AH)

Die geintjes van .jou vinden wij 'n flop.
De politie zal het horen.
Alles wat hersteld moet worden, dat kost poen,
waarom moet jij von dte stomme dingen doen.
Last de spullen van 'n qnder heel.
Anders erg'ren wij ons groen en geel.

Refrein 4:

Nee, nee, nee, nou is 't genoeg.

Jij wilt gewoon niet leren.
Zoals jij je steeds gedroe{.
Kan geen van ons woarderen.
Wie niet horen wil die moet terstond.
Ja, die moet maar voelen dat is heel gezond.
Hé politie, sorry dat-ik-het-vraag.
Die dactr moet je hebben, l(t, lct, la-la-la-la-lq.
Griip hem nou maar in zijn kraag.

14

lrort
&hlein

gelezen
o De Dordtse distrikts-

commandant Warneke
vraagt zich af of een ge-

meentelijk politiekorps voor
Hellevoetsluis nu wel zo'n
slimme zet is. Hij ziet het
verdwijnen van de Rijkspoli-
tie uit de Marinestad als een
gemis aan rationele en eko-
nomische verantwoordelij k-
heid van de overheid.

(Brielse Crt.)

o De Haagse politie krijgt
een VIP-team. Ze worden
belast met de bewaking en
bescherming van prominente
bezoekers van de Hofstad.
,,Bij de selektie hebben ver-
standige mensen de voorkeur
gekregen boven mannetjes-
putters", aldus voorlichter
Laterveer. (AD)

o De Haagse hoofd-
commissaris Peijster voelt
voor middelgrote politie-
buro's met een zekere auto-
nomie. Ze moeten kunnen
beschikken over kommunika-
tiemogelijkheden met de
korpsleiding voor ondersteu-
ning. De HC vindt verder,
dat de politie niet te gemak-
kelijk moet worden ingezet
voor het onderdrukken van
maatschappelij k verzet.

(NAC)

o De ingevoerde bezuini-
gingen hebben praktisch geen

invloed gehad op de uit-
voering van de politietaak bij
de Rijkspolitie in het distrikt
Assen. Door het ontwerpen
van beleidsplannen per groep
wil men komen tot een 'mi-
nimaal aanvaardbare politie-
zorg, die optimaal uitgevoerd
moet kunnen worden'.

(NvhN)

o,,Onwaarachtig, unfair
en laag bij de grond, zeker
als we zien hoe later in min-
der knellende situaties ge-

weld werd aangewend, in
Petten, Den Haag en twee-
maal Dodewaard. Onwaar
ook, daar waar men zich niet
ontzag onze militaire status
als oorzaak aan te wijzen
voor ons zogenaamde falen.
Ondankbaar tenslotte, omdat
men beweerde dat wij, en
speciaal de BSB, die diverse
malen de kastanjes uit het
vuur haalden toen het de ci-
viele politie uit de hand liep,
tè militair'zouden zijn opge-
treden. Ik geloof dat de (mi-
litaire) discipline die ons per-
soneel daarbij heeft getoond
te bezitten eerder als voor-
beeld dan als laakbaar kan
worden aangemerkt. Bij ons

leen misbruik van pers-
kaarten, geen partikuliere
traangasspuitbussen en wat
dies meer zij", aldus gene-

raal H. C. de Bruijn van de
Kon. Mar. op zijn laatste
Wapendag. (Het Wapen).

o Zuinigheid is de oplei-
dingsschool van de Rijks-
politie in Apeldoorn duur
komen te staan. Een geiser

die al enige tijd in de kelder
had gelegen en opnieuw werd
gemonteerd, ontplofte.
Muren en dak van de garage
werden ontzet. Ruiten sneu-
velden en drie auto's werden
zwaarbeschadigd. (Parool)

o Op I maart begint de
Rijkspolitie in het distrikt
Alkmaar met een proef-
projekt Hulp aan Slacht-
offers van Misdrijven.

(Alkm.Crt.)

RI)rn signalccrt in dir rubr iek.
jc wat cr in rlc pers rlrcr clr pt'r-

litic wordt gcschrcrcrr. Voor
de juisthcid van de inhoucl
blilren tlc gcnocrnde nrcdia
r cr:rrrl w oor dclrjh .
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Commando
Opleidingen
Mobiele Eenheden?

\EERIJNEN. - Onder de

titel'Commando Opleidin-
gen Mobiele Eenheden'
stond de COME vermeld in
het programmaboekje dat ter
gelegenheid van een lande-
lijke instruktiedag voor
onderofficieren van de Genie
op 23 oktober in Vught, was
rerspreid. Een misverstand?

De kommissie die de dag zou
organiseren had de COME
benaderd met de vraag iets

van het ME-werk te laten
zien. Kompleet met
tentoonstellingsmateriaal en

enkele specifieke ME-
voertuigen togen die dag en-
kele docenten naar Vught.
Voor de COME was een
plaatsje vrijgehouden tussen
een stand met een foto-
expostitie van de Von-
delstraat en de Piersonstraat
en een plaats van de BSB
van de Marechaussee. Nadat
de BSB een demonstratie
VIP-beveiliging had laten
zien, zorgde de COME voor
de vlam in de pan met een
demonstratie molotov-
cocktails. (vdR)

Prins Gerard den Urste en zijn adjudant Cees.

Karnaval in Mierlo

EINDHOVEN. - Op vrij-
.trag 12 februari 1982 zal de
\arnavals-vereniging' De
Eloaspepkus' van het distrikt
Eindhoven opnieuw haar
: radit ionele karnavalsbal
rouden, deze keer in zaal
'De Heuvel' in Mierlo. Prins'
Gerard den Urste, de Raad
, an Elf en de eigen Hofkapel
1.-rp€o dan weer zo'n vijf-
:.rnderd gasten bezig te hou-
::n. De muziek wordt ver-

-,.rsd door 'The New

(Bremershaven) Four'.
Gezien het grote sukses van
de voorgaande jaren maakt
de vereniging weer gebruik
van een kompletê busdienst-
regeling waardoor het voor
veel feestvierders uit het dis-
trikt mogelijk is zich na af-
loop thuis te laten bezorgen.
Een ieder, ook al komt hij
of zrj uit een ander distrikt,
is welkom.
Opgeven bij M. W. Welten,
tel. 040-513838 (buro) of
04902-15426 (thuis).

(GAW)

Onderofficieren in de stqnd. (Foto P. van Hout)

Friese ME'ers kregen
bezoek van thuisfront

NEERIJNEN. - Op 22 ok-
tober werden er op de
COME een groot aantal
vrouwelijke relaties van het
Friese ME-peloton van de
Rijkspolitie verwelkomd. Zij
kwamen een oefendag van
hun man, verloofde, vriend
bijwonen die voor een voort-
(Foto P. van Hout)

gezette opleiding in Neerij-
nen verbleef.
Ze. kregen een situatie à la
Vondelstraat voorgeschoteld
en brachten een bezoek aan
de 'Vlakte der Kruiken' om
van dichtbij toe te zien hoe
de ME'ers reageerden op
molotov-cocktails.
Voorts kregen de dames mid-
dels video-beelden een in-
druk wat hun mannen in de
voorafgaande oefenweek zo-
al hadden gedaan. (PSGvdR)

Adj. B. Lolkema spreekt de domes streng toe.
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Sint had de zenu\ilen

KAPELLE. - Een commis-
sie samengesteld uit leden
van de groep Kapelle heeft
bij haar groepscommandant
adviezen ingediend voor het
inhalen van Sinterklaas, op-
dat voorkomen wordt dat de

begeleidende politie de

Goedheiligman weer zal
kwijtraken en gevaar voor
verkeer en belangstellenden
ontstaat.
Wat was de oorzaak van die
bezorgdheid? Op zaterdag 2l
november zou Sinterklaas
zijn opwachting maken in de
Zeeuwse gemeente. Onder
begeleiding van het muziek-
korps 'Jonge Kracht' en de
48-l met twee RP'ers, zou de

Sint van de rand van het
dorp in de richting van het
gemeentehuis vertrekken,
waar de burgemeester hem
welkom zou heten. Of de
Sint er met de kop niet bij
was vanwege de vredes-
demonstratie in Amsterdam
of dat hij het die nacht te
druk had gehad met voorbe-
reidende aktiviteiten voor
zijn verjaardag, is niet duide-
lijk. Feit is wel, dat de grote
kindervriend tien minuten te
vroeg in zijn eentje aan de

tocht begon. Het muziek-
korps kreeg hierdoor meteen
al een handicap te overwin-
nen. Aan boord van de 48-1

werd een seintje ontvangen
met het verzoek de Sint op
te houden, zodat'Jonge
Kracht' in de gelegenheid
zou zijn haar plaats vóór de

Sint in te nemen. Een ver-
zoekje dat meteen aan de

oude baas werd over-
gebracht.
Hij kon kennelijk de rem
van z'n schimmel niet vinden
en ging - de 48-1 achter
zich latend - over op
inhalende surveillance.
Wegens de drukte op de weg

leek het de RP'ers toch maar

beter, in de buurt van de bis-
schop te blijven. Voor het
muziekkorps en de majoret-
tes zat er niets anders op dan
aan een achtervolging te be-
ginnen. Het tempo van de

Sint was echter zo hoog, dat
de stoet in gedeelten bij het
raadhuis arriveerde. Even
ontstond bij de Goedheilig-
man een lichte paniek, toen
zijn staf in tweeën viel en
Piet het paard even moest
loslaten om de stukken op te
rapen.
De burgemeester stelde voor,

dat de Sint, alvorens hij de
gemeente weer zou verlaten,
nog een rondje door het
dorp zou maken. De deel-
nemers formeerden opnieuw
de stoet. Voorop de GSA,
daarachter de muziek en ver-
volgens de Sint te paard, ste-
vig vastgehouden door Piet.
Men was nog maar net ver-
trokken toen publiek de
stoet tegenhield. De Sint
bleek de mist in. Een snelle
speurder ging op onderzoek
uit en kwam tot de ontdek-
king, dat de Sint weinig idee

had van de omvang van de
gemeente. Hij had vijf rond-
jes om het gemeentehuis ge-

maakt en was vervolgens,
mede op aandrang van zijn
angstige echtgenote (!!) af-
gestapt om te voet verder te
gaan. Hij volgde op drie
straten afstand. Tewijl de
muziek stond te wachten,
was de grijsaard in een auto
gestapt en had Piet het paard
bestegen. Het vervolg van de
rondgang door het dorp ver-
liep vervolgens zoals ge-
pland... (MS/LThM)

16

Wand vol
tekeningen

LEEUWARDEN. - Ze wa-
ren allemaal prachtig, die 58

tekeningen. Van fraaie klod-
ders en krasSen tot een in de-
tails getekende bankoverval.
De ME was er bij en boeven.
Verder za9en de juryleden
politie te paard, op boten,
met speurhonden, als vogels,
als kabouters en natuurlijk
ook vrouwen bij de politie.
Politiemensen aan het spelen
met kinderen, verkeersregels,
lesgeven, helpen met vissen,
kontroleren van fietsen, het
opsluiten van kinderen in
cellen(!), het betrappen van
ondeugende kinderen en me-
nig maal werd een bijna ver-
dronken kind gered.
In verband met de opening
van het nieuwe distriktsburo
in Leeuwarden had de
openingscommissie - naàr
een idee van de afdeling
jeugdzaken - besloten tot
het houden van een teken-
wedstrijd voor kinderen van
personeelsleden. De jurering
zou gebeuren door bezoekers
van de openingsavonden die
na de opening werden ge-

houden.

Op l1 november werden
zo'n zeventig kinderen door

de distriktskommandant met
limonade en koek ont-
vangen. Winnaars waren ge-

worden:
Janet Popma (6) met een te-
kening van een politieman
die toezicht houdt op kinde-
ren in het verkeer;
Rienk de Vries (9) laat een

politieman touwtje springen
met kinderen;
Age Walthuis (12) beeldde
een politieman met hond uit
bij een zoekaktie.
De tekeningen zullen worden
ingelijst en opgehangen in de
hal van het distriktsburo.

(BP)
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,,Weten politici waaÍ ze over
praten o .

LEEUWARDEN. - ,,HCt
ware te wensen, dat de poli-
tiek zich met meer kennis
van zaken met het politie-
apparaat bezig zou houden.
Weten politici waar zij over
praten als het over desPecia-

lisatie van de politie gaat?

Verdeling van gespecialiseerd
personeel over de land-
groepen heeft geen enkele
zin. Het gaat juist om een
goede koórdinatie om een
goed produkt te kunnen le-
veren.tt
Aldus kolonel Monsma,
commandant van het distrikt
Leeuwarden van de Rijks-
politie, bij de installatie van
adjudant Gerben Zijlstra tot
commandant van zijn
verkeersgroep.
Hij vroeg zich voorts af of
het verwijt van te jonge en te
onervaren ME'ers terecht is:

,,De landelijke gemiddelde
leeftijd van ME'ers is 26 jaar
met gemiddeld vijf dienst-

jaren. Dat kun je geen on-
ervaren politiemensen
noemen. Ik heb echter geen

vragen horen stellen over
jonge politiemensen, die er
's nachts samen op uit moe-
ten, zonder leiding en zonder
te weten waar ze op af-
gestuurd worden."
Hij pleitte voor een perso-
neelsuitbreiding. Niet in de
eerste plaats om hiermee de
maatschappelijke problemen
op te lossen, maar om het
dagelijkse politiewerk naar
behoren te kunnen uit-
voeren.

(LC)

Politiehumor
in 'De Limburger'

MAASTRICHT. - In de
vaste rubriek'Eigenwijks'
van het dagblad De Limbur-
ger wordt meermalen plaats

D.C. Monsma: ingeruimd voor ervaringen
met Hermandad, wetens-
waardigheden over de sterke
arm en humor (met of zon-
der baard) over de politie.
Onlangs verschenen weer een
paar van die verhalen. Waar
of niet waar?
Laat maar. Sinds de elfde
van de elfde nemen we alles
wat er in het zuiden gebeurt
met een hoeveelheid zout.

Profiel

Het gebeurde onlongs tiidens
een politiekontrole in een uit
de kluiten gewossen dorp on-

der de rook van Geleen.
Daar lieten de dienaren van

Hermondad een auto stoq-
pen waarin een ongeveer 60
joar oude vrouw zat. Met
een vluchtige kennersblik,
gerícht op de banden van de

outo, zeí een van de ogenten
tegen de vrouw: ,,U hebt een

slecht profiel."
Waarop de vrouw antwoord-
de: ,,Nott, u bent ook nog
long geen schoonheid."

Wolletjes

Sjeng R. uit Geleen tufte on-
langs op een avond met zijn
brommertje door de Weste-
lijke Mijnstreek. Op een ge-
geven ogenblik werd de weg
versperd door een persoon
díe met een rood licht ín de
duisternis op en neer zwaoi-
de.

,,Holt, politie", klonk een

borse stem in het donker.
Bars of niet bars, Sjeng trok
zich niets van het commondo
aon en vervolgde onver-
stoord op het knorrend twee-
wielertje zijn weg. Amper
twintig sekonden later kwam
een tweede brommer naost
hem rijden, en op dat voer-
tuíg zat een getiniformeerde
rijkspolitíeman. Deze som-
meerde de Geleendenaor af
te stappen. Sjeng deed wat
van hem werd gevraagd,
waarno in de duísternís de
volgende dialoog op gong
kwom.

Politieman:,,Waorom stopte
u niet toen ik dot vroeg?"
Sjeng: ,,Woorom zou ik

tD
a

Alle dertien goed

DEN HAAG. - Met het
plaatsen van zijn eigen

beeltenis in de foto-galerij op
de bovenste etage van het

distriktsburo van de Rijks-
politie in Leiderdorp heeft de

heer P. Paul (inrniddels al
weer enige tijd kolonel b.d.)

de rij van distriktscomman-
danten van Rijksveldwacht
en de Rijkspolitie van het
distrikt Den Haag kompleet
gemaakt. De galerij met der-
tien foto's werd op I I de-

cember onthuld tijdens een

kleine plechtigheid waarbij
alle stafofficieren van het
distrikt Den Haag aanwezig
waren. (JJvdV)

Dertien op rii van 1893 tot
1981. (Foto Techn. Rech.)
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'We nemen

stoppen als ik een rode lamp
zie?"
Politieman: ,,Als u een rode
lamp ziet, dan weet u dot er
een politiemon stoot."
Sjeng: ,,O ja? Nou, dan zit-
ten er op de Walletjes in
Amsterdam heel wat vroLtwe-

lij ke politie-ogenten. "

Rij maar mee
in de arreslee . . .

ALKMAAR. - Je kunt
over bezuinigingen zeggen
wat je wilt, soms zijn de ge-

volgen zo beroerd nog niet.
De kollega's op Texel moe-
ten het met minder benzine
doen, zoals overal. Hoewel
de brandstof goedkoper ge-

worden is, zit het er in dat
de toewijzing voor '82 nog
krapper gaat worden. Was er
in het vorige zomerseizoen
nog een mogelijkheid voor

'een bonus, deze keer zullen
de RP'ers aan de overkant
van het Marsdiep het daar
zonder moeten doen. Ze zijn
dus al een beetje aan het
sparen voor die tijd. Nou zit-
ten die kollega's gelukkig

niet zo snel bij de pakken
neer. Eigen initiatief en krea-
tiviteit leidden al tot surveil-
lance per tandem. Deze win-
ter zag men kans de benzine
die normalerwijs voor een rit
met GSA of KSA gebruikt
wordt, te besparen en bij te
schrijven bij de voorraad van
als het nodig is.
Peter de Vries en Jan Kam-
perman kregen de beschik-
king over een arreslee-met-
paard van 'Vrienden van het
Paard'-voorzitter Jaap Lap
voor een tocht door de Den-
nen. Enige klacht van een

van de Rijkspolitiemannen
na afloop van de rit van
Wiesnje naar Wosnje: ,,Erg
romantisch, maar wel een

beetje moeilijk als je een

snelheidsovertreder achterna
zit ."

(Foto Texelse Courant)

Welke? Die ene automobilist
die te hard rijdt? Och, laat
hemtoch...

(RS)

Res. RP Eindhoven
wint wettenkompetitie

EINDHOVEN. - De reser-
visten uit het distrikt Eind-
hoven zijn dit jaar eerste
geworden bij de wetten-
kompetitie van de zuidelijke
distrikten. De krachten wer-
den gemeten op het gebied
van een gevarieerd aantal
wetten.

Uitslag: l. Eindhoven,
2. Maastricht, 3. Den Bosch,
4. Roermond, 5. Breda.

(GAw)
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Maaskant en Oosterbaan:

'We zijn redelijk goed'

DRIEBERGEN. - Tien da-
gen voordat het startschot
voor de Rally van Monte
Carlo zou klinken, was nog
niet helemaal zeker of de
RP'ers Paul Maaskant (29)
en Ruud Oosterbaan (31)
zouden kunnen deelnemen.
Aan de meest bekende rally
die jaarlijks wordt gereden
zouden 300 equipes kunnen
meedoen.
De wachtmeesters stonden
op nummer 320 van de lijst.
De kans was echter groot dat
ze toch mee zouden kunnen
doen en daarom werd er vol-
op gesleuteld aan de Golf
waarmee de rit zou worden
gereden, werd er getraind en
in de heuvels van de Utrecht-
se heuvelrug geprobeerd de
eigen konditie wat op te
krikken.
Sinds drie jaar vormen
Maaskant (in het dagelijkse
leven rij-instrukteur bij de
RP-verkeersschool) en
Oosterbaan (lid van een

observatieteam en dus ook
gewend om met snelle auto's
om te gaan) een hecht team.
In 1980 werd de onbekende
equipe, dat voor het eerst
deelnam aan de Tulpenrally,
eerste in de klasse tot 1600
cc en in 1981 eindigden re dp
een punt van de kampioen
rally-rijden van dat jaar.
\{aaskamt is geen onbekende
in de autosport. Hij maakte
naam bij carting en in de ra-
cerij. Ook Oosterbaan weet

autosport meedraaien dan
heb je een sponsor en dus
publiciteit nodig", zegt paul

Maaskant. ,,Wat dat laatste
betreft: journalisten vinden
het schijnbaar leuk als ze

kunnen schrijven dat de autc
wordt gereden door politie-
mensen."
Maaskant en Oosterbaan re-
kenen er eigenlijk op dat de
rally naar Monte Carlo voor
hen door zou gaan. De
routebeschrijvingen zijn
doorgenomen. De hotels
besproken. Anderhalve dag
voor de wedstrijd 'die je een
maal gereden moet hebben'
de telex waarin werd aange-
kondigd dat ze konden deel-
nemen. Standplaats Parijs.
Op naar Aix les Bains voor
de klassementsproeven. Zes
dagen en nachten. Vier-
duizend kilometer. In de
hoop op het circuit van
Monte Carlo bij de eerste
honderd te kunnerr eindigen.
Konditie van auto en
bestuurders, ijs en weder
dienende.

(AH,

over auto's mee te praten.
Hij was duvelstoejager bij
wedstrijden, monteur en of-
ficial bij de rittensport.
,,Vy'e zijn redelijk goed",
vinden ze zelf (snobisme
wordt geaksepteerd in de
autosport). Dat vindt ook
hun sponsor. Een ware lief-
hebber van de autosport die
er veel voor over heeft om
van zijn hobby te kunnen ge-

nieten. Een sport die veel
geld kost. Een wagen als die
van Maaskant en Oosterbaan
zo'n dikke veertigduizend
gulden. Kosten per evene-
ment vierduizend gulden.
Een verzekeringspremie voor
de auto van f 600,- per
dag.

,,Wil je in de top van de

Team I Recherche-
groep Eindhoven
eerste bij
zaalvoetbaltoernooi

EINDHOVEN. - Het eerste
zaalvoetbalteam van de
recherchegroep Eindhoven is
voor de derde maal winnaar
geworden van het toernooi
dat door de personeelsvereni-
ging van het distriktsburo
Eindhoven werd georgani-
seerd. op 30 november wer-
den de wedstrijden gespeeld

in de sporthal van de leger-
plaats Oirschot. De twee
voorgaande jaren was het
eerste team van de recherche
groep gemakkelijk winnaar
geworden. Deze keer was de
tegenstand van andere vier
deelnemende teams aanmer-
kelijk sterker geworden.
Uitslag: l. Recherchegroep I,
8 pnt.
2. Staf, 6 pnt.
3. Verkeersgroep, 4 pnt.
4. Meldkamer, 4 pnt.
5. Recherchegroep II, 0 pnt.

(GAw)

i

De suto en de mensen.
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POSTBUS 120
6720 AC
BEN N EKOM

Reacties van lezers op de
inhoud van RP-Magazine
kunnen worden ingezonden
aan:
Eindredactie RP-Magazine,
Postbus 120,
6720 AC Bennekom.
Hoe korter en bondiger uw
brief, des te groter de
kans op plaatsing.

RP-kapel . . . Kan dat wel??

N.a.v. het artikel over de RP-kapel rn

het oktobernummer: Meent dit orkest in
hoofdzaak zijn bestaansrecht met daar-
aan verbonden faciliteiten te ontlenen
aan public relations voor het korps?
Alhoewel ik er nooit een studie van heb
gemaakt, ben ik de vaste overtuiging
toegedaan, dat het korps Rijkspolitie
door andere verdiensten in binnen- en
buitenland een uitstekende naam heeft
hoog te houden. Daarom ben ik zo vrij
dit RP-argument aan mijn rundlederen
dienstlaarzen te lappen.
In een tijd van bezuinigingen en verso-
beringen kan het niet waar zijn, dat RP-
mensen in diensttijd en met overheids-
geld muziek kunnen maken. Bovendien
zalhet de muziekliefhebber die een kon-
cert wil bijwonen, een zorg zijn of dit
uit een RP-, GP- of PSP-toeter komt.
Public Relations, daar versta ik wat an-
ders onder. Door de open aard van ons

bedrijf is er geen enkele behoefte aan

een dergelijk PR-instituut als de RP-

kapel. Immers, die PR verzorgen we

zelf wel: de blitse AVD-er en stoere Ver-
keersgroeper, die ons op vakkundige
wijze behoeden voor aanrijdingen bij
dichte mist; de rechercheman die dier-
bare dingen Éij gedupeerden kan terug-
bezorgen; de LUVA-boys die de lucht-
havens en wegen joyeus en aansprekend
in de hand houden; (van het paarden-

volk schiet me niet zo gauw wat te bin-
nen); de watermannen, alom geliefd bij
elke watersporter, vooral ook de man/
vrouw op de landgroep, die'zijn' bevol-
king met raad en daad bijstaat. Dát is dé

PR die het korps zijn naam gaf.
Kortom, de RP-kapel: prima voor de

liefhebbers, maar dan wel in eigen tijd
en met eigen middelen.
Dat er nog om donateurs wordt ge-

vraagd die een geeltje mogen lappen,
was natuurlijk wel de 'limit'.

A. de Bruin,
Recherchegroep Amsterdam.

a Kommentasr vsn de afdeling Voor-
lichting von de Algemene Inspektie:
De korpsleiding is vsn mening, dat de
wijze waarop de Rijkspolitiekapel tot
nu toe het korps heeft vertegenwoor-
digd, grote woardering verdient. Het ge-

msk woarmee de brieÍschrijver 'oan-

toont' dqt deze vorm van PR niet nodig
is, is weinig onderbouwd.
Natuurlijk verzorgt elke politiemon en
-vrouw zijn oÍ haar public relations.
Minder in het oog springend, minder
massaal dan d.e Kapel, mosr wel net zo
belangrijk. Het één hoeft het ander ech-

ter niet uit te sluiten. En juist ols het je
als bedrijf wat slechter goot, door de be-

zuinigingen bij voorbeeld, doe je er
goed aan je PR niet uit het oog te verlie-
zen. Daarom is de keuze van de korps-
leiding nog steeds vóór een Rijkspolitie-
kapel.

ri4{* al

l*-.,,itl .ii
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lImg%tnt personalia

Algemene lnspektie

Dam van, H.A. te Utrecht per 1-12-81 aangesteld
als schr. A.
Groot de, A. te Voorburg per 1-11-81 bevorderd
tor AAA 1.

Fornari, R.A.A. te Utrecht per 1-11-81 aangesteld
als AAA 2.
Hoeven-Schreeuwer v.d., R.E. AAC 2 te Utrecht
per 1-1-82 de dienst verlaten.
Kruif de, E. off. RP le kl.. te Utrecht per 1-1-82 be-
vorderd tot dir. off. der RP 3e kl.
Martina, A.M.A. off. RP. 1e kl. per 1-10-81 ver-
plaatst van Voorburg naar Dordrecht en aangewe-
zen als Hfd. Bureau Alg. Dienst bij de Staf. distr.
Dordrecht.
Pietersma, J.K. Adm. Hfd. ambt. A te Voorburg
per 1-12-8'l benoemd tot reserve-off. bij het Korps
RP in de rang van reserve-dir. off. der RP 3e kl.
Velzen van, D. schr. A. te Voorburg per 1-2-82de
dienst verlaten.

Distrikt Alkmaar

Bakker, F. te Stede Broec per 1-12-81 aangesteld
als res. wmr.
Beeuwkes, W.H. res. wmr. te Enkhuizen per 1-12-
81 met f.l.o.
Broersen, C.J. te Grootebroek per 1-12-81 aan-
gesteld als res. wmr.
Bulterman, W. te Stede Broec per 1-12-81 aan-
gesteld als res. wmr.
Jongen, S. te Anna Paulowna per 1-11-81 bevor-
derd tot AAC 1.

Leeuw de, M.J. te Alkmaar per 1-1-82 benoemd
tot Ambt. Alg. Zaken tevens coórd. landgr.
Mensen, M.J. te Grootebroek per'1-12-81 aan-
gesteld als res. wmr.
Moes, P. res. wmr. I te Medemblik per 1-12-81 de

dienst verlaten.

in memoriam

Nannes, P.C.
adj. te Bergen
geb.25-12-1921

overl. 19-12-1981

Olmberg, M.J. te Alkmaar per 1-12-81 bevorderd
tot AAA 2.
Ottens, K.H. wmr. te Midwoud per 1-1-82 ver-
plaatst naar Wieringerwerf .

Ros, P.J.M. te Callantsoog per 15-11-81 aan-
gesteld als res. wmr.
Schróder, J. wmr. I te Bergen per'l-1-l2de dienst
verlaten.
Stoffels, A. res. wmr. te WieringerwerÍ per 1-12-

81 de dienst verlaten.
Stok v.d., M.A.A. te Langedijk per 1-12-8'l aan-
gesteld als res. wmr.
Stoop, A. res. wmr. te Langedijk per 1-12-81 de
diénst verlaten.
Thomassen, C.R. res. wmr. te Medemblik per 15-

11-81 de dienst verlaten.
Wateringen, A.P.L. wmr. I te Kleine Sluis per 1-1-
82 verplaatst naar Heiloo.

Distrikt Amsterdam

Binkhuysen, E.R. te Edam per 1-1-82 bevorderd
tot wmr. l.
Bol, W.H. te Monnickendam per 1-1-82 bevorderd
tot wmr. L
Brouwer, P.R.A. te HalÍweg per 1-1-82 bevorderd
tot wmr. l.
Elmpt van, A.N.P. te Amsterdam per 16-10-81

aangesteld als schr.
Esveld van, A. te Oostzaan per 1-1-82 bevorderd
tot wmr. l.
Griffioen, F. te Volendam per 1-1-82 bevorderd tot
wmr. l.
Jongbloed, J. te Zeevang per 1-1-82 bevorderd tot
wmr. L

Koeckhoven, A.M. te Beemster per 16-10-81 aan-
gesteld als schr.
Koning de, A.P.M. te Uitgeest per 1-1-82 bevor-
derd tot wmr. l.
Kraan, LB.M. wnïr. te Ouderkerk a/d Amstel per
1-1-82 de dienst verlaten.
Meijer, D. te Monnickendam per 1-1-82 bevorderd
tot wmr. l.
Mulder, T. wmr. te Wormer per 1-1-82 de dienst
verlaten.
Onel, R.J. te Diemen per 1-1-82 bevorderd tot
wmr. L

Pennings, G.A. te Amsterdam per 1-1-82 bevor-
derd tot wmr. l.
Prinssen, P. te Amsterdam per 1-1-82 bevorderd
tot wmr. l.

Raave, J.F. te Halfweg per 1-1-82 bevorderd tot
wmr. l.
Schrama, H.J. te Uithoorn per 1-1-82 bevorderd
tot wmr. l.

Distrikt Breda

Aert van, J.A.C. te Rijsbergen per 1-12-81 aan-
gesteld als res. wmr.
Doorn van, H. te Dongen per 1-11-81 bevorderd
tot AAC 2 en verplaatst naar Raamsdonksveer.
Janse, P. off. RP 2e kl. te Breda per'l-1-82 bevor-
derd tot off. der RP 1e kl.

Distrikt Apeldoorn

Asselt van, G. te Nunspeet per 15-11-81 aan-
gesteld als res. wmr.
Bos, A. te Nunspeet per 15-11-81 aangesteld als
res. wmr.
Bijvank, M.H. te Nunspeet per 15-11-81 aan-
gesteld als res. wmr.
Duits, W. te Nunspeet per 1-12-81 aangesteld als
res. wmr.
Garderen van, M, res. wmr. te Scherpenzeel per
15-11-81 de dienst verlaten.
Hagen-Eikelboom, G. te Putten per 1-9-81 bevor-
derd tot schr. A.
Hobbelink, G.W.H. te Elspeet per 1-8-81 bevor-
derd tot AAB 1.

Hofman, A. te Nunspeet per 1-12-81 aangesteld
als res. wmr.
Kempes, R. owmr. te Aalten per l-12-81 verplaatst
naar Apeldoorn.
Meijer, S. owmr. te Aalten per 24-11-81 verplaatst
naar Apeldoorn.
Robinson, E. AAC 1 te Apeldoorn per 16-11-81

verplaatst naar Wierden (distr. Zwolle).
Rijkeboer, F.C. te Putten per 15-11-81 aangesteld
als res. wmr.
Vrijenhoek, T.M. te Apeldoorn per 'l-6-81 bevor-
derd tot AAC 1.

Weerd-Deetman de, A.E. schr. A. te Elburg per

1-12-81 de dienst verlaten.
Wieberdink, C.J. te Nunspeet per 1-12-81 aan-
gesteld als res. wmr.

Distrikt Assen

Froklage, B.A. te Smilde per 1-11-81 bevorderd
tot owmr. en verplaatst naar Franeker (distr. Leeu-
warden).
Kanninga, H. te Gieten per 1-12-81 aangesteld als
res. wmr.
Lange de, P. te Sleen per 1-9-81 bevorderd tot
owmr. en verplaatst naar Zeegse.
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Kannekens, G.M.M. te Fijnaart per 15-11-81 aan-
gesteld als res. wmr.
Klundert, C.A.P. te Zundert per 1-12-81 aan-
gesteld als res. wmr.
Lepper de, A.J.M. res. wmr. te Hilvarenbeek per

1-12-8'l de dienst verlaten.
Peemen, A.P.L.M. te Zundert per 1-12-81 aan-
gesteld als res. wmr.
Sleiffer, J. res. wmr. te Zevenbergen per 15-11-81

de dienst verlaten.
Smit, W. AAC 2 te Baarle Nassau per 1-1-82 de
dienst verlaten.
Velzen van, S.A.M.H. wmr. te Steenbergen per

1-10-81 verplaatst naar Langeweg.

Distrikt Dordrecht

Boer, C.A. te Hardinxveld-Giessendam per 1-12-81

aangesteld als res. wmr.
Deelen van, J .J. te Westvoorne per 15-1 1 -81 aan-
gesteld als res. wmr.
Hagoort, A.W. te Oostvoorne per 1-10-81 bevor-
derd tot owmr. en verplaatst naar Middelharnis.
Hartog den, H. te Meerkerk per 1-12-8'l aan-
gesteld als res. wmr.
Hofwegen, G. te Rozenburg per 1-10-81 bevor-
derd tot owmr. en verplaatst naar Langerak.
Hoop de, S.J. te Barendrecht per 1-11-81 bevor-
derd tot owmr. en verplaatst naar Nieuw-Beijer-
land.
Konijn, A.M. wmr. te Papendrecht per 24-10-81
verplaatst naar Oud-Gastel (distr. Breda).
Prins, A. te Hardinxveld-Giessendam per 1-12-81

aangesteld als res. wmr.
Troost, A. te Numansdorp per 1-11-81 bevorderd
tot adj. en verplaatst naar Oud-Beijerland.
Werrij, A.C. te Ouddorp per 1-10-81 bevorderd tot
owmr. en verplaatst naar Ooltgensplaat.
Wiersma, F.K. te Meerkerk per 'l-12-81 aangesteld
als res. wmr.

Distrikt Eindhoven

Bosch, Th.E.H. te Waalre per 1-1-82 bevorderd tot
wmr. l.
Brouwers, G.J.H. te Budel per 15-11-81 aan-
gesteld als res. wmr.
Bijsterbosch-Bekkenkamp, N. schr. A te Eind-
hoven per 1-12-81 de dienst verlaten.
Czech, R.J. te Budel per 1-1-82 bevorderd tot
wmr. l.
Dielissen, H.P.H. te Eindhoven per 1-11-81 bevor-
derd tot schr. A.
Dikmans, D. AAC 1 te Eindhoven per 1-12-81 ver-
plaatst naar Horn (distr. Roermond).
Genugten van, H. te Best per 1-1-82 bevorderd tot
wmr. l.
Hamers, J.H. te Hoogeloon per 1-1-82 bevorderd
tot wmr. l.
Heijmans, P.J.M. te Asten per 1-1-82 bevorderd
tot wmr. l.
Kaethoven, A.L.J. te Bergeijk per 15-1 l-81 aan-
gresteld als res. wmr.
Keppelen van, P.H.M. te Mierlo per 15-11-81 aan-
gresteld als res. wmr.
Leenen, J.A.M. te St. Oedenrode per 1-1-82be-
rorderd tot wmr. l.

Restiau, E.A.M.L. te Nuenen per 15-11-81 aan-
gesteld als res. wmr.
Rooijakker, L.S. te Best per 15-11-81 aangesteld

iN res. wmr.

Rozema, B.D.E. te Budel per 15-11-81 aangesteld
als res. wmr.
Waterbeemd v.d., J.L.A.M. te Eindhoven per 1-

1-82 bevorderd tot wmr. l.

Distrikt's-G ravenhage

Bruggaar, T. res. wmr. te Voorschoten per 1-12-81

de dienst verlaten.
Duijndam, G.C.H. wmr. I te Roelofarendsveen
per 28-10-81 verplaatst naar Leiderdorp.
Dijck van, B.C.J. res. wmr. lte Uitgeest per 1-12-

81 met f.l.o.
Franken, A.J.M. owmr. te Leiderdorp per 22-11-

81 verplaatst naar Breda (distr. Breda).

Geerlink-Nijenhuis, mr. H.A. per 1-12-81 be-

noemd tot off . RP 2e kl. bij het Korps RP en aange-

wezen in de funktie van Hfd. Afd. Jeugdzaken staf
distr. 's-Gravenhage.
Gijzel van, G.J. te Voorhout per 1-1'l-81 bevor-
derd tot owmr. en verplaatst naar Streefkerk (distr.

Dordrecht).
Hoogelander, F.J.G. te Leiderdorp per 1-12-81

bevorderd tot AAC 2.
Kool, L. owmr. te Maasland per 1-11-81 verplaatst
naar Zundert (distr. Breda).
Renne, A.M. wmr. te Oegstgeest per 1-11-81 ver-
plaatst naar Zundert (distr. Breda).

Schaik van, J. res. wmr. te Berkel en Rodenrijs
per 1-12-81 de dienst verlaten.
Schilt, C.J. res. wmr. te Schoonhoven per 1-12-81

de dienst verlaten.
Schneijderberg, J.W.A. te Pijnacker per 15-11-81

aangesteld als res. wmr.
Sjollema, L.J. owmr. te Nieuwkoop per 1-12-81

verplaatst naar Bennebroek (distr. Amsterdam).
Weijsters, R. owmr. te Leiderdorp per 2-10-81 ver-
plaatst naar Amsterdam (RPtW).

Distrikt Groningen

Arents, A.P. te Beerta per 1-1-82 bevorderd tot
wmr. l.

Buiter, J.D. te Termunten per 1-1-82 bevorderd
tot wmr. l.

Bijleveld, R.M. te Slochteren per 1-1-82 bevor-
derd tot wmr. l.
Doedens, F. te Scheemda per 15-11-81 aangesteld
als res. wmr.
Dijkema, R.G. wmr. te Bedum per 1-10-81 ver-
plaatst naar Niekerk.
Fekkes, K. te Groningen per 1-1-82 bevorderd tot
wmr. l.
Feijen, J. te Groningen per 1-10-81 bevorderd tot
owmr.
Heg v.d., O.E. wmr. te Winsum per 1-10-81 ver-
plaatst naar Driebergen (distr. Utrecht).
Hut, T.H. wmr. te Leek per 1-10-81 verplaatst naar

Grijpskerk.
Kruize, H. te Groningen per 1-11-81 bevorderd tot
owmr. en verplaatst naar Heiligerlee.

Scholtens, J.C. te Oosterbroek per 1-1-82 bevor-
derd tot wmr. l.

Distri kt's- Hertogen bosch

Albers, P. te Schaik per 1-1-82 bev. tot wmr. L
Arts, H.H. te Cuyk per 1-1-82 bev. tot wmr. L
Beusekom van, M. res. wmr. I te Boxmeer per 1-

12-81 met f .1.o.

Boekel van, A.M. res. wmr. te Schaijk per 15-11-
81 de dienst verlaten.
Bongers, B.H. owmr. verk. gr. per 1-1-82 ver-
plaatst naar staf distr. 's-Hertogenbosch.
Castricum, W.G. off. RP 2e kl. per 1-1-82 bevor-
derd tot off. der RP 1e kl.
Danen, L. te 's-Hertogenbosch per 1-1-82 bevor-
derd tot owmr.
Elburg van, J. M. te Cuyk per 1 -1-82 bevorderd tot
wmr. L
Gijzel van, A. te Werkendam per 1-1-82 bevorderd
tot wmr. l.
Haven v.d., P.M. te 's-Hertogenbosch per 1-1-82
bevorderd tot wmr.
Hoddenbach-Kramer, J.F. schr. A, te Heesch
per 1-1-82 de dienst verlaten.
Houts van, T. te Rosmalen per 1-1-82 bevorderd
tot wmr. L
Jong de, T. te Sprang-Capelle per 1-1-82 bevor-
derd tot wmr. l.
Knapen, F.G. te Schijndel per 1-1-82 bevorderd tot
wmr, l.
Knuyers, C.G.C. te Drunen per 1-1-82 bevorderd
tot wmr. l.
Koning de, J.A. res. wmr. lte Werkendam per 1-

12-81 met f.l.o.
Kuijken, C.J. res. wmr. lte's-Hertogenbosch per
1-12-81 de dienst verlaten.

Per 1-4-81 aangewezen als
cdt. van de groep Werken-
dam adj. A.B.P.H. van
Linder, geb. 12-9-1941. Hij
was voordien plv. goeps-
cdt. Drunen.

Meugerink, H.B. te Schaik per 1-10-81 bevorderd
tot owmr. en aangewezen als pst. cdt. te Wanroy.
Meulenreek v.d., J.L.H. te Berlicum per 1-1-82
bevorderd tot wmr. l.
Mijnster, A.B. te Werkendam per 1-1-82 bevor-
derd tot wmr. l.
Nieuwenhuizen, H.G. te Drunen per 1-1-82 be-
vorderd tot wmr. l.

Ploegmakers, mr. M.H.Th. Hfd. Afd. Jeugdza-
ken bij de staf distr. 's-Hertogenbosch per 1-11-81

met Í.1.o.
Roest, A. te 's-Hertogenbosch per 1-1-82 bevor-
derd tot wmr. l.
Roosmalen van, C.A.P. te Vlijmen per 11-1-82
bevorderd tot wmr. l.
Sebregts, F.J.M. te Sprang-Capelle per 1-1-82be-
vorderd tot wmr. l.
Smits, J.J. te Boxtel per 1-12-81 bevorderd tot
AAB 1.

Spoor, A.H.A.M. te Nistelrode per 1-1-82 bevor-
derd tot wmr. l.

Distrikt Leeuwarden

Boer de, S. te Bolsward per 1-1-82 bevorderd tot
wmr. l.
Boon v.d., H. te Leeuwarden per 1-11-81 bevor-
derd tot owmr.
Brouwer, G. te Witmarsum per 1-1-82 bevorderd
tot wmr. l.
Diepeveen, G.M. te Stiens per 1-1-82 bevorderd
tot wmr. l.
Drent, A.R. te Balk per 1-1-82 bev. tot wmr. l.
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Eizema, A. te Kollum per 1-10-81 bevorderd tot
adj. en verplaatst naar Dokkum.
Kempe, K. te Donkerbroek per 1-1-82 bevorderd
tot wmr. l.
Klontje, A. te Anjum per 1-1-82 bevorderd tot
wmr. l.
Nijboer, W. te Joure per 1-10-81 bevorderd
owmr. en verplaatst naar Kleine Sluis (distr.
maar).
Oosten, A. wmr. I te Balk per 5-10-81 verplaatst
naar Driebergen (distr. Utrecht).
Plat, Y.G. te Bolsward per 1-1-82 bevorderd tot
wmr. l.
Schermer, G.J. te Bolsward per 1-1-82 bevorderd
tot wmr. l.
Sonneveld, A. wmr. te Koudum per 5-10-81 ver-
plaatst naar Driebergen (distr. Utrecht).
Talsma, S. te Koudum per 1-1-82 bevorderd tot
wmr. l.
Voerman, J.H. te Leeuwarden per 1-12-81 aan-
gesteld als AAA 1.

Wieren, J.H. te Schiermonnikoog per 1-1-82 be-

vorderd tot wmr. l.
Zee, v.d., D.J. te Appelscha per 1-1-82 bevorderd
tot wmr. l.

Erven, P.H.M. te Beek per 1-1-82 bevorderd tot
wmr. L

Feijen, H.P. te Nieuwenhagen per 1-10-81 bevor-
derd tot adj. tevens aangewezen plv. gr. cdt. te
Echt (distr. Roermond).
Hille, J.F. te Margraten per 1-1-82 bevorderd tot
wmr. L
Hochs, H.J.E. wmr. I te Munstergeleen per 31-12-

81 verplaatst naar Beek.
LatasteÍ, P.J. te Valkenburg per 1-1-82 bevorderd
tot wmr. l.
Massen, H.F. te Limbricht per 1-1-82 bevorderd
tot wmr. l.
Meijer, H.F. wmr. I te Maastricht per 1-12-81 ver-
plaatst naar Arnhem (RPtW).

Nix-Sins, Y.L.M.P. te Maastricht per 1-12-81 be-

vorderd tot AAC i.
Nijs de, F.P.C. te Cadier en Keer per 1-i-81 bevor-
derd tot wmr. l.
Roes, J.H. te Valkenburg per 1-1-82 bevorderd tot
wmr. l.
Roonen, H.A. te Elsloo per 1-1-81 bevorderd tot
wmr. l.
Spaetgens, W.M.G. te Nieuwenhagen per 1-10-

81 bevorderd tot owmr. aangewezen pst. cdt. te
Schinveld.
Speetjens, J.M.A.L. te Voerendaal per 1-1-82 be-
vorderd tot wmr. l.
Stelten, W.H.M. te Voerendaal per 1-1-82 bevor-
derd tot wmr. l.

^ï: 
Distrikt Maastricht

Adang, J.G.G. te Stein per 1-1-82 bevorderd tot
wmr. l.
Assendelft, F. wmr. te Schinveld per 31-12-81 ver-

plaatst naar Heythuyzen (distr. Roermond).
Castro, J.C.J. te Susteren per 1-1-82 bevorderd
tot wmr. l.

Cattenstart, P.G. schr. A. te Valkenburg per 16-

10-81 verplaatst naar Bladel (distr. Eindhoven).
Cleef van, J.M.A.A. te Schinveld per 1-1-82 be-

vorderd tot wmr. L
Drossaert, A.P.L. wmr. I te Munstergeleen per 1-

1-82 de dienst verlaten.

Hetkomtindebus!

\,:::;;r

Shell gaat door. Door met het
verspreiden van,,Shell helpt"-boekjes.
En daarbij schuwen wij de aktualiteit niet.

Dit wordt bewezen door de laatste
boekjes die allemaal de ondertitel ,,Energie
in Nederland" dragen. In deze recente uit-
gaven draait het niet meer om de auto, maar
om energie in het algemeen.

Onderwerpen die aan de orde
komen o'1. al zljn geweest zijn o.m. de brand-
stofprijzen, besparing in huis en de auto in
de toekomst. En voor deze informatie hoeft

u echt de deur niet uit. Die komt gratis en
voor niets bij u in de bus.

Mist u nog,,Shell helpt"-deeltjes ?

Vraag die dan aan bij: Shell Verzendcentrale,
Antwoordnummer 3010,2500 WN Den Haag.
Een postzegel is niet nodig.

Uw vragen over produkten, over
auto's of autorijden kirnt u sturen naar:
Shell Nederland Verkoopmaatschappij BV.,
Afdeling Klantenservice ( MK/k),
Antwoordnummer 175, 3000 VB Rotterdam.
Ook hierbij is geen postzegel nodig.

Distrikt Middelburg

Avermaete van, D. res. wmr. I te Sas van Gent
per 1-12-81 met f.l.o.
Hamelink, J.H. wmr. lverk. gr. Middelburg per 1-
'12-81 verplaatst naar staf distr. Middelburg.
Hol, P.W. wmr. I te Vrouwenpolder per 1-12-81
verplaatst naar Middelburg.
Jager de, P.C. wmr. I te Veere per 1-11-81 met
f .1.o.

Oeveren, W.J.F. wmr. I te Middelburg per 1-11-81

verplaatst naar Eindhoven (distr. Eindhoven).

Distrikt Nijmegen

Aken van, J.H.W. te Nijmegen per 1-10-81 bevor-
derd tot adj.
Bakker, J.G. te Waardenburg per 1-12-81 bevor-
derd tot owmr.
Delneij, C.M. te Nijmegen per 1-11-81 bevorderd
tot schr. A.
Groot de, C.T.J. te Nijmegen per 'l-12-81 bevor-
derd tot owmr.
Haan den, B.C.M. te Beusichem per 1-10-81 be-

vorderd tot owmr.
Korthof, G.A. wmr. te Gameren per 24-11-81 ver-
plaatst naar Harlingen (distr. Leeuwarden).
Middelkoop, Th. te Groesbeek per 15-11-81 aan-
gesteld als res. wmr.
Schrap, A.H. te Leuth per 1-11-81 bevorderd tot
owmr. en verplaatst naar Ewijk.

Veldhuizen, W. te Zaltbommel per 1-11-81 bevor-
derd tot owmr. en verplaatst naar Gameren.

Distrikt Roermond

Bladel van, A.A.M.C. te St. Odiliênberg per 1-1-

82 bevorderd tot wmr. l.

ShellhelptM
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Cruchten van, J.G.J. te Reuver per 1-1-82 bevor-
derd tot wmr. l.
Geerlings, H.W.V.M. te Echt per 1-1-82 bevor-
derd tot wmr. L
Jansen, J.A.F.M. te Helden-Panningen per 1-1-82
bevorderd tot wmr. l.
Kessels, L.F.M. te Melick per 1-1-82 bevorderd tot
owmr. aangewezen als rayoncdt.
Klaus, J.M.A. te Maasbracht per 1-1-82 bevorderd
tot adj.
Lingen, W.M.C. te Hunsel per 1-1-82 bevorderd
tot wmr. l.
Lalien, E.A.P.A. te Heythuysen per 1-1-82 bevor-
derd tot wmr. l.
Penders, L.G.Th. wmr. te Baarlo per 19-12-81 ver-
plaatst naar Maasbree.
Penders, N.H.A. wmr. te Echt per 19-12-81 ver-
plaatst naar Maasbracht.
Peters, J.A. te Horst, per 1-1-8'l bevorderd tot
wmr. l.
Smeets, J.T.T. res. wmr. te Gennep per 1-12-81

de dienst verlaten.
Veenhof, H. wmr. lte Maasbree per 19-12-81 ver-
plaatst naar Baarlo.
Vos, J.F.M. te Belfeld per 1-1-82 bevorderd tot
wmr. l.
Weert de, W. te Roermond per 1-1-82 bevorderd
tot wmr. l.

Distrikt Utrecht

Bos, E.C.L. te Vinkeveen per 1-12-81 aangesteld
als wmr.
Dauwerse, G.H. AAC 1 te Zeist per 1-11-81 ver-
plaatst naar Dronten (distr. Apeldoorn).
Oostveen, R.A. wmr. te Driebergen per 5-10-81
verplaatst naar Driebergen.
Putters, J. wmr. te Doorn per 1-10-81 verplaatst
naar St. Maartensdijk.

Distrikt Zwolle

Anzion, K.M. te Zwolle per 1-10-81 bevorderd tot
schr. A.
Bussel van, H. te Rijssen per 1-11-81 aangesteld
als schr.
Haen, M.F. te Losser per 15-11-81 aangesteld als
res. wmr.
Hofman, H.J. te Wierden per 1-12-81 aangesteld
als res. wmr.
Jefsma, A.G.M. res. wmr. I te Borne per 1-12-81

met f .1.o.

Kuipers, J. te Denekamp per 1-12-81 aangesteld

als res. wmr.
Oosterkamp, H. res. wmr. te Markelo per 15-11-

81 de dienst verlaten.
Paske te, G.M. res. wmr. te Aalten per 1-12-81 de

dienst verlaten.
Roodakker, H.J. te Markelo per 1-1-82 bevorderd
tot wmr. l.
Verwoolde, P.J. res. wmr. lte Diepenveen per 1-

12-81 met f.l.o.

Algemene Verkeersdienst

Dekker, A. off . RP 2e kl. per 1-1-82 bevorderd tot
off. der RP 1e kl.
Doorn van, P.A.A. te Driebergen per 1-10-81 be-

vorderd tot owmr.

Erkelens, J. te Driebergen per 1-10-81 aangesteld
als RA ll.
Jeminez-v.d. Rijst, T.G. te Driebergen per 1-12-
81 bevorderd tot schr. A.
Kuik, H. te Driebergen per 1-10-81 bevorderd tot
owmr. en verplaatst naar Zwolle.
Meijer, A.G. te Driebergen per 1-12-81 bevorderd
tot adj.

Dienst Luchtvaart

Boogaard v.d., A. owmr. te Schiphol per 2-10-81
verplaatst naar RPtW te Amsterdam.
Kamp, G.J. off . RP 2e kl. per 1-1-82 bevorderd tot
off. der RP le kl.

Rijkspolitie te Water

Diest van, A.W.M. te lJmuiden per 1-'l-82 bevor-
derd tot wmr. l.
Driehuis, J.D.C. wmr. I te Vlissingen per 1-12-81
de dienst verlaten.
Drost, A.C. te Alphen a/d Rijn per 1-1-82 bevor-
derd tot wmr. l.
Gelder de-Kleinjans, L. schr. A te Driebergen per

5-12-81 de dienst verlaten,
Gorkom van, J.H.C. te Lobith per 1-1-82 bevor-
derd tot wmr. l.
Heinhuis, J.M. wmr. lte Vrieswijk per 1-12-81 ver-
plaatst naar Driebergen.

Aannemersbed rijf

Fa. Gebr,
VAN MOUWRIK
g c0.

voor onderhoud
en reconstructie van

Rijkswegen
en aanbrengen van

slijtlagen, bestratingen
en rioleringen

Steenweg 63
WAARDENBURG

Telefoon 04181 - 273

Geld lenen zonder omïuegen
Doe het via een gespecialiseerde bank,

die vertrouwd is bovendien. Doe het bij de
Nationale Volks Bank. Daar krijgt u als ambtenaar vlot

en vakkundig een Persoonlijke Lening. Die precies
voor u op maat is gemaakt. De Nationale Volks Bank

verstrekt leningen zonder onderpand of hypotheek tot
f 30.000,-. We doen dat al ruim 50 jaar lang, dus goed.

Kom ook eens langs als u aan een Doorlopend
Krediet of aan een Hypothecaire Lening denkt.

NationaleVolks Bank
Amsterdam, Westei nde 1 0, tel. 020-252462, B u ikslotermeerplein 1 31 b, tel.
020-323711. Arnhem, Looierstraat 14, tel. 085-421142. Den Haag, Laan van
Meerdervo ort214,tel.070-469217. Eindhoven, Hertogstraat 38, tel. O4O-12O755.
Enschede, Boulevard 1945 nr. 290, tel.053-324398. Haarlem, Kleverparkweg
24, lel. 023-27 0124.'s-Hertogenbosch, Bade n Powe I lstra at 26, te l. 073-
'134181. Hilversum, Groest 24,|e|.035-232641. Nijmegen, Van Welderenstraat
127, lel. 080-226200. Rotterdam, S c h i e kade 63, te l. 01 0-671 44 4. Utrecht,
Maliebaan 67, tel.030-313014. Voorburg, Parkweg 12, tel. O7O-875602.
Zaandam, Westzijde 2a, lel. 075-156655.
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Merwe v.d., C. te
derd tot wmr. l.

Meijer, H.B.J.A. te
derd tot wmr. l.

Gorinchem per 1-1-82 bevor-

Dordrecht per 1-1-82 bevor-
Nieuwe wachtmeesters opleiding 1981/l Apeldoorn

Roeterdink, H.M. ofÍ. RP 2e kl. te Nijmegen per

1-1-82 bevorderd tot off. RP 1e kl.

Roodvoets, M.A.T. te Harlingen per 1-1-82 bevor-

derd tot wmr. l.
Stee, A.A.V. wmr. te Reimerswaal per 'l-1-82 ver-
plaatst naar Terneuzen.
Voskamp-Voesterman, D. te Driebergen per 1-

12-81 bevorderd tot AAC 2.

Welbie, W.J. te Ridderkerk per 1-1-82 bevorderd

tot owmr. aangewezen als bootcdt' te Dordrecht.

Scholen

Bootsma, E. te Harlingen per 1-12-81 aangesteld

als RA l.
Draaisma, H. te Harlingen per 1-12-81 bevorderd

tot RA lll.
Gorissen, J.H.Th. te Horn per 1-10-81 bevorderd

tot AAC 2.
lshiaq, M. te Horn per 1-10-81 bevorderd tot RA ll.
Jennema, J. te Harlingen per 1-10-81 bevorderd

tot RA ll.
Oskam, G.J. owmr. te Bilthoven per 1-1'l-81 ver-
plaatst naar Driebergen.

KLAS E

Voorste rij v.l.n.r.: wmrs. R. Vruggink, G. Dirksen,

R. Belonje, J. Kleinsmit, P. Loois, H. v.d. Stelt, S.

Nauta.
Tweede rij: owmi. G. Bergsma, wmrs. P. Dam-

mers, H. Poiesz, L. Veldkamp, S. van Geel. H.J.
Kamp, owmr. C.L.B. Echtermeijer.
Derde rij: wmrs. H. van Haren, F. te Witt, F. v.d.
Veen, A. Wouters, P. Kalk, R. van Oorschot, M.J.
Hendrix.
Vierde rij: wmrs. B. Eekhof, H. van Engelen, S. v.d.
Gun, R. Stege, N. te Riele, R. van Schaik, R. Pisa.

KLAS F

Voorste rij v.l.n.r.: wmrs. B. EidhoÍ, R. Ravesteijn,
A. Endeman, R. Spoolder, P. Ackerman, D. van
Hezel, R. Ruisch.
Tweede rij: adj. K.W. Kreijenbroek, wmrs.. M. Ros-
kam, H. Stegehuis, C. Hartendorf , J. van de Wete-
ring, J. Kramer, owmr. A.J. Kuipers.
Derde rij: wmrs. B. Brinks, H. Setz, J. Haak, K.
Reuvers, L. van Oudebroekhuizen, T. van Binds-
bergen, E. van Klompenburg.
Vierde rij: wmrs. F. Trompetter, W. van Deijzen, P.

Maas, G. Keller, P. Beumers, R. Habraken, R. de
Witt.

Veiligheidsdienst Kon. Huis Kleinveld, G.A. te Soestdijk per'l-12-81 aan- Metselaar,D.W.owmr.teBaarnper2l-11-81 ver-

Janssen, W.M.G.M. te Soestdijk per 1-10-81 be-
vorderd tot owmr.

gesteld als wmr. l.
Koop, R. owmr. te Soestdijk per 1-12-81 verplaatst
naar Amsterdam.

plaatst naar Druten.
Ponsen, E. te Soestdijk per 1-12-81 aangesteld als
wmr. l.

Bureau: Sarphatistraat 110, 1017 WS Amsterdam Postbus 269, 8901 BB Leeuwarden

noteren: naam, adres en

ALGEMENE INSPEKTIE
H. VAN DER WERFF,
Bureau: Postbus 95€,2270 AZ Voorburg
tel. 070 - 69 40 21 (thuis: 02520 - 1 71 68).

DISTRIKT ALKMAAR
M. J. DE LEEUW,
Bureau: Bergerweg 150, 1817 MN Alkmaar
tel. 072 - 11 86 00 (thuis: 02299 - 2 25],.

DISTRIKT AMSTERDAM
P. GORISSEN,

tel. 020 - 2263 22 (thuis: 020 - 13 70731.
DISTRIKT APELDOORN
W. VAN MIDDELKOOP,
Bureau: Fauststraat 7,7323 BA Apeldoorn
tel.055 - 6609 11 (thuis: 05206 - 7 87 221.

DISTRIKT ASSEN
F. SCHOLTENS,
Bureau: Tuinstraat 17,9444 KK Assen
tel. 05920 - 2 18 88 (thuis: 05920 - 5 11 741.

DISTRIKT BREDA
S, G. M. WORM,
Bureau: Heerbaan 42-44, 4811 MA Breda
tel. 076 - 22 40 61 (thuis: 04166 - 14 89).

DISTRIKT DORDRECHT
J. VAN DIJK,
Postbus 174, 3300 AD Dordrecht
tel. 078 - 1374 zl4 (thuis: 01835 - 19 87).

DISTRIKT EINDHOVEN
G. A. WONINK,
Bureau: Ekkerstraat 2, 5616 SP Eindhoven
tel. 040 - 51 38 38 (thuis: 040 - 44 96 06).

DISTRI KT's-GRAVENHAG E

Th. SPELT.

telefoon van uw info !

DISTRIKT GRONINGEN
H. J, KUIPER,
Bureau: Prof. Van Hallstraat 3,9726 AG Groningen
tel. 050 - 13 35 42 (thuis: 05945 - 1 27 981.

DISTRIKT's-H ERTOGENBOSCH
G. J. HARMSEN
Bureau: Vlijmenseweg Sf.A, 5223 GW Den Bosch
tel. 073 - 21 51 15 (thuis: 04104 - 7 76 6/l.
DISTRIKT LEEUWARDEN
P. BOSMA,

tel. 05100 - 4884/. (thuis: 05100 - 8 37 34).

DISTRIKT MAASTRICHT
A. W. M. STEENS,
Bureau: Stationsstraat 42-44, 6221 BR Maastricht
tel. 043 - 5 4222 (thuis: 04495 - 31 15).

DISTRIKT MIDDELBURG
J. L. F. MOENS,
Bureau: Groenmarkt 14,4331 BH Middelburg
tel. 01180 - 2 80 8q (thuis: 01180 - 2 66 66).

DISTRIKT NIJMEGEN
A. VAN DER SCHEUR,
Bureau: 20 Walstraat 8-14, 6511 LV Nijmegen
tel. 080 - 2282 73 (thuis: 08879 - 28281.

DISTRIKT ROERMOND
STAFBURO VOOR LICHTING,
Bureau: Europalaan O 31, 6075 EB Herkenbosch
tet.04752 - 25 30.

DISTRIKT UTRECHT
A. C. J. SCHADDELEE,
Bureau: Huis ter Heideweg 30, 3705 LZ Zeist
tel. 03404 - 19821 (thuis: 03438 - 1 28 65).

DISTRIKT ZWOLLE
C. A. VAN DER HORST,

ALGEMENE VERKEERSDIENST
Th. A. LEENDERS,
Bureau: Hoofdstraat V,3972 LB Driebergen
tel. 03438 - 1 42 42 (thuisr 03438 - 1 76 86).
DIENST LUCHTVAART
P. H. J. E. BEEREBOOM,
Bureau: 1117 ZH Schiphol, postbus 7577
tel. 020 - 17 45 55 (thuis: 01725 - 12 30).
RIJKSPOLITIE TE WATER
J. G. J, VAN SOEST,
Bureau: Hoofdstraat 82,3972 LB Driebergen
tel.03438 - 14242 (thuis:03402 -377 201.

SCHOLEN:
Opleidingsschool Apeldoorn: G. J. WENNEKKER,
Arnhemseweg 348,7334 AC Apeldoorn
tel. 055 - 33 09 03 {thuis: 085 - 81 06 90).

Opleidingsschool Harlingen: G. M. KONING,
Kon. Wilhelminastr 41, 8862 SH Harlingen
tel. 05178 - 65 41 (thuis: 05178 - 59 81).

Opleidingsschool Horn: J. W. M. VAN GEMERT,
Baexemerweg 1, 6085 NR Horn (post Baexem)
tel. 04728 - 16 66 (thuis: 04728 - 17 00).

Centrale Opleiding Mobiele Eenheden:
P. S. G. VAN DE RIJKEN,
2e Tieflaarsestaat 2, 4182 PE Neerijnen
tel. 04181 - 1682 (thuis: 073 - 4116 99).

Verkeersschool: D. J. VAN DIJK,
Soestdijkseweg 161 Zuid, 3721 AB Bilthoven
tel. 030 - 78 4 48 (thuis: 030 - 76 25 4€1.

Kaderschool: B. M. VAN HARSKAMP,
Arnhemseweg 348,7334 AC Apeldoorn
tel. 055 - 33 09 59

RESERVE RIJKSPOLITIE
P. G. VAN DER VLIES,
Heemskerklaa n 47 , ffi72 AB Nunspeet
tel. 03412 - 44 44 (thuis: 0312 - 70 521

U kunt bij uw info ook de spullen kwijt voor
het RP-museum

Bureau: v.d. Valk Boumanweg l80,2352 JD Leider-Bureau: Stationsweg 9,8011 CW Zwolle
dorp, tel. 071 - 89 92 70 (thuis: 071 - 41 30 23). tel. 05200 - 1 06 25 (thuis: 05200 - 3 15 68).
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Oudere wmrs. I willen meer
dan alleen maar ruiken
APELDOORN. - Drie
groepen oudere wacht-
meesters le klasse (in totaal
zo'n vijftig vrijwilligers) heb-
ben op de kaderschool aan

een driedaagse kursus kun-
nen deelnemen. Uit eerdere
publikaties in het RPm mag
bekend zijn, dat het toe-
komstige Centraal Instituut
voor Opleiding en Vorming
(CIOV) voor het korps
Rijkspolitie niet wil voorbij-
gaan aan bijscholing en ver-
dere voming van deze kate-
gorie. Behalve dat de kursus
een aardige 'opsteker' bete-
kende voor deze kollega's,
nam de kaderschool de ge-

legenheid te baat om te in-
ventariseren welke behoeften
de aandacht zouden moeten
hebben. In een sfeer van af-
wachten, soms met enig ge-

voel van wantrouwen, vond
de ontmoeting van de school
met wachtmeesters I plaats.
Docent Van Harskamp (die
samen met zijn kollega-
docent Salemans de inventa-
risatie voor zijn rekening
nam): ,,Eerlijk gezegd was

het voor mij ook spannend.
Wat was er waar van de ver-
halen die je in de loop van
de jaren hebt gehoord over
deze kollega's. Ik verwachtte
een dijk van frustraties, van
zich tekort gedaan voelen,
van een gebrek aan waar-
dering. Nu vraag ik me af:
Hebben we niet te weinig
van deze mensen bij het
korps?"

B-diploma

Natuurlijk lagen er bij de

senior-wachtmeesters knel-
punten. De frustratie om al-
tijd maar weer te moeten uit-
leggen waarom hij het B-
diploma heeft laten lopen.

(,,Vy'aarom wordt er daarom
om mij heen gelopen, word
ik niet geïnformeerd, worden
mij loze beloften gedaan,
kijken sommige jongere kol-
lega's op mij neer? Alsof ik
uitsluitend voor mijn lol bij
de politie ben. Waarom
wordt er geen gebruik ge-

maakt van mijn levens-

ervaring?"). De ergernis aan

de arbeids- en taakopvatting,
het gemakzucht en gebrek
aan verantwoordelijkheid en

het weinig efficiente werken
van jonge kaderleden. Jonge
oppers zijn papieren oppers.
En wat willen jullie nu in-
eens van ons? Een te ver-
wachten reaktie op de plotse-
linge belanlstelling van de

school. De Utrechtse kur-
sisten, die deel uitmaakten
van de laatste 'driedaagse-
van-Apeldoorn', zetten -
mede namens alle anderen -
wat van hun ervaringen op
papier:

Zwemmen

,,Wie waren de deelnemers
en waarom lieten ze zich
naar Apeldoorn leiden?
Onder ons waren mensen die
Nistelrode hebben meege-

maakt en Arnhemgangers uit
een tijd dat een politieman
(van vrouw was nog geen

sprake) werd gemaakt tot
een wandelende verzameling
wetten, gebonden in een ijze-
ren discipline, om vervolgens
in het diepe te worden ge-

gooid zonder te kunnen
zwemmen. Wij hebben - en

dan vooral de grootste
specialisten van het korps, de

landgroepmannen - ons zelf
moeten vormen om in de

stroomversnelling van maat-
schappelij ke veranderingen
boven water te blijven. Vaak

stonden wij alleen. Van
korpszijde was er weinig be-
langstelling en de leeftijds-
opbouw zorgde voor een ver-
der isolement. Gelukkig wer-
den we zo nu en dan door
jongere kollega's benaderd,
die raad vroegen aan een

(eigen-)wijze oudere. Soms
gaven we ongevraagd advies.
Dat laatste werd niet altijd in
dank afgenomen. Vooral als
er sprake was van een rang-
verschil. Door al die ervarin-
gen werden onze zwem-
prestaties wel steeds beter.

De trainer bleef de afgelopen
25 jaar echter uit zicht. Maar
gelukkig was er die troost,
dat de mensen waarvoor wij
werkten ons meer waardeer-
den dan die waarvan wij
hoorden. En nu zijn er dan
die vinden dat er voor onze
'vergeten' groep iets moet
gebeuren. Een inkijkje in de
maatschappij en een blik op
de achtergrond, tot ver na de
geplande uren. We hebben er
aan mogen ruiken, bedankt.
Maar ruiken maakt honge-
rig. Daarom willen we ook
gÍaag proeven. En eten. Zo-
dat we beter kunnen funktio-
neren in een maatschappij
waarvoor wij willen
werken." (AH)

De kolonel, zijn distrikt

Welkom
BREDA. - De Bredase dis-
triktstekenaar J. de Feijter
heeft er weer een velletje pa-
pier en een stompje potlood
tegenaan gegooid. Deze keer
om nieuwe kollega's van de

school welkom te heten in
zijn distrikt.
Bij binnenkomst krijgen de

en zijn hu.lpmiddelen.

wachtmeesters een boekje
aangeboden waarin naast een

welkom door de d.c. wat al-
gemene informatie over de

aktiviteiten in het distrikt.

De omslag toont de stand
van zaken zoals De Feijter
die ervaart bij de Rijkspolitie
in dit deel van Brabant.

(sGMVi)
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Tevredenheid
in Utrecht

UTRECHT. - Op 20 janua-
ri heeft commandant
W. D. Lanting van het dis-
trikt Utrecht, namens de Al-
gemeen Inspekteur van het
korps Rijkspolitie, drie tevre-
denheidsbetuigingen uit-
gereikt. Ze gingen naar de
wachtmeesters J. Schouten
en D. Oskam van de groep
Driebergen en naar wacht-
meester A. de Vries die toen
meeliep in een opvangeen-
heid in het distrikt Leeuwar-
den. In september van het
vorige jaar maakte kollega
de Vries tijdens z'n stage in
Driebergen, op een niet mis
te verstane wijze kennis met
de harde politiepraktijk. In
de vier dagen dat hij aan die
praktijk mocht ruiken,
maakte hij kennis met een
dodelijk treinongeval en met
een dreigende schietpartij.
Tijdens een surveillance met
de GSA kreeg het drietal het
bericht binnen, dat ergens
een ruzie uit de hand dreigde
te lopen. Er was zelfs gevaar
voor wapengebruik, zodat de
kogelvrije vesten onderweg

(P)ittmann

APELDOORN. - De men-
sen van het distrikt Apel-
doorn zullen hem missen, als
hij dit najaar met f.l.o. is ge-
gaan. Naast commandant is
kolonel J. H. Ittmann ook
vader van het distrikt.
's Avonds nog even rond het
buro. Is alle lichr uir? Zijn
de ramen en deuren dicht?
En is de hoofdkraan afgeslo-
ten. En 's morgens als eerste
\\'eer op. De gordijnen van
de meldkamer voorzichtig
open, anders valt het felle
licht zo plotseling binnen.
Theewater opzetten. En dan

V.l.n.r.: J. Schouten, D. Oskom,
tafel kolonel W. D. Lanting.

werden aangetrokken. Men
kwam oog in oog te staan
met een gewapende man van
een niet onverdachte reputa-
tie. Het drietal zag kans de
man (door overreding en snel

A. de Vries. Achter de
(Foto Techn. Rech.)

handelen) het pistool te ont-
futselen. Een karwei waarbij
de nog slechts 'voorgebak-
ken' politieman respekt af-
dwong van zijn beide kolle-
ga's. (ACJS)

Oproep aan
oud-Waddinxveners

DEN HAAG. - Er lopen
aktievelingen rond met het
plan een reiinie te organise-
ren voor kollega's van de
Rijkspolitie \iladdinxveen uit
het beroemde Koelma-
tijdperk (1968-1975).
Zij zijn nieuwsgierig naar de
namen en (vooral) de adres-
sen van de maten uit die pe-
riode. Door te geven aan:
G. Hoogerwerf te Roden,
tel. nr. 05908-15499 of
A.M. Fiere te Waddinxveen,
tel. nr. 01828-3892. (ThS)

(advertentie)

Wie wil ruilen?

Welke kollega uit het dis-
trikt Groningen wil van
standplaats ruilen met
mij? Ik ben geplaatst op
de groep Berkel en
Rodenrijs in het distrikt
Den Haag.

J.M. van Dijk, 05979-
1833 (privé in Scheemda),
01891-4440 (privé in Ber-
kel en Rodenrijs).

Kolonel lttmann en zíjn off.

de rest niet te schielijk wek-
ken.
Ach, wat slaapt hij nog lek-
ker. Wat jammer nou dat ik
hem wakker moet maken.
Kon-ie nog maar een poosje
blijvenliggen...D'R

toegevoegd Wiersinga.

UIT!!! Kom ik daarvoor van
Apeldoorn. We zijn hier in
Vaassen! Wie zorgt er hier
eigenlijk voor de logistiek.
Slapen doe je maar in je ei-
gen rijd!

(AH)

(Foto Techn. Rech.)
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kort
&hlein

gelezen

o Het aantal vernielingen
door jongeren is vorig jaar
in Hoogeveen gedaald met
25t/o (tegen een landelijke
stijging van 4090). De politie
van de Drentse gemeente

denkt, dat de daling mede

het gevolg is van een projekt
waarbij z\j de jeugd benader-
de. (Trouw)

o Owmr. Jan van Arkel
van de distriktsrecherche
RPtV/ in Amsterdam heeft
vanaf de preekstoel van de

beurs de schippers kunnen
vertellen, dat de inbreker die

het vooral op schepen in de

buurt van het IJ had voor-
zien bij de 40e inbraak aan

boord was gearresteerd. Er
volgde applaus van de schiP-

pers. (Schuttevaer)

o De commandant van de

dienst Luchtvaart van de

Rijkspolitie heeft twijfels
over een nieuw te vormen
korps veiligheidsassistenten
op Schiphol: ,,Elke zes we-

ken heb ik nu een andere
ploeg politiemensen, die -
omdat ze hier maar kort zijn

- waakzaam is op vreemde
figuren. Als je jarenlang

niets anders doet dan
bewakingsdiensten, zou de

aandacht wel eens kunnen
verslappen." (Parool)

o De Rotterdamse politie
beschikt over een speciale

ondersteuningsgroep voor de

ME. De zestig man sterke
groep heeft tot taak het ge-

wone ME-geweld zo lang
mogelijk uit te stellen, zo

mogelijk te voorkomen. Ze
zijn er bovendien in getraind
om relschoppers te arres-
teren. (AD)

o Voor de reorganisatie
van de Rijkspolitie in het

distrikt Maastricht dreigt
ernstige vertraging, doordat
de ambtenaren-rechter ver-

biedt dat er voorlopig
groepscommandanten wor-
den ontslagen. Dat kan tot
gevolg hebben, dat sommige
groepen twee commandanten

krijgen. (AD)

o ,,Het idee de ME-taak
over te dragen aan de Mare-
chaussee is uit den boze. Het

zou precies het tegenover-
gestelde zijn van de ontwik-
keling die thans bij de politie
gaande is. We moeten hier
geen rijkswacht krijgen die
wordt geroepen als het met
de openbare orde wat moei-
lijk wordt."- P1. Peijster,
HC Den Haag. (Parool)

Door bezuinigingen moet de
AVD-leiding besluiten het
systeem'iedere bemanning
zijn eigen auto' los te laten.
De Porsches en de Range-
Rovers gaan nu rouleren
onder de bemanning.(Trouw)

RPm signaleert in dit ru-
briekje wat er in de pers over
de politie wordt geschreven.
Voor de juistheid van de in-
houd blijven de genoemde
media verantwoordelijk.

Ome Jan op surveillance.

Jan de veldwachter

DORDRECHT. - Ome Jan
noemen ze hem. De jonge
dorpsveldwachter-bij -
gelegenheid. Hij heet eigen-
lijk Jan Roggeband, is 18

jaar en woont in Ameide.
Hij zit in Utrecht op school.
Elke vrijdag mogen de kin-
deren van zijn school speel-
goed meenemen. Jan gaat

dan in uniform. In dat van

de plaatselijke muziekvereni-
ging, het soldatenpak, het
bakkerstenue, in een slagers-
jas of met een brandweer-
helm. Die heeft hij ook op
als de brandweer oefent.
's Zondags 'kostert' hij in
het bejaardenhuis waar
's morgens een kerkdienst
wordt gehouden. Hij haalt
de dominee van huis, wijst
ouden van dagen een plaatsje

en bedankt ze na afloop met

een handdruk. Bij diverse
boeren in de omgeving is hij
een bekende verschijning.
Jan liep al een tijdje met een

pet van de gemeentePoliiie
door het dorp. Kollega
Schaap uit Ameide vond dat
een inbreuk op de platte-
landssfeer en gaf hem een

Rijkspolitiepet en bezorgde
hem een onttakeld tuniek. In
deze nieuwe kleding stapte
hij tijdens de paardenmarkt
door zijn dorp. Een praatje
hier, een opmerking daar. Er
mocht niets verkeerd gaan

op de familiedag.

r 
Irrrrrrrl tl

I Bonvoorseld lenenl
! zonderohwegien. I
I rveroere bon kunt u alle inÍormatie I
I aanvragen over persoonlijke leningen, I
I doorlopend krediet en hypotheken.
I ÉólitóËiván meer dan 50 jaar ervarins in I
I maatwerk.
I Vul de bon in en stuur'm in een

! fi l["i,T-1?,?X?l Rl i'l,1'33 ffi $3'\i fi I
I r ooo RA Amsterdam. I
I Naam: I
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Ridder in de orde van de
Blauwe Gnnzeveer
DEN BOSCH. - Opper
H. H. van den Dolder heeft
sinds kort z'n pen neer-
gelegd. Hij had nog ongeveer
vijf (!) maanden vakantie te
goed. Overgehouden in de
afgelopen zestien jaren dat
hij vond dat hij niet met va-
kantie kon gaan. Na die vijf
maanden vakantie gaat hij
met f.l.o.
Van den Dolder is zo'n fi-
guur die - en dit is niet on-
aardig bedoeld - moeilijk
afstand kan nemen van wat
hem in al die jaren met het
politiebedrijf heeft verbon-
den. Door zijn vroegere werk
voor het voormalige ressort
Den Bosch en later bij de
distriktsadministratie, zullen
velen hem kennen als iemand
die immer bereid was een ad-

ministratieve hand toe te ste-
ken. Misschien dat hij van
het politiewerk niet zoveel
meer wist, maar van num-
mers van brieven, verlof-
staten, dienstlijsten enzo-
voort des te meer. Hij heeft
het korps en het korps heeft
hem niet meer nodig zalhii
ontdékken. Van den Dolder
zal de komende maanden
nodig hebben om aan dat
idee te wennen.

Het administratieve perso-
neel van de staf heeft al een
beetje afscheid van hem ge-

nomen. Z'n zeventien voor-
malige kollega's hebben hem
bij die gelegenheid benoemd
tot Ridder in de Orde van de
Blauwe Ganzeveer 

(JH)

Meldtafel type HGL

DORDRECHT. - Reserve-
wachtmeester Henk Lammer-
tink heeft zijn hele arsenaal
van technisch kunnen aan-

gesproken bij het vervaardi-
gen van een heuse meldtafel
voor het groepsburo in Via-
nen. Hij heeft er de mobilo-
foon- en portofoonappara-
tuur en diverse plotsystemen

Wegens vele verdiensten. (Foto Techn. Rech.)

Menig echte meldkamer zou er jaloers op zijn.
in ondergebracht. Je kunt er
op aflezen welke kollega's in

dienst zijn en wie er voor
hulpofficier van justitie kan
spelen. Het intercomsysteem
ontbreekt evenmin. Het ge-

hele groepsburo, inklusief
garages en cellen, is bereik-
baar. Vanachter de,tafel kan
zelfs met de arrestant wor-
den gesproken. Er is band-
apparatuur in weggewerkt.
Door een druk op de knop is
het mogelijk geworden een

telefoongesprek op te ne-

men. Aan alles is gedacht:
radio, klokje met digitale
tij dsaanduiding, ontvluch-
tingsalarm, elektrische deur-
opening en de telefoonbeant-
woorder. De groep Vianen is

danig in haar sas met dit
technische wonder. Als dank
heeft de tafel de initialen van
de ontwerper gekregen: type

(JHvD)

21

HGL.
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langs de weg gezlen.

(Foto

Roelof uit Dwingeloo heeft
scharrelkippen bij huis lo-
pen. Het aardige van die
beesten is dat ze (dure)
scharreleieren leggen. Minder
aardig vindt Roelof dat de
karaktervolle dieren ook de
weg naast zijn woning ge-

bruiken om te scharrelen.
Want zo nu en dan stuift er

zo'n vervaarlijk blikken
monster langs die van menig
kip slechts een bloederige
hoop veren achterliet. Roelof
bekeek eens wat hem dat
prijsrijden in de loop der tij-
den al had gekost en kwam
tot de konkltrsie dat hij zijn
beleid moest wijzigen. Hij
besloot een beroep te gaan

Mini-Sint

DEN HAAG. - Een kollega
van de technische recherche
uit het distrikt Den Haag

(Foto Techn. Recherche)

trof bij een boerderij in
Hazerswoude een tafereeltje
dat hem nog eens om deed
kijken en naar de dienst-
kamera grijpen. Op het erf
een Sinterklaas, te paard,
een zwarte en een witte Piet
en dat alles in zakformaat.
Ze geloofden er zelf nog in.

(rhs)

Sinterklaasje kom moar binnen met je knecht.

doen op zijn medeburger, in
de hoop dat hij een deel van
zijn verantwoordelijkheid
zou willen overnemen. Of

die oproep succes heeft op-
geleverd zal de tijd nog moe-
ten leren.

(AH)

Nieuwsblad v.h. Noorden)

noteren: naam, adres en telefoon van uw info ! ALGEMENE VERKEERSDIENST
Th. A. LEENDERS,
Bureau: Hoofdstraat 9,3972 LB Driebergen
tel. 03438 - 1 42 42 (thuis: 032138 - 1 76 86).

Bureau: 1117 ZH Schiphol. postbus 7577
tel. 020 - 17 45 55 (thuis: 01725 - 12 30).

J. G. J. VAN SOEST,
Bureau: Hoofdstraat 82,3972 LB Driebergen
tel.03138 - 14242 (thuis:03402 -377 20l..

SCHOLEN:
Opleidingsschool Apeldoorn: G. J. WENNEKKER,
Arnhemseweg 348, 7334 AC Apeldoorn
tel. 055 - 33 09 03 (thuis: 085 - 81 06 90).

Opleidingsschool Harlingen: G. M. KONING.
Kon. Wilhelminastr 41, 8862 SH Harlingen
tel. 05178 - 65 41 (thuis: 05178 - 59 81).

Opleidingsschool Horn: J, W. M. VAN GEMERT,
Baexemerweg 1, 6085 NR Horn (post Baexem)
te1.04748 - 16 66 (thuis: 04748 - 17 00).
Centrale Opleiding Mobiele Eenheden:
P. S. G. VAN DE RIJKEN,
2e TieflaarsestÍaat 2, 4182 PE Neerijnen
tel. 04181 - 16 82 (thuis: 073 - 41 16 99).
Verkeersschool: D. J. VAN DIJK,
Soestdijkseweg 161 Zuid, 3721 AB Bilthoven
tel. 030 - 78 48 48 (thuis: 030 - 76 25 48l..

Kaderschool: B. M. VAN HARSKAMP,
Arnhemseweg 348,7334 AC Apeldoorn
tel. 055 - 33 09 59

RESERVE RIJKSPOLITIE
P. G. VAN DER VLIES,
Heemskerklaan 47, ffi72 AB Nunspeet
tel. 03412 - 44 44 (thuis: 03412 - 70 521

U kunt bij uw info ook de spullen kwijt voor
het RP-museum

ALGEMENE INSPEKTIE
H. VAN DER WERFF,
Bureau: Postbus 958,2270 AZ Voorburg
tel. 070 - 69 40 21 (thuis: 02520 - 1 71 68).

DISTRIKT ALKMAAR
M. J. DE LEEUW,
Bureau: Bergerweg 150, 1817 MN Alkmaar
tel. 072 - 11 86 00 (thuis: 02299 - 2 251.

DISTRIKT AMSTERDAM
P. GORISSEN,

tel. 020 - 2263 22 (thuis: 020 - 13 70731.
DISTRIKT APELDOORN
W. VAN MIDDELKOOP,
Bureau: Fauststraat 7,7323 BA Apeldoorn
tel. 055 - 66 09 '11 (thuis: 05206 - 7 87 221.

DISTRIKT ASSEN
F. SCHOLTENS,
Bureau: Tuinstraat 17 , 9n4 KK Assen
tel. 05920 - 2 18 88 (thuis: 05920 - 5 11 741.

DISTRIKT BREDA
S. G. M. WORM,
Bureau: Heerbaan 42-44, 4811 MA Breda
tel. 076 - 22 40 61 (thuis: 04166 - 14 89).

DISTRIKT DORDRECHT
J. VAN DIJK,
Postbus 174, 3300 AD Dordrecht
tel. 078 - 1374 44 (thuis: 01835 - 19 87J.

DISTRIKÏ EINDHOVEN
G. A. WONINK,
Bureau: Ekkerstraat 2,5616 SP Eindhoven
tel. 040 - 51 38 38 (thuis: 040 - 44 96 06).

DISTRI KT,S.GRAVENHAG E

Th. SPELT.

Bureau: ProÍ. Van Hallstraat 3,9726 AG Groningen DIENST LUCHTVAART
tel. 050 - 13 35 42 {thuis: 05945 - 127 981. p. H. J. E. BEEREBOOM,

DISTRIKT GRONINGEN
H. J. KUIPER,

DISTBI KT's-H ERTOGEN BOSCH
G. J. HARMSEN

tel. 073 - 21 51 15 (thuis: 04104 - 7 76 6/.l.
DISTRIKT LEEUWABDEN
P. BOSMA,

tel. 05100 - 4 88 44 (thuis: 05100 - I 37 341.

DISTRIKT MAASTRICHT
A. W. M. STEENS,
Bureau: Stationsstraaï 42-M, 6221 BR Maastricht
tel. 043 - 5 4222 {thuis: 04495 - 31 15}.

DISTRIKT MIDDELBURG
J. L. F. MOENS,
Bureau: Groenmarkt 14,4331 BH Middelburg
tel. 01180 - 2 80 8s"{thuis: 01180 - 2 66 66}.

DISTRIKT NIJMEGEN
A. VAN DER SCHEUR,
Bureau: 20 Walstraat 8-14, 651 1 LV Nijmegen
tel. 080 - 2282 73 (thuis: 08879 - 28281.
DISTRIKT ROERMOND
STAFBURO VOORLICHTING,
Bureau: Europalaan O 31, 6075 EB Herkenbosch
tel.04752 - 25 30.

DISTRIKT t.ITRECHT
A. C. J. SCHADDELEE,
Bureau: Huis ter Heideweg 30. 3705 LZ Zeist
te|.03404 - 19821(thuis: 03438 - 128 65).

DISTRIKT ZWOLLE
C. A. VAN DER HORST,

Bureau: Vlijmenseweg ffiA, 5223 GW Den Bosch RIJKSPOLITIE TE WATER

Bureau: Sarphatistraat 110, 1017 WS Amsterdam Postbus 269, 8901 BB Leeuwarden

Bureau: v.d. Valk Boumanweg 1ffi,2352 JD Leider- Bureau: Stationsweg 9.8011 CW Zwolle
dorp, tel. 071 - 89 92 70 (thuis: 071 - 41 30 23). tel. 05200 - 1 06 25 (thuis: 05200 - 3 15 68).
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Utrechtse groepsrecherche wint
inte rn ation a al zaalv o etb alto ern o oi
UTRECHT. - Het gelegen-

heidsteam van groepsrecher-
cheurs van het distrikt
Utrecht is op 5 februari win-
naar geworden van het derde
zaalv o etb altoernooi dat door
de justitiële dienst van het
RP-distrikt Utrecht was ge-

organiseerd voor recherche-
teams. De zaalvoetballers
ontmoetten elkaar in de
'Tennishoek' (voormalige
Demkahallen) in Utrecht.
Het toernooi, waaraan twin-
tig teams deelnamen, had de-

ze maal een internationaal
karakter door de aanwezig-
heid van twee teams van de
Bundeskriminalamt uit Wies-

baden en een ploeg van het
Nationaal Bureau voor
Drugsbestrijding uit Brussel.
Voorts waren er teams van
de GP Den Bilt, Hilversum
en Utrecht, een van CRI en
een bestaande uit leden van
een arrestatieteam.
Het was al laat in de vrijdag-
middag toen het hoofd justi-
tiële dienst van het distrikt
Utrecht zijn'Bulsing-trofee'
kon overhandigen aan de

captain van de winnende
ploeg.
Op de tweede plaats eindigde
RP Den Bosch, op de derde
plaats BKA Wiesbaden II.

(AH)

J. C. Bulsing overhandigt
de groepsrechercheurs.

trofee aan de aonvoerder von

recherchegroep Breda en in eigen tijd dirigent van de
bejaardenharmonie uit Teteringen, wos met vier gepensio-
neerden volkomen onverwacht de hele dog aanwezig om het
Bredase team in karnavalstijl moed ín de spelen.

(Foto's Techn. Rech.)

Voor vijf gulden
schaatsen
APELDOORN. - Op 18 ja-
nuari, de dag voordat de

dooi definitief leek af te re-
kenen met de strenge kou,
organiseerde de personeels-
vereniging van de groep Er-
melo, in overleg met de

Sportvereniging van het dis-
trikt Apeldoorn nog even

snel een prestatietocht voor
schaatsliefhebbers op de

randmeren, in de buurt van
Strand Horst. Tachtig
schaats(t)ers betaalden graag

vijf gulden voor een kaart
met een stempeltje, waarna
ze zelf de kilometers tussen
de twee kontrolepunten
mochten afleggen. Maximaal
60 kilometer. ,,Eens wat an-

lemsterzeilschool Week-, weekend- en midweekcursussen voor jongeren
en volwassenen. Windsurfen inbegrepen.
Speciale jeugdweken, lJsselmeercursussen en groeps-
arrangementen. Bel nu voor kleurenf.older 05146-3752.rlo kikl<urÍ
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ders dan voetballen", vond
kollega Jansen van de groep

Ermelo. (AH)
(Foto H. R. Winkelaar)

Kilometers voor eigen geld en op eigen kracht.

SPAREN EN KREDIETEN
Snel en diskreet voor (semi) overheidspersoneel in
vaste dienst tegen rente beneden de wettelijke tarie-
ven. Tussentijdse verhoging en/of overname elders
lopende verplichtingen mogelijk (hieraan kunnen
kosten zijn verbonden). Kontant geld. Kwijtschelding
bijoverlijden tot max. Í 20.000,-.
ENKELE VOORBEELDEN'

DOORLOPEND KREDIET

percent. p. mnd. incl. rente

Andere bedragen mogelijk.

Bel bovenstaand nummer oÍ schrijÍ (zonder postzegel) naar O.V. Bank,
antwoordnummer 173, 3800 VB AmersÍoort en u ontvangt vrijbliivend
documentatie met uitgebreide tabel.

Netto in Maandelijkse aflossing
handen 24 mnd. 48 mnd. 6O mnd.
t 3.000,- f 253,- f 148,_ t 127,.
f 8.000,- 1400,- t 232,- I 198,-
Í 10.000,_ I 498,- í 2BB,- I 247,-
I 12.W0,- Í 597,- í 345,_ t 295,_
I 15.000,- í 745,_ Í 430,- I 365,-
f 2o.ooo,- I 985,- f s7o; f 488,-

Borger wint volleybaltoernooi distrikt Assen

ASSEN. - Het team van de
groep Borger is op 29 decem-
ber winnaar geworden van
het Kerstvolleybaltoernooi
dat ieder jaar wordt gehou-
den in het distrikt Assen. Op
de tweede plaats eindigde de
ploeg van Ruinerwold en als
derde de groep Sleen.
De wedstrijden begonnen op

de dinsdag tussen Kerst en
Oud en Nieuw in de sporthal
in Beilen al om acht uur 's
ochtends. Er hadden 29
teams - 198 deelnemers -'voor het toernooi ingeschre-
ven. Negen uur later floot
een van de 49 scheidsrechters
voor de laatste maal.

(FS)

West I zwemkampioen 1981

Zuid winnaar

De damesdriekamp werd gewonnen door Y. Smits (West

II); 2. M. Zuiderveld (Noord) I; 3. G. Aonderkerk (Zuid).

DRIEBERGEN. - Het
team van West I is op 26 no-
vember in 'De Zwoer' te
Driebergen winnaar gewor-
den van het laatste onderdeel
van de Korps-sportwedstrij-
den 1981: het zwemmen.
Zuid kwam na dit treffen in
het bezit van de generaal-
totaal beker 1981. Het toer-
nooi werd georganiseerd

door de sportvereniging
RP-Alex.
Eindstand: l. West I (172
pt.);2.Zuid (161 pt.);
3. Noord (16l pt., minder
goede klasseringen); 4. West
II (107 pt.).
De ploeg van Oost was om
onbekende reden niet op ko-
men dagen. (JvR)

(Foto AVD)
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zlcn Durger Dlult voelen, Komt ln vele
gevallen naar de KMar voor advies,
hulp en bijstand, zoals hij dat in de bur-
gerinaatschappij gewend was te doen.
Verwacht een grenspassant op Schiphol
een andere behandeling omdat een poli-
tieman met een militaire status hem
kontroleert, adviseert of behulpzaam
is? Wie is er niet betrokken bij het maat-
schappelijk gebeuren?

Vele korpschefs (Arnhem, Deventer,
vult u maar in) klagen er over, dat vele
manuren verloren gaan aan ME-werk,
waardoor het hulpverlenende en opspo-
rende werk blijft liggen. Nu kan de heer
Trap in zijn voorlaatste opmerking wel
beweren, dat hij niets heeft tegen de le-
den van het Wapen, de opening van zijn
artikel (over Polen en Noord-Ierland,

- Red.) vind ik unfair. De leden van
het Wapen, - ik ben er trots op daar-
van deel uit te maken - hebben een de-
mokratische gezindheid die de toets der
kritiek met glans kan doorstaan. Onze
militaire status is voor ons werk geen be-
lemmering, integendeel, zij geeft vele
voordelen. Ik kan de heer Trap slechts

aanraden zcn met spoed te vercllepen ln
het wel en wee van het V/apen. Om ons
op één hoop te gooien met het leger, dat
met tanks en geschut ingezet wordt (of
kan worden) tegen stakende arbeiders,
vind ik onbehoorlijk en krenkend, -tenzij het uit onwetendheid voorkomt.

G. J. Apperloo, adj. o.o
brigadecommandant KMar,

Schalkhaar.

o Men zie ook het artikel van KMsr-
majoor R. R. M. Lugt op pag.14

Red. RPm.

Nogmaals . o .
de Rijkspolitiekapel

In het vorige RPm stelt de heer A. de
Bruin het voortbestaan van de Rijkspo-
litiekapel ter diskussie. Het ingezonden
stuk is voorzien van een kommentaar
van de afdeling Voorlichting van de Al-
gemene Inspektie. Ik voeg daar graag

het mijne bij, omdat ik van mening ben,
dat ook de voorlichter niet geheel vrij
uit gaat, getuige het 'weinig onderbouw-
de gemak', waarmee om de kern heen
wordt gedraaid. Men geeft althans on-
voldoende aan, lryaarom de strekking
van het betoog van de heer De Bruin op
zijn minst aanvechtbaar genoemd mag
worden.
Voor deze stelling reikt hij zèlf de be-
standdelen aan, als hij spreekt van 'blit-
se AVD-ers','stoere verkeersgroepers',
'LUVA-boys', etc.
Men kan zich afvragen, of een zodanige
wijze van presentatie van wezenlijk be-
lang is voor het beeld, dat de burger van
de politie zou moeten hebben. Want dat
bedoelt meneer De Bruin toch? Wat
koopt de burger voor een blitse AVD-
er? Mogelijk heeft de uitdrukking te
maken met de status van het surveillan-
cemiddel, waarin hij redelijk anoniem
voorbijkomt. Over de kwaliteit van zijn
werk zegt het echter weinig. Overigens
niets kwaads van AVD-ers en andere in
het citaat genoemde politiemensen,
maar de wijze waarop ze door de brief-
schrijver ten tonele worden gevoerd,
geeft te denken.

Het is van belang zich te realiseren, dat
het overgrote deel van de Nederlandse
politie bestaat uit 'landgroepers' of in
vergelijkbare situaties werkende Gp-
kollega's, die - op de keper beschouwd

- het leeuwendeel van de kontakten
met het publiek voor hun rekening ne-
men. Dat een deel van die kontakten
verloopt in een korrigerende, konfliktu-
euze en soms gewelddadige sfeer, is dui-
delijk. Even duidelijk zal zijn, dat de
politieman/vrouw'slechts' uit hoofde
van zijn/haar werkkring gedoodverfd is
om tot het FLO gezien en behandeld te
worden als een lastige bemoeial met veel
te veel bevoegdheden. Veel te weinig
wordt de diender letterlijk gezien als een
diender, als een medeburger, die toeval-
lig die pet draagt. Hoewel de persoonlij-
ke presentatie van de individuele
politieman/vrouw zeker van het aller-
grootste belang genoemd mag worden,
is naar mijn stellige overtuiging een ka-
pel ook een instrument om - weliswaar
op een ander vlak - de politieambte-
naar als medemens te etaleren. De rela-
tie naar Public Relations voor de Neder-
landse politie ligt dan voor de hand.

Hans Vossen,
(lid Utrechtse

Politiemuziekvereniging).

rnnn ilT xl;rtlltl!É IIIIII I

PERSOOI{IIJKE LE]{I]{GE]{

f 10.000,-
f 15.000,-
f 25.000,-
f 30.000,-
f 35.000,-

is zl8 xÍ 286,- of 6O xÍ 245,
is 48xÍ427,- of 60xf364,
is 48 x Í 7O5,- of 60 x f 600,
is tt8 x f 8218,- of 6O xt 722,
is tl8 x f 989,- of 60 x f 842,

PERS00lltlJKE tEt{lllcEl{ met langere looptijd
f 15.000,- is 96 x f 269,-. . . . f 25.000,- is96 xf 442,
Í 27.OOO,-is 96 x Í 477,-. . . . f 30.000,- is 96 x f 531,

DOORLOPEiID KREDIET
in handen afl. per mnd. rente theor. loopt.

1,45 90
1,40 87
1,35 84-

10.000,-
15.000,-
25.000,-

200,--
300,--
500,--

le, 2e oÍ 3e HYPOTHEKEI{
zonder bijkomende kosten. Geen taxatie-, aanvraag- of
afsluitkosten. lnkl. kwijtsch. bij overlijden tot 45.000,-.

f 20.000,- is 240 x Í 235,-. . f 30.000,. is 240 x Í 347,-
Í 25.000,- is 240 x I 291,-. . f 40.000,. is 240 x f 458,-

rnnrcni illmnilt: il 7r
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N.a.v. het incident in Amsterdam,
woorbij een agent von politie een over-
spannen vrouw, die hem met een aord-
appelmesje bedreigde, doodschoot en
daarvoor moest terecht stoon, schreef
het personeel van de RP-groep Pijnac-
ker deze collega een brief. Op verzoek
van de Pijnackers drukken wij de tekst
van deze brief hieronder (iets verkort)
qf.

Beste collega,

Door diverse collega's in het hele land is
er gereageerd op de gebeurtenissen van
de afgelopen maanden, met betrekking
tot jouw optreden in Amsterdam. Van
rijkspolitie zijde, is voor zoveÍ ons be-
kend niet gereageerd. Toch willen wij,
als landgroep-collega's, onze steun en
medeleven betuigen.
Daar wij niet van alle feiten op de hoog-
te zijn, willen wij over deze zaak geen

oordeel vellen; bovendien zijn wij daar
ook niet de juiste instantie voor. Wij
zijn ons daarentegen wèl sterk bewust
van het feit, dat wat jou overkomen is,
ons allemaal had kunnen of nog kan
overkomen. Het vak dat wij uitoefenen,
brengt voor beide partijen risico's met
zich mee. De vraag is alleen of dit voor
ons, bij een fatale afloop, zulke ver-
strekkende gevolgen moet hebben. Te-
meer omdat de beslissing die wij soms
nemen, in een onderdeel van een secon-
de genomen wordt en ook genomen
moet worden.

Indien er naar de mening van anderen
door de politieman in kwestie 'fouten'
zijn gemaakt of zouden zijn gemaakt en
deze verwoord worden in straffen, dan
laat dit niet alleen sporen achter bij de
man zelf, doch ook bij zijn gezin. De
mensen die menen daar een oordeel over
te kunnen vellen, spreken vaak niet uit
eigen praktijkervaring. Zij bekijken
daardoor de zaken tevens over een lan-
gere tijdsduur, terwijl wij diezefide za-
ken in luttele seconden moeten beslis-
sen.

Wij willen dan ook als groep Pijnacker,
die bestaat uit 35 man, jou en jouw ge-

zin veel steun en sterkte toe wensen voor
de toekomst. Wij geloven dat dit het
enige en het minste is wat wij nu als

rUkspolltle-collega's voor Je l(unnen
doen.

Met vriendelijke groeten,
namens de groep Pijnacker,

W. Elzinga.

o Naschrift van de RPm-redaktie:

Deze ingezonden brief (ondertekend
door olle 35 leden van de groep) is niet
don na uitvoerige diskussie binnen de
redaktie van dit blad geplaatst.
De leden von de redoktie zijn namelijk
unaniem van oordeel, dat de rechtbank
gehouden is een oordeel over deze
kwestie uit te spreken als haar die wordt
voorgelegd. De zin: ,,De mensen die
menen daar een oordeel over te kunnen
vellen, spreken vaak niet uit eigen erva-
ríng", doet naar ons oordeel dan ook
onrecht aon diegenen die deze zwsre
verantwoordelijkheid krijgen toebe-
deeld.
Dot er geoordeeld moet worden staat
voor ons vost. Vanuit de politie-optiek
is het niet onbegrijpelijk, dat een zaak

ols deze de nodige emoties teweeg
brengt. Het is woo4 dat elke politie-
ambtenoor steeds weer op onverwochte
en moeílijke momenten keuzes moet
maken die fotale gevolgen kunnen heb-
ben, voor hem of haor, maar óók voor
de burger in wiens dienst de politie
stoat. Het gaat niet aon - denken wij

- het belang van die burger onderge-
schikt te maken aan de problematiek
woormee de politie in dergelijke moeilij-
ke omstandigheden worstelt. Het ls
daarom goed dat er rechters zijn, díe
beide belongen nadien in de weegschaal
leggen.
Geen oordeel van ons over de kwestie
zeA dus.
Wel een beetje begrip voor het feit dat
de inzenders een uitlaatklep zoeken
voor hun eigen gevoelens. Want zo is
het, denken wij. Zou de brief alleen be-
doeld zíjn om kollego Venderbos een
hort onder de riem te steken, dan wos
hij uitsluitend naar hem en niet ook
naar het RP-magazine gegoon.
Vandaar dat we hem, na wikken en we-
gen, toch hebben geplaatst. (v.8.)

Hoe zit dat dan in Lobith?

Naar aanleiding van het artikel in Info
Intern in RP-magazine nr. 4 over de
post in Lobith van de RP te Water moet
mij het navolgende van het hart.
Het is wel fantastisch hè, wat Jan Kui-
pers en zijn mannen daar in Lobith ge-

presteerd hebben. Ze hebben nu de gro-
te voldoening na een tijd van opoffering
en hard werken in een onderkomen te
zitten, waar het prettig werken is en

waar zij hun kliëntèle op een behoorlij-
ke wijze kunnen ontvangen. Van harte
gefeliciteerd met dit behaalde resultaat,
maar vooral ook met zo'n stel mensen

met zoveel goodwill/mentaliteit en hart
voor de zaak.
De wijze waarop een en ander zijn
beslag heeft gekregen, roept bij mij ech-

ter vraagtekens op. Voor de noodzake-
lijke inrichting/verflbehang/vloerbe-
dekking was niet voldoende geld. De
materieelbeheerder stelde slechts

/ 500,- ter beschikking. Is het niet te
gek, dat men als commandant van een
dergelijke Rijkspolitiepost op de

bietstoer moet gaan, om aan de nodige
spullen te komen om je buro in te rich-

ten en op te knappen? Ook dat je als po-
litieman schilderwerk, behangen, vloer-
bedekking leggen etc.-moet gaan doen?
Dit zowel in diensttijd als in vrije tijd.
Nou het is heus zo gek nog niet, dat men
dit daar in Lobith zelf heeft gedaan. Als
je erop moet wachten, tot er langs de be-
kende weg iets geregeld is, kun je wach-
ten tot sint-juttemis.
En dan komt begin december l98l op
alle groepen een brief van de A.I. Hij
heeft van de mensen van de algemene
rekenkamer te horen gekregen, dat er
bij de rijkspolitie mensen zijn, die in de

tuinen van de buro's werken en daar een

rekening voor insturen. Deze rekenin-
gen worden tot I december 1981 nog
wel, maar daarna niet meer geaksep-

teerd. De reden: Het zijn rekeningen
voor werkzaamheden die niet tot het ta-
kenpakket van de politie behoren.
Hoe zit dat dan in Lobith? Behangen,/
schilderen/witten etc. etc., wat zijn dat
voor werkzaamheden? Of is het zo, dat
je niet tot je takenpakket behorende
werkzaamheden t.b.v. de dienst wel
mag uitvoeren, als je er maar geen reke-
ning voor instuurt?

J. v.d. Linden,
Woudenberg,
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Algemene lnspektie

Broek v.d., H.J. te Utrecht pert 1-12-81 aan-
gesteld als AAA 2.

Distrikt Alkmaar

Boer den, N.J.P. te Wieringermeer per 1-1-82
aangesteld als res. wmr.
Janson, J.L. te Anna Paulowna per 1-1-82 aan-
gesteld als res. wmr.
Wijnker-Paridon, C.M.T. AAC 1 te Schagen per
14-12-81 de dienst verlaten.

Distrikt Amsterdam

Bismeijer, A.P. res. wmr. te Weesp per 'l -1-82 de
dienst verlaten.
Cloots, P. te Wormer per 15-12-81 aangesteld als
'es. wmr.
Holsbeeke, W. te Uitgeest per 15-12-81 aan-

Eesteld als res. wmr.
Houten van, P,J. te Amsterdam per 1-12-81 aan-

3esteld als AAC 3.

Jong de, N.J. res. wmr. I te Beemster per 1-1-82
-ret f.l.o.
Jousma, l. te Amsterdam per 1-12-81 aang;esteld
ats AAC 3.
Kemper, J.M. te Weesp per 1-12-81 aangesteld
3 S res. wmr.

Kraan, l.B.M. te Amsterdam per 1-1-82 aan-

;esteld als wmr. in vaste dienst.
Visser-Wighman, J. te Volendam per 1''12 81 be-
.orderd tot schr. A.
Westen v.d., J.P. te Amsterdam per 16-12-81 aan-

;esteld als Íotograaf B 2.

Distrikt Apeldoorn

Baaren van, P. te Nijkerk per 1-1-82 bevorderd tot
.'.nr. l.
Bijl v.d., C. wmr. I te Wezep per 1-2-81 met f .1.o.

Deux, J.F. AAC 1 te Apeldoorn per 1-2-81 de
dienst verlaten.
Dijk van, C. te Hattem per 1-1-82 bevorderd tot
wmr. L

Dijkink, E.J. wmr. te Lochem per 1-1-82verplaatst
naar Lichtenvoorde.
Geldorp van, J.G. AAC 1 te Apeldoorn per 1-1-82
verplaatst naar's-Hertogenbosch.
Grolman, H.A.E.M. te Brummen per 1-1-82 be-
vorderd tot wmr. l.
Harleman, J.M. te Elspeet per 1-12-81 bevorderd
tot AAB 1.

Heerdt ter, H.J.A.M. te Apeldoorn per 1-10-81

aangesteld als schr.

rn memonam

Holt, H.
Adj. te Borculo
geb. 4-1-1924

overl. 29-12-1981

Hurenkamp, F.J.M. te Laren per 'l-1-82 bevor-
derd tot wmr. L
Jong de, A.B. te Wilp per 1-1-82 bevorderd tot
wmr. L

Kolk v.d., H. te Nunspeet per '15-12-81 aangesteld
als res. wmr.
Kooy, B.A. wmr. te Heerde per 1-1-82 verplaatst
naar Wezep.
Langendoen, R.E. te Lichtenvoorde per 1-1-82 be-
vorderd tot wmr. l.
Linden v.d., A.F. wmr. te Heerde per 1-1-82 ver-
plaatst naar Hattem.
Los, L.J. te Warnsveld per 1-1-82 bevorderd tot
wmr. l.
Mol, J.A. te Ermelo per 1-1-82 bev. tot wmr. L

Nieuwenhoven, D.J. te Gorssel per'15-12-81 aan-
gesteld als res. wmr.
Nijk, G.T. te Brummen per 1-1-82 bevorderd tot
wmr. l.
Pees, H.A. res. wmr. te Heerde per 1-1-82 de
dienst verlaten.
Quist, J. te Scherpenzeel per 1-1 1-81 bevorderd
tot adj.
Reyrink, P.W.J. wmr. te Lochem per 1-1-82 ver-
plaatst naar Twello.

Rozeboom, B. te Oldebroek per 15-12-81 aan-
gesteld als res. wmr.
Schroër, A.H.M. wmr. te Heerde per 1-1-82 ver-
plaatst naar Hengelo.
Schurink, D.C. wmr. te Heerde per 1-1-82 ver-
plaatst naar Dronten (distr. Assen).

tn memonam

Schut, A.J.
Owmr. te Epse
geb. 25-10-1929
overl.19-1-1982

Tamminga, R.H. wmr. te Nijkerk per 1-1-82 ver-
plaatst naar Hoevelaken.
Veen v.d., C. te Nunspeet per 15-12-81 aangesteld
als res. wmr.
Vredenvelt, E. wmr. I te Wezep per 1-2-82 de
dienst verlaten.
Wamelen van, A.J.M. te Wezep per 1-1-82 be-
vorderd tot wmr. l.
Wanders, J.W. te Neede per 1-1-82 bevorderd tot
wmr. l.
Wessels, M.J.A. te Schaarsbergen per 1-1-82be-
vorderd tot wmr. L
Wiltink, T.J. wmr. te Ermelo per 1-1-82 verplaatst
naar Aalten.
Wijngaard, M. wmr. te Lochem per 1-1-82 ver-
plaatst naar Hoogwoud (distr. Alkmaar).
Zandschulp v.d., A.A. wmr. te Ermelo per 1-1-82
verplaatst naar Mijdrecht (distr. Utrecht).

Distrikt Assen

Belr, R. te Coevorden per 1-4-81 bevorderd tot
wmr. l.

Blok, B.J. te Vries per 1-4-82 bevorderd tot wmr. L

Boer, J. wmr. te Zeegse per 1-1-82 verplaatst naar
Gasselte.
Cremer, F.J.H. res. wmr. te Dalen per 1-1-82 de
dienst verlaten.
Drolinga, P.F. te Zuidwolde per 1-4-82 bevorderd
tot wmr. l.
Eilers, J. te Vries per 1-4-82 bevorderd tot wmr. l.
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plaatst naar Dwingeloo.
Gruppen, H. wmr. I te Assen per 1-11-81 ver-
plaatst naar Groningen (distr. Groningen).
Homan, H."wmr. te Coevorden per 1-1-82 ver-
plaatst naar Borger.
Hufsinga, B. wmr. I te Borger per 1-l-S2verplaatst
naar Havelte.
Meijer, H. wmr. I te Roden per 1-9-81 verplaatst
naar Groningen (distr. Groningen).
Moes, W. wmr. te Coevorden per 1-1-82 verplaatst
naar Vledder.
Mussche, B. te Assen per 1-1-82 bevorderd tot
AAB 1.

Pastoor, J. res. wmr. te Dalen per 1-1-82 de dienst
verlaten.
Veenstra, P. wmr. lte Coevorden per 1-10-81 ver-
plaatst naar Joure (distr. Leeuwarden).
Velde v.d., T. owmr. te Assen per 1-9-81 ver-
plaatst naar Eelde.
lJmker, W. wmr. te Coevorden per 1-1-82 ver-
plaatst naar Valthermond.

Distrikt Breda

Arkesteijn, N.J.C. wmr. te Kaatsheuvel per 1-1-82
verplaatst naar Rijen.
Bergen van, T.J.G.A. wmr. te Steenbergen per 1-

1-82 verplaatst naar Moergestel.
Beurskens, J.H.M. te St. Willebrord per 1-12-81
bevorderd tot owmr. tevens verplaatst naar Bos-
schenhoofd.

Beijer de, A. wmr. I te St. Willebrord per 1-12-81

met f.l.o.
Broek v.d., C.F.P. wmr. te Udenhout per 16-11-81

verplaatst naar Breda.
Dooijewaard, K. owmr. te Breda per 1-11-81 ver-

flaatst naar Achterveld (distr. Utrecht).
Geetsum van, R.M.E. wmr. te Steenbergen per

1-1-82 verplaatst naar Zevenbergschenhoek.
Hees van, M.F.A.N. te Breda per 'l-12-81 bevor-
derd tot owmr.
Heiwegen, J. wmr. te Ud'enhout per 16-11-81 ver-
plaatst naar Driebergen (distr. Utrecht).
Hoogers, P.J. te Hilvarenbeek per 15-12-81 aan-
gesteld als res. wmr.
Jonge de, C.J.J. wmr. te Steenbergen per 1-1-82
verplaatst naar Lepelstraat.
Kórndórffer, L.J.M. wmr. te St. Willebrord per

16-11-81 verplaatst naar Breda.
Kuijpers, B.C.M. wmr. te Steenbergen per 1-1-82
verplaatst naar St. Willebrord.
Laurijssen, A.F. res. wmr. te Baarle-Nassau per 1-

1-82 de dienst verlaten.
Leer, J.E. wmr. te Kaatsheuvel per 1-1-82 ver-
plaatst naar Udenhout.
Leeuwen van, H.F.P. wmr. I te Kaatsheuvel per

16-11-81 verplaatst naar's-Hertogenbosch (distr.
's-Hertogenbosch ).

Lokerse, J,P. wmr. te Prinsenbeek per 'l-1-82 ver-
plaatst naar Terneuzen (RPtW).

Luffelen van, A.M. te Hilvarenbeek per 15-12-81

aangesteld als res. wmr.
Pasteuning, H.J.M. te Woensdrecht per 1-1-82
aangesteld als res. wmr.
PeeteÍs. A.C. wmr. te Kaatsheuvel per 1-1-82 ver-
plaatst naar Teteringen.
Riel, A.C.A. wmr. te Kaatsheuvel per 1-1-82 ver-
plaatst naar St. Willebrord.
Thijssen, C.A.J. wmr. I te Oud-Gastel per 24-10-

81 verplaatst naar Breda.
Viveen, A.C. wmr. te Kaatsheuvel per 1-1-82 ver-
plaatst naar Oisterwijk.

30

wegen v,o., J,ó.rvl. re HilvarenDeeK per tc-tz-ót
aangesteld als res. wmr.

Distrikt Dordrecht

Bakker, P. wmr. te Oud-Beijerland per 1-1-82 ver-
plaatst naar Rozenburg.
Boer, B. te Poortugaal per 1-1-82 bevorderd tot
wmr. l.
Bosch v.d.. R. te Alblasserdam per 1-1-82 bevor-
derd tot wmr. l.
Bot, A. te Dordrecht per 1-1-82 bev. tot wmr. L

Dekker, C.G. wmr. I te Dordrechlper 1-2-82ver-
plaatst naar Papendrecht.
Fischer, M. wmr. te Oud-Beijerland per 1-1-82ver-
plaatst naar Papendrecht.
Gennip van, J.L. te Hellevoetsluis per 1-1-82 be-
vorderd tot wmr. l.

Goozen, J. wmr. te Oud-Beijerland per 1-1-82ver-
plaatst naar Papendrecht.
Goudzwaard, H.K. wmr. te Middelharnis per 1-1-

82 verplaatst naar H.l. Ambacht.

Gouw, L.A. te Rozenburg per 1-1-82 bevorderd tot
adj.
Guchte v.d., M.J. wmr. te Middelharnis per 21-

12-81 verplaatst naar Driebergen (AVD).

Hagendijk, P.C. wmr. te Middelharnis per 1-1-82
verplaatst naar Alblasserdam.
Keller, A.H. adj. te Dordrecht per 1-2-82 met f .1.o.

Kieviet, J. te Oostflakkee per 1-1-82 bevorderd tot
wmr. l.

Klei van, W.M. te Meerkerk per 15-12-81 aan-
gesteld als res. wmr.
Klok, C.L. res. wmr. te Oostvoorne per 1-1-82 de
dienst verlaten.
Koenen, H.A. wmr. te Oud-Beijerland per 1-1-82

verplaatst naar Numansdorp.
Kranendonk-Nielen, N.J. wmr. te Papendrecht
per 1-2-82 de dienst verlaten.
Laan v.d., S. te Meeuwenplaat per 1-12-81 bevor-
derd tot adj.. verplaatst naar Poortugaai.
Leeman, G.T. te Vianen per 1-1-82 bevorderd tot
wmr. l.
Maas v.d., F. wmr. te Middelharnis per 1-1-82 ver-
plaatst naar Rozenburg.
Mesker, C. te 's-Gravendeel per 1-1-82 bevorderd
tot wmr. l.
Mêulen v.d, H.W. te Barendrecht per 1-1-82 be-
vorderd tot wmr. l.
Olivier, Ph. te Alblasserdam per 1-1-82 bevorderd
tot wmr. l.
Oosterhout van, P.A.B.M. wmr. te Dordrecht
per 1J-A de dienst verlaten.
Pors, J.C. wmr. te Middelharnis per 1-2-82 de
dienst verlaten.
Post, K. res. wmr. te Oostflakkee per 1-1-82 de

dienst verlaten. _

Priester, C.J.J. wmr. te Brielle per 1-1-82 ver-
plaatst naar Barendrecht.
Proper, G.W. te Brielle per 1-1-82 bevorderd tot
wmr. l.
Roos, A.J. te Rozenburg per 1-1-82 bevorderd tot
wmr. L
Schaik v.d., W. te's-Gravendeel per 1-1-82 bevor-
derd tot wmr. L
Simons, R.E.M.J. wmr. te Hellevoetsluis per 16-

1-82 verplaatst naar Grathem (distr. Roermond).
Tieleman, P. wmr. I te Brielle per 1-1-82 verplaatst
naar Dordrecht.
Trouw, E.J. wmr. te Brielle per 1-1-82 verplaatst
naar Hellevoetsluis.
Verhoogh. B.H. te Hardinxveld-Giessendam per 1-

1-82 bevorderd tot wmr. L

Versendaal, H.A. te Dordrecht per 1-1-82 aan-
gesteld als schr.
Visser, P.M. wmr. te Middelharnis per 1-1-82 ver-
plaatst naar Oud-Beijerland.
Vliet van, E. wmr. te Numansdorp per 16-1-82 de
dienst verlaten.
Vos, C. wmr. lte Barendrecht per l-1-S2verplaatst
naar Dordrecht.
Wagenaar, W. te Meerkerk per 1-1-82 bevorderd
tot wmr. l.
Wevers, R.H. wmr. te Brielle per 1-1-82 verplaatst
naar Goedereede.
Witte de, A.H.A. wmr. te Middelharnis per 1-1-82
verplaatst naar Hardinxveld-Giessendam.
Wulpv.d., G.W. te Alblasserdam per 1-1-82 bevor-
derd'tot wmr. l.

Distrikt Eindhoven

Damen, J.L.M. te Someren per 'l -1-82 bevorderd
tot AAC 1, verplaatst naar Gemert.
Kaathoven van, P.L.M. te St. Oedenrode per 15-

11-81 aangesteld als res. wmr.
Nijtmans, J.T.J. te Nuenen per 1-1-82 aangesteld
als res. wmr.
Settels, J.B.A.M. res. wmr. I te Eindhoven per 1-

1-82 met f .1.o.

Weezel van, G. res. wmr. I te Best-Oirschot per 1-

1-82 met f.l.o.

Distrikt's-Gravenhage

Barendtszen, R.L.J. te Lisse per 15-12-81 aan-
gesteld als res. wmr.
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Brisadier(m,vl
bii de Spoorwegpolitie.

Het korps Spoorwegpolitie is een
landelijk korps met een specifieke taak op
het gebied van de Spoorwegen en dient
de belangen van bedrijf, overheid en burger
op het spoorwegterrein.

Als brigadier bij de Spoorwegpolitie
vervult u in de uitvoering van deze taak een
centrale rol. Door uitbreiding van ons
werkterrein zoeken wij Brigadiers voor de
districten AMSTERDAM en ROTTERDAM.

De minimum funktie-eisen zijn:
- bezit politiediploma B
- tenminste 6 praktische dienstjaren bij

Rijks- of Gemeentepolitie
- maximum leeftijd 30 jaar (uitzondgringen

zijn in bijzondere gevallen mogelijk).
Een medisch- en psychologisch onder-

zoekmaakt deel uit van de selektieproqedure.
In principe wordt u bij de geuniformeerde
Algemene Dienst geplaatst. Na enige jaren
behoort plaatsing bij de Recherche Dienst
tot de mogelijkheden.

Sollicitaties van vrouwen worden
graag in behandeling genomen.

Voor inlichtingen over de taak, arbeids-
voorwaarden, aanstellings- en bevorderings-
mogelijkheden en het salaris, kunt u de
personeelchef bellen: 030 - 35 30 58
of 35 39 86.

Uw sollicitatiebrief kunt u met
vermelding van vakaturenr. 508A richten
aan: Hoofdbureau Spoorwegpolitie,
Croeselaan 22 (C.V.I. gebouw),
3521 CB Utrecht.

Bart van, P. te Hillegom per 1-1-82 bevorderd tot
wmr. l.
Bergman, H.H.A. te Hazerswoude per 1-1-82 be-
vorderd tot wmr. l.
Blaauw, M.J. wmr. te Schoonhoven per 1-1-82

verplaatst naar Berkel en Rodenrijs.

Blink v.d., B. wmr. lte's-Gravenzande per 1-1-82
verplaatst naar Rijswijk.
Boogerd, J. wmr. te Noordwijkerhout per 1-1-82
verplaatst naar Waddinxveen.

Bos v.d., F. te Lisse per 15-12-81 aangesteld als
res. wmr.
Dam van, W.G.G. te Alkemade per 1-1-82 aan-
gesteld als res. wmr.

Eikenbroek, P.H.M. te's-Gravenzande per 1-1-82
bevorderd tot wmr. L

Fritz, C. wmr. I te Waddinxveen per 'l'12-81 ver-
plaatst naar Zegveld (distr. Utrecht).

Gerstel, L.H.G. wmr. te Noordwijkerhout per 1-1-
82 verplaatst naar Voorschoten.
Hazeu, J. te Pijnacker per 1-7-81 bevorderd tot
schr. A.

Herk van, J. te Lekkerkerk per 1-1-82 aangesteld
als res. wmr.

Hogewoning, J. te Leiderdorp per 1-1-82 bevor-
derd tot wmr. l.
Holst van, P.W. te Schoonhoven per 1-1-82 be-

vorderd tot wmr. l.
Hopman, P. owmr. te Reeuwijk per 1-12-81 ver-
plaatst naar Bodegraven.
Kinkel, L.G. wmr. te Leiderdorp per 1-1-82 ver-
plaatst naar RoeloÍarendsveen'
Kleian, R.R. te Leiderdorp per 1-1-82 bevorderd

tot wmr. L
Klink van, P.W. te Nieuwkoop per 15-12-81 aan-

gesteld als res. wmr.

Knaap v.d., C.H. te l-tillegom per 1-1-82 bevorderd
tot wmr. l.
Knórr, K. wmr. te Noordwijkerhout per 1-1-82 ver-
plaatst naar Leiderdorp.
Kooy, B.N. wmr. te Stolw'ljk per 1-1-82 verplaatst
naar Lisse.
Korbee-Driessen, M.C.C.G. wmr. te Noordwij-
kerhout per 1-3-82 de dienst verlaten.
Kruijt, A. te Bodegraven per 1-1-82 bevorderd tot
wmr. l.
Laay, J. te Pijnacker per 1-1-82 bev. tot wmr. l.
Lagaay, F. te Berkel en Rodenrijs per 1-1-82 bevor-
derd tot wmr. l.

Leeuwen van, J.A. wmr. te Leiderdorp per 1-1-82
verplaatst naar Noordwijkerhout.
Leeuwen van, M.C. wmr. lte Rijswijk per 1-2-82
verplaatst naar Schiphol {Diluva}.
Martijn, P.G.J.M. wmr. lte Oegstgeest per 1-1-82
verplaatst naar Zwolle (distr. Zwolle).
Mastrigt van, H. te Voorschoten per 1-1-82 bevor-
derd tot wmr. l.
Meer v.d., C.J.M. te Alkemade per 1-1-82 aan-
gesteld als res. wmr.
Meeteren van, J. te Leiderdorp per 1-1-82 bevor-
derd tot wmr. l.
Nobel, J.T. te Rijswijk per 1-1-82 bevorderd tot
wmr. l.
Paardekoper, G.C.M. wmr. te Schoonhoven per

1-1-82 verplaatst naar Voorhout.
Poot, N. res. wmr. te Maasland per 1-1-82 de
dienst verlaten.
Prooyen van, W. wmr. I te Nootdorp per'l-2-82.
verplaatst naar Schiphol (Diluva).
Rietbroek, A.F. wmr. te Schoonhoven per 1-1-82
verplaatst naar Lisse.
Ridder de, D. te Lekkerkerk per 1-1-82 aangesteld
als res. wmr.
Rippens, V.J. wmr. te Roelofarendsveen per 21-
12-81 verplaatst naar Rijswijk.
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tot wmr. l.
Scheer, A.J. res. wmr. te Schoonhoven per 1-1-82
rnet Í.1.o.
Schuitemaker, E.H. te Alkemade per 1-1-82 aan-
gesteld als res. wmr.
Smit, J.J. te Berkel en Rodenrijs per 1-1-82 bevor-
derd tot wmr. l.
Tortike, E.T. wmr. te Noordwijkerhout per 1-1-82
verplaatst naar Warmond.
Uithol, G.R. te Lisse per 1-12-81 bevorderd tot
owmr. tevens verplaatst naar Valkenburg (distr.
Maastricht).
Verbeek, A.W.M. wmr. te Leiderdorp per 1-'l-82
verplaatst naar Noordwijkerhout.
Visser, J.J. te Leiderdorp per 1-12-81 bevorderd
tot AAB 1, tevens verplaatst naar Voorburg (A.1.).

Vliet van, P.C.M. wmr. I te Hillegom per 1-12-81
verplaatst naar Snelrewaard (distr. Utrecht).
Vries de, J. te Rijnsburg per 1-'l-82 bevorderd tot
AAC 1.

Warmerdam, F. te Lisse per 1-1-82 aangesteld als
res. wmr.

Wieringen van, E. te Boskoop per 1-1-82 bevor-
derd tot wmr. l.
Zeilstra, A.P. te Hazerswoude per 1-1-82 bevor-
derd tot wmr. L

Zwaan, G.M. te Leiderdorp per 17-12-81 aan-
gesteld als schr.
Zwan v.d., R.H. wmr. te Schoonhoven per 1-'l-82
verplaatst naar Waddinxveen.

Distrikt Groningen

Becker, A.L.J. wmr. te Scheemda per 1-1-82 ver-
plaatst naar Woudenberg (distr. Utrecht).
Breugel van, J.B. wmr. te Bedum per 1-1-82 ver-
plaatst naar Heesch (distr.'s-Hertogenbosch).
Draaisma, L.S. wmr. te Wagenborgen per 2-10-81
verplaatst naar Groningen.
Duinstra, T. wmr. te Leek per 1-1-82 verplaatst
naar Best (distr. Eindhoven).
Eerde,.K.A. wmr. te Leek per 1-1-82 verplaatst
naar Oudewater (distr. Utrecht).
Goedhart, H.J. AAC 1 te Groningen per 1-3-82 de
dienst verlaten.
Greven, A.M. wmr. I te Scharmer per 1-11-81 ver-
plaatst naar Oostwold.
Hoolsema, F. res. wmr. te Grootegast per 1-1-82
de dienst verlaten.
Hooites, L.H. wmr. te Scheemda per 1-1-82 ver-
plaatst naar Bellingwolde.
Langeveld, W.A. wmr. te Bedum per 1-1-82 ver-
plaatst naar Coevorden (distr. Assen).
Monde, |.J.M.N. wmr. te Bedum per 1-1-82 ver-
plaatst naar Veghel (distr.'s-Hertogenbosch).
Postma, K. res. wmr. te Grijpskerk per 1-1-82 de
dienst verlaten.
Prak, H.P. owmr. te Kloosterburen per 1-1-82 met
f .1.o.

Reins, G.H. te Nieuwe Pekela per 15-12-81 aan-
gesteld als res. wmr.
Renken, H. wmr. te Leek per 1-1-82 verplaatst
naar Smilde (distr. Assen).
Slik, P.T. wmr. te Bedum per 1-1-82 verplaatst
naar Appingedam.
Strating, E. te Groningen per 1-12-81 aangesteld
ds RA ll.
Vos, F. wmr. te Leek per 1-1-82 verplaatst naar
O.rd-Be'rjerland (distr. Dordrecht).
Westerhof, H. wmr. te Schildwolde per 24-7-81
verplaatst naar Siddeburen.
Wtt de, J.M. wmr. te Leek per 1-12-81 verplaatst
naar Pijnacker (distr.'s-Gravenhage).

verplaatst naar Assen (distr. Assen).
Wubs, J. wmr. te Scheemda per 1-1-Averplaatst
naar Leuth (distr. Nijmegen).

Distrikt's-Hertogenbosch

Berens, J.M. res. wmr. I te Drunen per 1-1-82 de
dienst verlaten.
Bladel van, A.A. res. wmr. lte Drunen per 1-1-82
de dienst verlaten.
Meekeren-Mol van, A.L. te 's-Hertogenbosch
per 1-12-81 bevorderd tot AAC 2.
Saarloos, A. te Werkendam per 1-1-82 aangesteld
als res. wmr.

Distrikt Leeuwarden

Adema, J.J. wmr. te Damwoude per 1-1-82 ver-
plaatst naar Erp (distr. Den Bosch).
Bleeker. J.C.M. wmr. te Damwoude per 1-10-81
verplaatst naar Leimuiden (distr.'s-Gravenhage).
Hartholt, J.H. wmr. te Oosterwolde per 1-1-82
verplaatst naar Oudehaske.
Herder, W. res. wmr. lte Ooststellingwerf per 1-1-
82 met f.l.o.
Hofstra, M.F. wmr. te Joure per 1-1-82 verplaatst
naar Zeegse (distr. Assen).
Jansma, U.W. wmr. te Damwoude per 1-1-82ver-
plaatst naar Koudurn.
Jong de, A. wmr. te Oosterwolde per 1-1-82 ver-
plàatst naar Bedum.
Kalsbeek, M.P. wmr. te Damwoude per 1-1-82
verplaatst naar Kollum.
Koster, H.M. wmr. te Joure per 1-1-82 verplaatst
naar Den Burg (distr. Alkmaar).
Luinstra, J. wmr. te Damwoude per 1-1-82 ver-
plaatst naar Grootebroek (distr. Alkmaar).
Minks, lJ. wmr. te Joure per 1-1-82 verplaatst
naar Wijdenes (distr. Alkmaar).
Rolsma, R.D. wmr. te Joure per 1-1-82 verplaatst
naar Nibbixwoud (distr. Alkmaar).
Schouten, R.D. wmr. te Witmarsum per 1-7-81
verplaatst naar Schiphol (Diluva).
Tuiten, H. wmr. te Oosterwolde per 1-1-82 ver-
plaatst naar Witmarsum.
Winkel, C. wmr. te Oosterwolde per 1-1-82 ver-
plaatst naar Oudemirdum.

Distrikt Maastricht

Vleugels, E.L. res. wmr. te Haelen per 15-12-81 de
dienst verlaten.

Distrikt Middelburg

Capelfo, J.M.M. wmr. te Zierikzee per 1-1-82 ver-
plaatst naar Kloosterzande.
Cijsouw, R. wmr. te Zierikzee per 1-1-S2verplaatst
naar Zuiddorpe.
Davidse, J. te Breskens per 1-1-82 bevorderd tot
wmr. l.
Hiele v.d., J.G.J. te Yerseke per 1-1-82 bevorderd
tot wmr. l.
Kole, J.B. te Bruinisse per 1-1-82 bevorderd tot
wmr. l.
Kollen, D. wmr. te Zierikzee per 1-1-82 verplaatst
naar Kruiningen.

verplaatst naar Zoutelande.
Rorijs, F.H.C. te Zierikzee per 1-1-82 bevorderd tot
wmr. l.

Steijn. J.M. wmr. te Zierikzee per 1-1-S2verplaatst
naar Arnemuiden.
Vermeulen, A.H. te.Nieuwerkerk per ,l-1-82 be-
vorderd tot wmr. l.
Waal de, H.A. wmr. te Zierikzee per 1-l-82 ver-
plaatst naar Scharendijke.
Weezepoel, M.M. te Brouwershaven per l-l-82
bevorderd tot wmr. l.
Werf v.d., F-G.J. te Nieuwerkerk per 1-1-82 bevor-
derd tot wmr. l.
Zwartepoorte, D.J. te Hulst per 1-1-82 bevorderd
tot wmr. l.

Distrikt Nijmegen

Aggelen van, C. wmr. te Bergh per 1-1-82 ver-
plaatst naar Vuren.
Arts, M.P. res. wmr. te Nijmegen per 1-1-82 de
dienst verlaten.
Baars. J.H. wmr. te Lienden per 21-12-81 ver-
plaatst naar Nijmegen.
Brak, P. wmr. te Doesburg per 1-1-82 verplaatst
naar Gameren.
Brink v.d., A. wmr. te Groesbeek per 1-1-82 ver-
plaatst naar Randwijk.
Dercks, B.J. te Nijmegen per 1-1-82 bevorderd tot
wmr. l.

Derksen, H.A.R. te Doesburg per 1-1-82 bevor-
derd tot wmr. L
Derksen, L.H. te Zaltbommel per 1-1-82 bevorderd
tot wmr. l.
Drost, P. te Druten per 1-1-82 bev. tot wmr. l.
Duerink, L. te Nijmegen per 1-'l-82 bevorderd tot
wmr. l.
Duijf, W.J.M. wmr. te Doesburg per 1-1-82 ver-
plaatst naar Wijchen.
Dijk van, B.D. te Geldermalsen per 15-12-81 aan-
gesteld als res. wmr.
Eggens, T.K. te Doesburg per 1-1-82bevorderd tot
wmr. L
Gremmen, H.A.M. te Maasdriel per 1-1-82 bevor-
derd tot wmr. l.
Haaf ten, J.H.J. te Bergh per 1-l-S2bevorderd tot
wmr. L

Haaren van, H.J.M. wmr. te Doesburg per 1-1-82
verplaatst naar Zaltbommel.
Heeringen van, A.M. wmr. te Bergh per 1-1-82
verplaatst naar Wijchen.
Helmond, W.J.T.G. te Elst per 1-1-82 bevorderd
tot wmr. l.
Hendriks, P.J.H. te Brakel per 1-1-82 bevorderd
tot wmr. l.
Hoek, P.A. te Zaltbommel per 1-1-2 aangesteld als
AAC 3.
Hoevelaken van, E. wmr. te Bergh per 1-1-82ver-
plaatst naar Buren,
Holtslag, A.C.M. te Maasdriel per 1-1-82 bevor-
derd tot wmr. L
Klandermans, G.G. te Lienden per 1-1-82 bevor-
derd tot wmr. l.
Kobus, C.J. res. wmr. te Doesburg per 1-1-82 de
dienst verlaten.
Kroon de, H. te Neerijnen per 1-1.-82 bevorderd tot
wmr. l.
Kupers, L.J.M. wmr. te Groesbeek per 1-1-82ver-
plaatst naar Etten.
Merkx, W.J. res. wmr. I te Ammerzoden per 15-

12-81 de dienst verlaten.
Moorman, F.F.M. wmr. te Groesbeek per 1-1-82
verplaatst naar Kerkdriel.
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wmr. l.
Peters, H.E.B. wmr. te Groesbeek per 1-1-82 ver-
plaatst naar Halle.
Peters, M.A.A. wmr. te Bergh per 1-1-82 ver-
plaatst naar Beuningen.
Peters, T.C.E.M. wmr. te Doesburg per 1-'l-82
verplaatst naar Didam.
Reitsma, M.W. wmr. te Didam per 1-1-82 ver-
plaatst naar Schaarsbergen.
Roes, C.W.G. res. wmr. te Nijmegen per 1-1-82 de
dienst verlaten.
Rouwenhorst, K. te Bergh per 1-1-82 bevorderd
tot wmr. l.
Scheep, A.C. wmr. I te Wijchen per 21-12-81 ver-
plaatst naar Nijmegen.
Sluiter, W.A. wmr. te Doesburg per 1-1-82 ver-
plaatst naar Elst.
Strijbosch, M.J. wmr. te Groesbeek per 1-1-82
verplaatst naar Horssen
Tilburg van, H.J. wmr. I te Arnhem per 1-1-82 de
dienst verlaten.
Top, C.J. te Doesburg per 1-1-82 bevorderd tot
wmr. l.
Veenendaal van, J.W. te Brakel per 1-1-82 bevor-
derd tot wmr. l.
Vels, H.W. te Wisch per 1-1-82 bev. tot wmr. l.
Vieberink, B.A.A. te Bergh per 1-1-82 bevorderd
tot wmr. l.
Wessels, J.G.M. res. wmr. te Nijmegen per 15-12-
81 de dienst verlaten.

Distrikt Roermond

Hornikx, F.P.H. AAC 1 te Roermond per 1-1-82de
dienst verlaten.
Jacobs, J.J. res. wmr. I te Beesel per 1-1-82 de
dienst verlaten.
Koornstra, J.S. AAC 1 te Roermond per 1-1-82 de
dienst verlaten.
Petter, J. wmr. I te Horst per 1-11-81 verplaatst
naar Ubbergen (distr. Nijmegen).
Schmitz, F.P. te Herkenbosch per 1-1-82 aan-
gesteld als res. wmr.
Schmitz, P.J.W. te Herkenbosch per 1-1-82 aan-
gesteld als res. wmr.
Schoolmeesters, J.W. res. wmr. I te Beesel per

1-1-82 de dienst verlaten.
Steen v.d., P.J. AAB 1 te 's-Hertogenbosch de
dienst verlaten.

Distrikt Utrecht

Beek van, J.F. te Zeist per 1-12-81 bevorderd tot
???? tevens verplaatst naar Driebergen.
Berg van den, J.N. wmr. te Rhenen per 1-1-82
verplaatst naar Eemnes.
Bijlenga, C.C. wmr. te Rhenen per 1-1-82 ver-
plaatst naar lJsselstein.
Gapiteijns, C. wmr. I te Leersum per 1-10-81 ver-
plaatst naar Zeist.
Dalen van, F.J. te Bunschoten per 1-12-81 aan-
gesteld als schr.
Dirkse, J.G. wmr. te Doorn per 1-1-82 verplaatst
naar Loosdrecht.
Dirkzwager, W. wmr. I te Mijdrecht per 1-10-8'l
verplaatst naar Schiphol (Diluva).
Dijk van, B.J. res. wmr. I te Mijdrecht per 1-1-82
de dienst verlaten.
Heegde ter, M.A. te Leusden per 1-12-81 aan-
gesteld als schr. A.
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12-81 verplaatst naar Zeist.
Hoogerwerf, A.J. wmr. I te Lopik per 1-12-81 met
f .1.o.

Huls, H. te Zeist per 1-1-82 bevorderd tot owmr.
tevens verplaatst naar Woldendorp (distr. Gronin.
gen).

Kanters, F.C. wmr. lte Loosdrecht per 1-7-81 ver-
plaatst naar Schiphol (Diluva).
Kempen van, A. adj. de Doorn per 1-1-82 met
f.l.o.
Leeman, W. te Zeist per 1-11-81 bevorderd tot adj.
en verplaatst naar Amsterdam (distr. Amsterdam).
Lunteren van, J. wmr. te Rhenen per 1-1-82 ver-
plaatst naar Vleuten.
Marcus, F. wmr. te Rhenen per 1-1-82 verplaatst
naar Linschoten.
Pothoven, R.W. AAC 2 te Bunnik per 1-12-81 de
dienst verlaten.
Sleurink, R.T. wmr. te Rhenen per 1-1-81 ver-
plaatst naar Bunnik.
Stubbe, A.T.J.M. te Bunnik per 1-12-81 bevor-
derd tot owmr. en verplaatst naar Petten (distr. Alk-
maar).
Vries de, G. wmr. te Bunnik per 1-1-82 verplaatst
naar Zeist.
Wiersinga, M. wmr. te Doorn per 1-1-82 verplaatst
naar Bunschoten.

Distrikt Zwolle

Ankoné, A.L. te Denekamp per 15-12-81 aan-
gesteld als res. wmr.
Dierkx, W.D. te Dalfsen per 1-12-81 bevorderd tot
owmr. en verplaatst naar Zwolle.
Fransen, A.H.J.M. res. wmr. te Borne per 1-1-82
de dienst verlaten.
Gritter, J. te Wierden per 1-12-81 bevorderd tot
owmr. en verplaatst naar Nieuwolda (distr. Gronin-
gen).
Heijmer, N.A.M. te Diepenheim per 1-4-82 bevor-
derd tot wmr. l.
Kolk v.d., W. wmr. I te Olst per 1-1-82 met f .1.o.
Kuipers, H.J. res. wmr. I te Tubbergen per 1-1-82
de dienst verlaten.
Lamberts, J. wmr. te Rijssen per 1-1-82 verplaatst
naar Tubbergen.
Lammertink, F.J. res. wmr. te Wierden per 1-1-82
de dienst verlaten.
Lammertink, H.B.G. wmr. te Goor per 1-1-82ver-
plaatst naar Vriezenveen.
Leunk, J.L. wmr. te Goor per 1-1-82 verplaatst
naar Genemuiden.
Looge, C. adj. te Zwolle per 1-12-81 met f.l.o.
Nederlof, A. te Olst per 1-1-82 bev. tot wmr. l.
Niemeijer, H. wmr. te Rijssen per 1-1-82 verplaatst
naar Wijhe.
Postma, D. wmi. te Vriezenveen per 1-1-82 ver-
plaatst naar Ommen.
Pullen, J.H. te Rouveen per 1-2-82 bevorderd tot
adj. en verplaatst naar Zwolle.
Roosemalen, A. wmr. te Goor per 1-1-82 ver-
plaatst naar Amsterdam (distr. Amsterdam).
Star-Veeneman v.d., T. wmr. te Raalte per 1-2-82
de dienst verlaten.
Stolte, D.G. wmr. te Goor per 1-1-82 verplaatst
naar Wijhe.
Veltman, J.G.M. te Schalkhaar per 1-1-82 bevor-
derd tot wmr. l.
Wegter, S. wmr. l. te DalÍsen per 1-1-82 verplaatst
naar Zwolle.
Zwerink, N.C.J. wmr. te Vriezenveen per 1-1-82
verplaatst naar Venlo (RPtW).

Algemene Verkeersdienst

Baardwijk, G.A. wmr. I te Driebergen per 29-8-81
verplaatst naar Dordrecht (RPtW).

Bok. J.A.E. adj. te Driebergen per 1-12-81 met
f .1.o,

Graaf de, A.W. wmr. I te Driebergen per 1-11-81

met f.l.o.
Groot de, J. wmr. I te Driebergen per 24-10-81 ver-
plaatst naar Zwolle (distr. Zwolle).
Hemeltjen, A. te Driebergen per 1-1-82 bevorderd
tot AAA 2.
Hoonhout-Tollenaar, M.A. te Driebergen per 1-

12-81 bevorderd tot AAC 1.

Malenstein, J. wmr. I te Driebergen per 1-7-81

verplaatst naar Schiphol (Diluva).

Mulders, F.A.J.M. wmr. l. te Driebergen per 16-
'l 1-81 verplaatst naar Bilthoven (Verkeersschool).

Dienst Luchtvaart

Sonderwal, H.H.H. te Schiphol per 1-1-82 bevor-
derd tot wmr. l.

Rijkspolitie te Water

Beerling, P.J. AAC 2 te Den Helder per 1-2-82de
dienst verlaten.
Demon, A.M. te Nijmegen per 1-1 1-81 bevorderd
tot AAC 2.

Scholen

Bouma, A.l.M. te Harlingen per 1-1-82 bevorderd
tot schr. A.
Bruin de, P. RA lll te Apeldoorn per 1-l-82 de
dienst verlaten.
Burg van, M. te Bilthoven per 1-1-82 bevorderd tot
wmr. l.
Bijl-Slomp, K. AAC 3 te Neerijnen per 1-2-82 de
dienst verlaten.
Diteweg, J.H. te Bilthoven per 1-1-82 bevorderd
tot adj.
Graaf de, G.C. te Harlingen per 1-1-82 bevorderd
tot owmr.
Haar ter, F.P. AAC 1 te Apeldoorn per 1-9-81 ver-
plaatst naar Arnhem (distr. Nijmegen).
Korthof, G.A. te Harlingen per 1-1-82 bevorderd
tot wmr. l.
Kuipers, A.J. owmr. te Apeldoorn per 1-1-82 ver-
plaatst naar Assen (distr. Assen).
Otten, H.M. te 's-Gravenhage per 1-12-81 aan-
gesteld als RA ll.
Schel. A.B. te Apeldoorn per 16-11-81 bevorderd
tot RA lll.
Schmeink, P.E.M. te Apeldoorn per 1-1-82 bevor-
derd tot AAC 2.

Veiligheidsdienst Kon. Huis

Berg v.d, S.A. te Soestdijk per 1-1-82 bevorderd
tot owmr.
Folkertsma, A. te 's-Gravenhage per 1-1-82 bevor-
derd tot adj.
Kunst, J. te Soestdijk per 1-1-82 aangesteld als
wmr. L
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Nieuwe wachtmeesters
opleiding 1981/l Harlingen

KLAS A

Voorste rij v.l.n.r.: wmrs. C. EeÍting. M.H. v.d.
Ark, H.M. Devilee, J. Hendriksma.
Tweede rij: wmrs. A.E. Groenhof, A. Groot, M.J.
Beskers, C.G. ten Cate.
Derde rij: wmrs. M. Bekkema, R.J.M. Konst, adj.
G. de Vos, wmr. B.J. Matel.
Vierde rij: wmrs. F.J. de Boer, T. Greidanus, P.

Douw, H. Bril, W.J. Bramer.
Vi;fde rij: owmr. H.E. van Bijnen. wmrs. C. van
Duyvenvoorde, J.T. van Straten. U.L. Dieterman,
It-{. Bruinsma.

KLAS B

. corste rij v.l.n.r.: wmrs. J. van Dijk, J. Siebinga,

= Wassink (sportdocent), R.M. Jak, R. Plender,
ec,j. J. Eeijert.
T..;eede rij:wmrs. F. de Vries, J.C.H. Middelkamp,
i A. Koers, D. Jullens, L.W. Holierhoek, M.A.C.
(aptein, A.J. Henrion Verpoorten, J.H.M. Loef-

'e", E.T.W. de Haas, M.C.B. Kuin.
3e'de ril: owmr. A. Kinderman, wmrs. D.G.C. v.d.

-an, R. Versteeg, C. van lngen, G.T. Knijn,
3 A.F. Brouwer, W.J.T.C.M. Rozemeijer, P.J.S.
3."s, S.H. Giezen.

KLAS E à
.:ciste rij v.l.n.r.: wmrs. J.S. Sijtsema, H. v.d.
,',a , A.M. Knecht, adj. H.L. Heres.'
-...eede rij: wmrs. M.E. Verhoef, M.A. Ouwehand,

'.r rr'.C. Nieuweveen, A.M. Hartman.
l:'3e rij:wmrs. J.J.H. Vollebrecht, G.M. Renting,

= :e Vries, J.J.M. in 't Veen, W.G. Jansen.
, e'de ríj'. wmrs. J.C. de Wit, H. Hilberts, B.J. de

-:^9. J H. Dragt.
, .'te rli'. wmrs. A.J. Middel, P. v.d. Kooi, E.A.
..- 3e.s. A Vrielink, owmr. H.W. de Jong.

Nieuwe wachtmeesters opleiding 1981/l Horn

KLAS A

Voorste rij v.l.n.r.: adj.van Kooten, wmrs.
Boosten, Gijbels, Diwisch, Giroldi, van Berkel, adj.

Assendelft, owmr. Collaris.
Tweede rij: wmrs. van Groningen, van Grinsven,
Achten, van Heusden, van Kemenade. Dautzen-

berg, Arends, van Burg.
Derde rij: wmrs. Kayim, Douven, Hubner, Alstede.
van Diepenbeek, Visser, Brink.

KLAS B

Voorste rij v.l.n.r.: owmr. v.d. Bergen, wmrs.
Overweel. de Bruijne, Minderhoud, Richter, adj.

Schenkman, wmrs. Stroek. Smeets.
Tweede iij: wmrs. Broekhorst, Mehlkop-Krtiter,
Martens, van Lier in 't Veld. Koen, adj. Assendelft.
Derde rij: wmrs. Timmermans, v.d. Vleut, Verber-
ne. Berhaag. v.d. Vrande, Voogt, v.d. Vies.

KLAS C

Voorste rij v.l.n.r.: wmrs. P.M. Slot, owmr. G.J.
van der Walle, wmrs. J.H.M. Olthof, M.l'J.
Tromp, E.N. Nijenhuis, C. Verlaan, G. Meijering,

G. Koenes, H.J. Kruis.

Tweede rij: wmrs. T.A. Jellema, A. de Vries, D.

Koorn, H. Kooi, E.Z.C. van der Veen.

Derde rij: wmrs. B.W. Molendijk, H. Warrink, G.

Huizenga, J. Otter, owmr. R. Hoekstra.

Vierde rij: wmrs. A. Raske, A.A. Wolters, H. van

Linde, J.M.C. Koek.

KLAS D

Voorste rij v.l.n.r.: wmrs. S. Krol. R. Siebert, K.D.
Snilders.
Tweede rij: wmrs. F.G.M. van Ramselaar. R. van

Dijk, D. Stadman, W. Roorda, E.E. Snoek.
Derde rij: wmrs. O. de Vries, H.W. Hollander,
J.J.J. Lemmen, adj. K. Hoekstra.
Vierde rij: wmrs. J.A. Smid, R.M. Roling, J.
Schoemaker, M.J. Spijkerman.

KLAS O

VooÍste rij v.l.n.r.: wmrs. S.J.E. Ossewaarde, R.

Neuteboom, M.A. de Vos, J. Wittenberg, R.J.A.
Dooremolen.
Tweede rij: wmrs. J.F. Veerbeek, P. Venema, L.

Vink, J.M. RoeloÍs.
Derde rij: wmrs. T. Zwiers, R. de Vos, A. Bakker,

J. v.d. Kolk. adj. P.L. van Kekem.
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Korpsarts C.Th. Klemann bij

'Moeten de eisen
zijn afscheid:

voor politiemensen
niet anders gelegd rvorden?'

UTRECHT. - ,,In onze
maatschappij wordt de mens
van de wieg tot het graf be-
geleid. De bedrijfsarts neemt
daarvan een beperkt deel
voor zijn rekening. Voor de
korpsarts van de Rijkspolitie
wordt dat deel begrensd van
de aanstellingskeuring tot het
funktioneel leeftij dsontslag
of soms de afkeuring. Of in
een moderne variant: van
aanstelling tot ambtenaren-
rechter, want ook dat komt
voor. Binnen dat beperkte
gebied zijn de ontwikkelin-
gen in volle gang. De taken
van de politie worden om-
vangrijker, de begeleiding
moet daarom vaak intensie-
ver gebeuren. Blootstelling
aan lawaai, geweld, gassen

en ander oorlogstuig is dage-
lijks werk voor vele politie-
mensen geworden. Kan hij
dat aan? Moeten de eisen
niet anders gelegd worden?"
Woorden van dokter C. Th.
Klemann bij zijn afscheid als
korpsarts van de Rijkspoli-
tie. Op 16 februari werd hem
door de Algemene Inspektie
een receptie aangeboden op

het buro vari de afdeling
personeelsvoorziening in
Utrecht.

Vies woord

Precies vijftien jaar heeft
dokter Klemann gewerkt
voor de Rijkspolitie. ,,Om
nu te worden bijgezet naast
je kollega's Ten Cate, Pieters
en Langevoord", zoals zijn
kollega-korpsarts J. M.

Mostert het uitdrukte.
Dokter Klemann:,,Nood-
gedwongen bracht mijn posi-
tie vaak met zich, dat ik
even vaak optrad als
pastoor, dominee, kortom
als vertrouwensman en maat-
schappelijk werker en zelfs
als een soort ombudsman.
Aangezien je een bedrijfsarts
niet pijnlijker kunt raken
dan hem 'kontrolerend arts'
te noemen, heb ik dat 'vieze
woord' al vrij snel laten
schrappen. De bedrijfsarts is
geen kontrolerend arts.
De optiek van waaruit ik
persoonlijk heb gewerkt, is

deze: het korps Rijkspolitie
kan uitsluitend goed funktio-
neren als de individuele
politieman goed funktio-
neert. Ik ben blij dat het me
meermalen is mogen geluk-
ken om vastgelopen relaties
in de hiërarchieke sfeer weer
wat te oliën en op gang te
krijgen. "
,,Maar ik heb ook wel eens
gedacht: ik wilde dat vrouwe
justitia de blinddoek eens af

Per ULM over de
Oude lJssel

NIJMEGEN. - De nieuwe
kollega's C. Hartendorf en
W. van der Vies waren -
onderweg van school naar
praktijk - tijdelijk geplaatst
op de opvangeenheid in Laag
Keppel. Voor Van der Vies,

'die voorbestemd is om naar
de RPIW te gaan, een mooie
gelegenheid om in zwart-met-
goud droog te oefenen. Op
een februari-middag was het
tweetal per ULM onderweg
naar het buro van de

gemeentepolitie in Doetin-
chem.
Achterdochtig geworden
door recente berichten over
het optreden van een nep-
agent in de Achterhoek, wa-
ren voor een oplettende bur-
ger de twee met een

'Willempie-helm' en in ver-
schillende uniformen, aan-
leiding om de politie in Doe-
tinchem te waarschuwen.
Voordat de GP-ers de jacht
op de beide 'nep-agenten'
konden openen, waren de
wachtmeesters al op het bu-
ro. Een nieuwsgierige Doe-
tinchemse diender vroeg zich

18

buro.t' (AvdS)

deed. Dan zag ze misschien
iets meer", voegde hij er
kryptisch aan toe. ,,Werke-
lijke beslissingen zijn er in
die afgelopen vijftien jaar
niet zoveel genomen. Ik heb
veel kompromissen moeten
sluiten. "

Niet verloren

Dokter Klemann is nog niet
'verloren' voor de Rijks-
politie. In zijn nieuwe funk-
tie bij de Rijksgeneeskundige
Dienst zal hij zich bezig-
houden met het zoeken naar
mogelijke verbanden tussen

'het beroep' en 'de kwaal'.
(AH)

Nieuwe
korpsarts

De arts R. P. M.
Lamp is de opvolger
van dokter Klemann.
De heer Lamp was als
arts verbonden aan
het Akademisch
Ziekenhuis in Leiden.

af hoe wachtmeesters in
Doetinchem waren aan-
geland.
Antwoord: ,,Met de ULM."
De agent, kennelijk niet op
de hoogte van het vervoer-
middel met de nog nimmer
overtroffen eigenschappen,
keek naar het uniform van
Van der Vies en naar het
vaarwater voor de deur:

,,Da's makkelijk met de Ou-
de lJssel zo vlak voor het
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Politie Paard-Wijzer

Onder de titel 'Politie Paard-
Wijzer' doet de Politie
Dieren- en Milieubescher-
ming een boekje open over
het paard. Het pretendeert
niet een handboek te zijn
voor de behandeling van en
de omgang met paarden. Het
wil de opsporingsambtenaar,
die niet regelmatig met paar-
den omgaat, iets over de die-
ren vertellen. De samenstel-
lers nodigen de opsporings-
ambtenaren uit - juist nu
het aantal paarden in de re-
kreatie toeneemt - om de
wettelijke bepalingen met be-
trekking tot het dier te kon-
troleren. De samenstellers
hebben er een aardige
kennismaking met de edele
viervoeter van gemaakt. Het
boekje vertelt iets over de ge-

schiedenis en het gebruik van
het paard. Het geeft een om-
schrijving van de soorten, de

behandeling en omgang, op-
vang, geleiding en opstal.

Wat te doen bij een paard in
nood, zoals een paard dat
vast ligt, een gevallen paard,
een paard dat in de sloot is
geraakt, dat teveel voer
krijgt, te weinig beweging of
een paard dat wordt ver-
waarloosd, gewond, kreupel
of ziek is? De huisvesting en

de voeding worden bespro-
ken. Er is een afzonderlijk
hoofdstuk ingeruimd voor de

toezicht op de ruiterrekreatie
(gedrag manege, paarden-
verhuur, ruiteretiquette,
overlast, ruiterevenementen,
doping).
En tenslotte komt de wet-
geving aan bod. Van het
misdrijf 254 in het Wetboek
van Strafrecht, via dieren-
kwelling tot bepalingen in de

Algemene Politieverordenin-
gen. Van het RVV, naar
Luchtvaartwet, Veewet,
Paardenwet en Schrikdraad-

Alternatief

APELDOORN. - Niet ge-

heel van harte, maar gewoon
uit het oogpunt van kiezen
of delen, hebben vier Neede-

se jongens minstens een week
gewerkt aan het schoon-
maken van een parkeer-
garage en een muziekkoepel
die van onder tot boven met

Onder toezicht.

spuitbussen waren bewerkt.
De jongelui van 13 tot 18,

door de remmen geschoten
bij een karnavalsoptocht,
gingen de hakenkruizen en

de leuzen te lijf die ze eerder
in een wilde bui hadden aan-
gebracht. Nadat de wanden
waren schoongemaakt, was

het woord aan de winter-
schilder. Op te brengen van
het zakgeld. (HH)

(Foto Braakhekke)

Politie
Paard wiizer

besluit. Kortom alles over
het paard waar de politieman
of -vrouw wat aan kan heb-
ben. De 44 pagina' s kosten

Í 5,-. Over te maken op
postgirorekening 2127 0 t.n.v.

Penningmeester Bond van
Politieambtenaren in Neder-
land tot Bescherming van
Dieren in Lochem, onder
vermelding'Politie Paard-
Wijzer' (AH)

Aandenken.

Vlaamse Leeuw

APELDOORN. - Een pit-
tig kereltje die Willem Breg-
man. In de diskussie niet van
zijn stuk te brengen, vast-
houdend als aktief
vakbondsman, ongrijpbaar
voor zijn direkte chef ('Met
uw goedvinden even iets ge-

regeld') en daarnaast nog
energie genoeg om zich voor
de klas op de tafel te hijsen,
met kracht beide vuisten op
zijn niet te brede borst te

beuken onder het brullen

(Foto C. Goemans)

van de kreet 'Ik ben de
leeuw van Vlaanderen'.
Vandaar de bijnaam Leeuw
van Vlaanderen voor adju-
dant W. J. Bregman, tot
voor kort docent-klasseleider
op de opleidingsschool in
Apeldoorn. In december
heeft hij afscheid genomen
van het politie-onderwijs om
terug te keren naar de prak-
tijk als groepscommandant
in Gendringen. Bij het ver-
trek was er een kadootje van
docenten en adspiranten.
Een foto en . . een Vlaam-

(Jw)
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se Reus.
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Reisje naar Polen

BREDA. - Het is al weer
even geleden dat Nederland
verkeerde in de ban van het
grote voedselkonvooi naar
Polen. Een van de begelei-
ders van dat konvooi was
Gerard Kerstens (recherche
distrikt Breda). Met zijn

broer en 1864 voedselpakket-
ten van ruim tien kilo maak-
te hij de reis mee onder
konvooinummer 79. Een
koude reis, ntet veel hinder-
nissen en hartverwarmende
ervaringen. Gerard Kerstens:

,,'s Maandagsochtens na ons
vertrek uit Nederland werden
we om zes uur wakker. Van
de kou. De temperatuur bui-
ten de kabine - op de VW
testbaan van de Volkswagen-
fabrieken in Ehra Lessien -
was twaalf graden onder nul.
Wassen met ijskoud water.
Tegen tweeën in Helmstedt,
de grenspost naar de DDR.
Tweeëneenhalf uur waren er

nodig voordat alle papieren
waren ingevuld, vracht-
brieven gekontroleerd en de

lading was geïnspekteerd."

Gevangen

Onderweg door de DDR
ondervond het konvooi veel

last van sneeuw en vorst. Ge-

volg: bevroren ruitenwissers.
Twee kilometer over de grens

in Polen zag men de eerste

tank in de berm.
,,Met een snelheid van zo'n
35 kilometer per uur over

20

een laag vastgereden sneeuw.
Voor de stad ving een
politieman ons op om het
konvooi naar een terrein te
begeleiden. Het bleek een
autocircuit te zijn. Toen de
laatste wagen was gestopt,
ging het hek dicht en
posteerde zich een tank er
voor. We zaten gevangen.
Het was vier uur 's morgens
en erg koud. Om 10.00 uur
wakker geworden. Tempera-
tuur buiten - l5'C. Geen
ontbijt, geen sanitaire voor-
zieningen. De balpen schreef
niet meer. 's Avonds om ze-
ven uur werden we afgevoerd
naar een seminarie.
De Nederlandse bus knalde
nog achterop een politie-
wagen; de Polen maakten
overigens geen drukte over
de schade. In het seminarie
was er te eten. We konden er
douchen. Ei werd een kerk-
dienst gehouden en we kon-
den er slapen. Op een hou-
ten vloer van een leslokaal
weliswaar, maar het was er
warm. In het seminarie
praatte niemand over de
toestand in het land. Waren
zebang voor verraders?
De volgende morgen om tien
uur waren we weer bij de

vrachtwagen. Het was nu l7
graden onder nul. Geruchten
deden de ronde dat de voed-
selpakketten door de militai-
ren in beslag zouden worden
genomen. Er liepen Neder-
landers rond met het plan
om dan de brand in de la-
ding te steken. Gelukkig
kwam na de middag het be-
richt door, dat de lading op
34 plaatsen zou kunnen wor-
den afgeleverd. Ondertussen
hadden we 35 uur op het cir-
cuit gestaan. De reis naar
Warschau kon worden ver-
volgd. 's Nachts hebben we
daar in een hotel geslapen.
De wagens werden bewaakt
door Policja en Milicja."

Wir fahren nach Lotz

,,Lotz luidde onze bestem-
ming, 147 kilometer verder.
De politie begeleidde ons in
de stad. Op het moment dat
we het terrein van een semi-
narie wilden oprijden, sloot
een twintigtal auto's met
blauw zwaailicht aan het
eind de straat af. Men vertel-
de ons dat daar een samen-
scholing uiteen was geslagen.
Er was kennelijk niet op on-
ze komst gerekend. De kom-

Z sed,eczn;n poózrqkrwanien ze dery

.rtz z najlepezyui Zyczcnlaml n8

Swieta B.Zego Ncr.dzenla

.?anu Gêrard Kerstens

^zltR^N rrzOnKOt{/c,

Ks. l,ucjan Domagala

á2Á-_..- [\*'-,7 - -
Ozrrków,dnia 18.XII.1981 r

Afbeelding en opdracht vun

een dankbare pastoor.

munikatie in het hele land
leek gestoord. Men wist niet
eens, dat we met pakketten
onderweg waren. Toen dat
bekend werd, behoefden we
geen pakketje meer te dra-
gen. Die nacht sliepen we
voor het eerst weer eens in
een bed. Die avond ging het
terug in de richting Poznan.
Onderweg raakten we in een

sneeuwstorm verzeild. De
volgende middag waren we
terug aan de grens met de
DDR. Daar werd de hele ka-
bine onderzocht op wapens,
munitie en pornografie. Zelfs
het geld werd bekeken. Om
zeven uur 's avonds waren
we terug aan de grens met
West Duitsland. Daar werd
een hond langs en door de
trailer gejaagd, op zoek naar
mensen. Enkele chauffeurs
werden tot op de onderbroek
gefouilleerd. In een Rast-
státte in Helmstedt een tele-
foon opgezocht. Om naar
huis te bellen."
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Overste B. Lutken
benoemd tot DC
van Breda

VOORBURG. - De overste
B. A. Lutken, hoofd van het
Buro Projekten en Voor-
schriften van de Algemene
Inspektie is per I april be-
noemd tot distriktscomman-
dant te Breda. Hij volgt ko-
lonel W. H. K. van Nijnan-
ten op die op die datum met
funktioneel leeftij dsontslag
de dienst verlaat. (AH)

langs de

weg gezlen
DORDRECHT. - In het
licht van de voortdurend nij-
pender wordende energie
hebben wetenschappers en
technici zich met elan op het
terrein van de alternatieve
mogelijkheden begeven.
Zonnecellen, aardwarmte,
getijdenbeweging en wind-
energie staan volop in de
belangstelling. Maar onder-

l'eerkrachtig.

tussen komen automobilisten
met pijn in het hart tot
stilstand naast de pomp met
super of normaal, als de
benzinemeter het rode vlak
van de'reserve' al lang heeft
bereikt. Dure benzine?
Maakt mij'niet uit; ik doe er
toch altijd maar voor vijf-
entwintig gulden in, lachte
hij zuur.
In de buurt van Oud-
Beijerland woont iemand die
vond dat zijn autootje be-
hoorde tot de leuke ding'n
voor de mens'n. Niet bereid
zijn deusjevoo naar de han-
del te brengen had hij er het
volgende op gevonden.
Kollega Frans Mesker uit de
Hoekse Waard fotografeerde
het systeem.

kort
&hlein

gelezen

o Staatssekretaris De Boer
overweegt een aantal CRM-
inspekteurs het land in te
sturen om politie- en
douaneambtenaren bij stand
te verlenen en bij te scholen
op het terrein van de dieren-
bescherming. (De Stem)

o Sietske Wiersma, echt-
genote van een wachtmeester
op Vlieland heeft in een am-
bulance, onderweg naar een
helikopter die haar voor de
bevalling naar het vaste land
zou vliegen, een baby gekre-
gen. Moeder en dochter Hil-
lie maken het goed.

(Leeuw. Crt.)

o De politie van Wenen
heeft een schroothandelaar
in de kraag gegrepen. Twee
jaar lang reed de man met
een kraanwagen kriskras
door de Oostenrijkse hoofd-
stad. Elke verkeerd gepar-
keerde auto sloeg hij aan en
voerde hem regelrecht naar
de schrootpers. (AD)

o De RPtV/ in Lelystad wil
dat er afdoende maatregelen
worden getroffen om de toe-
nemende agressiviteit van
visstropers op de randmeren
tegenover politiepersoneel in
te dammen. (AD)

o De werkdruk van de
Arnhemse politie heeft in
l98l het maximum bereikt.
Er moest een wachtlijst van
te arresteren verdachten wor-
den opgesteld. Het veelvuldig
afstaan van ME-manschap-
pen ontwricht het funktione-
ren van het eigen korps,
aldus hoofdcommissaris
Bakker. (Parool)

21

o De Rotterdamse politie is
bij het onderzoek in de
Uniserzaak tot de konklusie
gekomen, dat de rivierpolitie
een afdeling voor milieu-
kriminaliteit moet oprichten-

(Schuttevaer)

o ,,Is de politie aanspreek-
baar? Het is een kreet om te
zeggen dat een provinciaal
georganiseerd korps verder
van de burger af komt te
staan. Kijk naar de Rijks-
politie. De wachtmeester in
een dorp hoort bij een lande-
lijk korps, maar zijn afstand
naar de bevolking is meestal
heel klein." Aldus hoofd-
commissaris Peijster (Den
Haag) over de noodzaak van
een nieuwe politiewet.

(Parool)

o Hogere politiefunktio-
narissen krijgen een speciale
opleiding voor de begeleiding
van optreden bij omvang-
rijke rellen. Het voorstel om
tot regionale staven (bemand
door officieren van Rijks- en
Gemeentepolitie) bij groot
politieoptreden te komen, is
ontstaan uit een onvrede
over het verloop van akties
in o.a. Amsterdam en Dode-
waard. Deskundig politie-
personeel uit het gehele land
moest worden ingezet, waar-
door het totale politie-
apparaat dreigde te worden
ontmanteld. (Gelderlander)

o De Rotterdamse commis-
saris Van der Meer vindt zijn
Rivierpolitie niets voor vrou-
wen: ,,De bemanning van
een schip zou - als zij een
tijd op zee heeft gezeten -
vreemd opkijken als zij een
politievrouw voor de passen-

kontrole ziet verschijnen."
(Schuttevaer)

RPm signaleert in dit rubriek-
je wat er in de pers over de po-
litie wordt geschreven. Voor
de juistheid van de inhoud
blijven de genoemde media
verantwoordelijk.
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Mislukte poging

APELDOORN. - Voor een

aantal liefhebbers op de
school in Apeldoorn was één

dag vrij, aansluitend op het
karnavalsweekend, wel wat

weinig om te dweilen terwijl
de bierkraan nog openstond.
Een deputatie poogde, geheel

in stijl, direkteur Van den
Bos tot andere gedachten te

brengen. Op zijn minst een

dag langer zotheid, luidde

het vriendelijke verzoek. De
demonstranten bleken zich in
de waard te hebben vergist.

De Bourgondiërs moesten
het afleggen tegen de nuch-
terheid van boven de rivie-
ren. ,,Leuke poging. Maar
hoe denk je je diploma te
halen? Bovendien heeft men
in de politiepraktijk ook niet
altijd vrij wanneer men daar
zin in heeft. En deze school
moet een voorbereiding op
de praktijk zijn, nietwaar?"
Een beetje teleurgesteld ver-
trok de karnavaleske groep.
Hebben ze 's avonds op
school een feestavond ge-

organiseerd. 'Werd het toch
nog gezellig. (Jw;Zou u ons níet (Foto C. Goemans)

Onrust in Den Bosch

DEN BOSCH. - Er is on-
enigheid ontstaan in de staf
van het distrikt Den Bosch.
Waarnemend distrikts-
commandant Haers is ver-
plaatst naar Breda en het
hoofd Algemene Zaken is

voorlopig te werk gesteld bij
het distrikt Nijmegen. Op
korte termijn wordt een

nieuwe waarnemer benoemd
die kolonel Vrijhoef tevens
zal opvolgen, als de distrikts-
commandant per mei '83 met
flo gaat. Het Brabants Dag-
blad weet te vertellen, dat de

moeilijkheden zijn ontstaan
als gevolg van een menings-
verschil over het te volgen
beleid tussen de DC en zijn
stafofficieren Haers, Castri-
cum en Plompen.

(AH)

Gefeliciteerd met
uw B-diploma

NIJMEGEN. - Nog niet zo
lang geleden schonk de echt-
genote van kollega W. Age-
link in het distrikt Nijmegen
het leven aan een gezonde
tweeling. Het gezin stelde -
vol vreugde - de distrikts-
commandant op de hoogte.
Een week of zes later kwam
er reaktie van de Tweede
Walstraat in Nijmegen. De
plaatsvervanger liet Agelink
weten: 'Mede namens mijn
staf wens ik u van harte ge-

luk met het behalen van het
diploma B'.
Agelink had dat diploma al
in 1979 behaald. Vandaar die
tweeling? (AvdS)

en Sita Landman, gekleed in
uniform met schortje en kap-
je ."
Moatte wy nou laeitsje of
skrieme? íAH)

Tweeslachtigheid

NIJMEGEN. - Binnen het
bewakingsgebied van de
groep Wamel is voor de lief-
hebbers heel wat te beleven.
Er zijn twee sexklubs gehuis-
vest waarin buitenlandse da-
mes werken. En omdat de
Vreemdelingenwetten ook
van toepassing zijn op het
Land van Maas en Waal,
houden de RP'ers er ook wel
eens kontroles. Maar al te
vaak kwam het voor, dat in
de clubs dames - zoals dat
heet - illegaal verbleven. En
wat gebeurt er dan in zo'n
geval? De dames worden
aangehouden, gefouilleerd en

naar het buro gebracht. Het
is bij ons niet gebruikelijk
dat vrouwen door kerels
worden gefouilleerd. Dus ko-
men er een paar vrouwelijke
wachtmeesters van een van
de naburige groepen assis-

teren.
Onlangs deed de Rijkspolitie
uit V/amel een inval. Ze trof
onder andere twee vrouwen
aan die niet voor een verblijf
door de Nederlandse over-

heid waren uitgenodigd. De
dames zagen er, zoa)s dat

heet, gezond uit. Van boven
goed geproportioneerd.
Allerminst reden om te twij-
felen. Fouilleren dus. De
vrouwelijke kollega's kweten
zich van hun taak. Die ene

wachtmeester die - zoals la-
ter bleek - had moeten ont-
dekken dat ze een travestiet
onder handen had, heeft
echter nooit van zich laten
horen (AvdS)

Wachtmeester-
Koffiejuffrouw
LEEUWARDEN. - Voor
de werkgroep 'Gelijke Kan-
sen' ligt nog een heel terrein
braak in Friesland. Dat bleek
onlangs bij een van de werk-
bezoeken van de distrikts-
commandant aan de groe-
pen. Uit het verslag van de
bijeenkomst:,,Des morgens
werd hij welkom geheten in
bet Groepsbureau te Grouw.

Uitgedost met Grouwsluier.

Aanwezig was het voltallige
personeel en de burge-
meesters B. G. Holtrop en

J. H. Schuren van de ge-

meenten Idaarderadeel en
Utingeradeel (bewakings-
gebied van de groep Idaarde-
radeel).
Onder het genot van een

kopje koffie, geserveerd

door de lieftallige wacht-
meestefinn en R)a Ravedoot
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We groeie d'r uit

EINDHOVEN. - Een plan-
netje van de kollega's van de
groep Best om met karnaval
eens verrassend voor de dag
te komen, viel in goeie aar-
de. De RP'ers kregen een

brandweerauto te leen en de
burgemeester zorgde voor
een plekje waar de wagen
aangekleed kon worden.
En wat lag er toen meer voor
de hand dan de huis-
vestingsproblemen waarmee
de groep al jaren kampt,
maar eens op komische wijze

Achteruit!

ffiWff
ffiWT%

IVooruil

noteren: naam, adres en telefoon van uw info ! ALGEMENE VERKEERSDIENST
Th. A. LEENDERS,

DISTRIKT GRONINGEN Bureau: Hoofdstraat U,3972 LB Driebergen
H. J. KUtpER, tet. 03438 - 1 4242 (thuis: 03438 - 1 76 86).
Bureau: Prof. Van Hallstraat 3,9726 AG Groningen DIENST LUCHTVAART

Bureau: Vlijmenseweg 50A,5223 GW Den Bosch RIJKSPOLITIE TE WATER

Bureau: Sarphatistraat 110, 1017 WS Amsterdam Postbus 269, 8901 BB Leeuwarden
ter. 020 - 2263 22 (thuis: 020 - 13 70731. tet. 058 - 44ffi zl4 (thuis: 058 - 8S 37 34).

ALGEMENE INSPEKTIE
H. VAN DER WERFF,
Bureau: Postbus 958,2270 AZ Voorburg
tel. 070 - 69 40 21 (thuis: 02520 - 1 71 68).
DISTRIKT ALKMAAR
M. J. DE LEEUW,
Bureau: Bergerweg 150, 1817 MN Alkmaar
tel.072 - 11 86 00 (thuis: 02299 - 2251.
DISTRIKT AMSTERDAM
P. GORISSEN.

DISTRIKT APELDOORN
W, VAN MIDDELKOOP,
Bureau: Fauststraat 7,7323 BA Apeldoorn
tel. 055 - 66 09 11 (thuis: 05206 - 7 87 221.

DISTRIKT ASSEN

tel. 050 - 13 35 42 (thuis: 05945 - 1 27 981.

DISTRIKT's-H ERTOG EN BOSCH
G. J. HARMSEN

tel. 073 - 21 51 15 (thuis: 04104 - 7 76 641.

DISTRIKT LEEUWARDEN

DISTRIKT MAASTRICHT
A. W. M. STEENS,
Bureau: Stationsstraat 42-44, 6221 BR Maastricht
tel. 043 - 5 4222 (thuis: 04495 - 31 15).

DISTRIKT MIDDELBURG
J. L. F. MOENS.

P. H. J. E. BEEREBOOM,
Bureau: 1'117 ZH Schiphol, postbus 7577
tel. 020 - 17 45 55 (thuis: 01725 - 12 30).

J. G. J. VAN SOEST,
Bureau: Hoofdstraat 82,3972 LB Driebergen
tel.03438 - 14242 (thuis:03402 -377 201.

Opleidingsschool Apeldoorn: G. J. WENNEKKER,
Arnhemseweg 348,7334 AC Apeldoorn
tel. 055 - 33 09 03 (rhuis: 085 - 81 06 90).
Opleidingsschool Harlingen: L. VERBEEKE,
Kon. Wilhelminastr 41 , 8862 SH Harlingen
tel. 05178 - 65 41 (thuis: 05178 - 36241.
Opleidingsschool Horn: J. W. M. VAN GEMERT,

tel. 04748 - 16 66 (thuis: 04748 - 17 00).

Centrale Opleiding Mobiele Eenheden:

U kunt bij uw info ook de spullen kwijt voor
het RP-museum

F. SCHOLTENS,
Bureau: Tuinstraat 17, g4O4 KK Àssen
tel. 05920 - 2 18 88 (thuis: 05920 - 5 11 tel. 01 180 - 2 80 85 (thuis: 01 180 - 2 66 66).

DISTRIKT NIJMEGENDISTRIKT BREDA
S. G. M. WORM,
Bureau: Heerbaan 42-44,4811 MA Breda
tel. 076 - 2240 61 (thuis: 04166 - 14 89).

DISTRIKT DOBDRECHT
J. VAN DIJK,
Postbus 174, 3300 AD Dordrecht
tef . 078 - 1374 zl4 (thuis: 01835 - 19 87).

DISTRIKT EINDHOVEN
G. A. WONINK,
Bureau: Ekkerstraat 2, 5616 SP Eindhoven
ter. 040 - 51 38 38 (thuis: 040 - 44 96 06).

DISTRIKT's-GRAVENHAGE
Th. SPELT. C. A. VAN DER HORST,
Bureau: v.d. Valk Boumanweg 1ffi,2352 JD Leider- Bureau: Stationsweg 9.8011 CW Zwolle
dorp, tel. 071 - 89 92 70 (thuis: 071 - 41 30 23). tel. 05200 - 1 06 25 (thuis: 05200 - 3 15 68).

Bureau: Groenmarkt 14,4331 BH Middelburg Baexemerweg 1,6085 NR Horn (post Baexem)

A. VAN DER SCHEUR , p. s. c. vAN DE R|JKEN,
Bureau: 2o Walstraar g-t+, OStt LV Nijmegen 2e Tieflaarsestaat2, 4182:!-E \gg{jl!l
tet. 090 _ 228273 (thuis: óSAZS _ 2B2tí1. - tel. 04181 - 16 82 (thuis: 073 - 4116 99).

DISTRIKT ROERMOND Verkeersschool: D. J. VAN DIJK,

STAFBURo vooRLrcHrNG, ,t"ïï5iji.rïïi.f1,f;tq'3Jr,1àt 3,1$l*"Bureau: Europalaan O 31 , 6075 EB Herkenbosch -:' .--- '- - '-.
tel.04752 - 26 30. Kaderschool: B. M. VAN HARSKAMP,

DrsrRrKr urREcHr àï:[3i:%ï".%348, 
7334 Ac Aperdoorn

A' c' J' SCHADDELEE, RESERVE RrJKspoLrrrEBureau: Huis ter Heideweg 30, 3705 LZ Zeist
tet. 03404 - 19821(truis:"Og+ga _ 1 28 65). P. G. VAN DER VL|ES,

orsrRrKr zwoLLE Ï:ï:&'Áï1'Xï il nf,'n?,àfr,'!iT6ïï1
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Algemene lnspektie

Houten van, R.A. te Voorburg per 1-1-82 aan-
gesteld als AAC 3.
Koch, M.L. te Voorburg per 1-12-81 aangesteld als

AAC 3.
Kobus, M. AAC 1 te Voorburg per 1-2-82 de dienst
verlaten.
Polderman, Th. te Voorbu rg per 1 -2-82 aangesteld
als AAB 1.

Vos de, M. te Voorburg per 18-1-82 aangesteld als
AAC 3.

Distrikt Alkmaar

Bottema, F. wmr. te Anna Paulowna per 1-2-82
verplaatst naar Harlingen (RPtW).

Burg v.d., A. wmr. te Bergen per 1-1-82 verplaatst
naar De Koog.
Daalder, l. wmr. te Den Burg per 1-2-82 de dienst
verlaten.
Deelen, D^ wmr. te Bergen per 1-1-82 verplaatst
naar Kleine Sluis.
Feitsma, M. jr. wmr. te Enkhuizen per 1-2-82 de
dienst verlaten.
Geijteman, te Warmenhuizen per 1-1-82 bevor-
derd tot wmr. l.
Haar v.d., J.K.G. wmr. te Bergen per 'l-l-82 ver-
plaatst naar Zuidland (distr. Dordrecht).
Haasnoot, D. te Egmond per 1-1-82 bevorderd tot
wmr. l.
Hiemstra, D. wmr. te WieringerwerÍ per 1-2-82

verplaatst naar Harlingen (RPtW).

Hinkema, F. owmr. te Den Oever per 1-1-82 be-

noemd tot plv. gr. cdt. tevens rayoncdt. Hippo-
lytushoef.
Hoorenman, H.H.M. te Schagen per 1-1-82 be-

vorderd tot wmr. l.

Jansen, M. te Wieringerwerf per 1-1-82 bevorderd
tot wmr. l.
Koster de, C. wmr. te Enkhuizen per 1-1-82 ver-
plaatst naar Bergen-Binnen.

Krol, E. te Nieuwe Niedorp per 1-1-82 bevorderd
tot wmr. l.
Krom, M.T. te Hoogwoud per 1-1-82 bevorderd
tot wmr. l.
Leeuw de, M.J. te Alkmaar per 1-1-82 benoemd
tot ambt. Alg. Zaken tevens coórd. landgr. Staf
Alkmaar.
Leijen, N.J. te Schagen per 1-1-82 bevorderd tot
wmr. l.
Lussing, N. adj. te Alkmaar per 1-1-82 met f.l.o.
Lok, C.H. wmr. te Enkhuizen per 1-1-82 verplaatst
naar Bergen aanZee.
Meer v.d., J.G. te De Koog per 1-1-82 bevorderd
tot wmr. l.
Meester, J.J. wmr. te Bergen per 1-1-82 ver-
plaatst naar Obdam.
Munnik v.d., H.J.D. te Schagen per 1-1-82 bevor-
dérd tot wmr. l.
Neilen, F.A.E. wmr. te Bergen per 1-1-82 ver-
plaatst naar Barsingerhorn.
Nes, L.B. te Bergen per l-1-82 aangesteld als schr.
Olivier, C.J. wmr. te Enkhuizen per 1-1-82 ver-
plaatst naar Egmond.
Ottens, K.H. te Wieringerwerf per 1-'l-82 bevor-
derd tot wmr. I en verplaatst naar Wieringerwerf.
Otter, J. te Schoorl per 1-2-82 bevorderd tot wmr.
Out, C.J. te Grootebroek per 1-1-82 bevorderd tot
wmr. l.
Werf v.d., J.J. te Heiloo per 'l-1-82 bevorderd tot
wmr. l.
lJzer, F.J. te Grootebroek per 1-1-82 bevorderd tot
wmr. l.

Distrikt Amsterdam

Douma, S.J. wmr. te Aalsmeer per 1-1-82 ver-
plaatst naar Volendam.
Eissens, J. te Wormer per 1-1-82 bevorderd tot
owmr. en aangewezen als 2e owmr. gr. stpl. rayon.
Galen van, H. wmr. te Weesp per 1-2-82 met f .1.o.

Haan de, G. owmr. te Amsterdam per 1-1-82ver-
plaatst naar Zwolle-(distr. Zwolle).
Heslenfeld, R.A. wmr. te Aalsmeer per 1-1-82 ver-
plaatst naar Blaricum.

Hietkamp, S. wmr. te Aalsmeer per 1-1-82 ver-
plaatst naar Volendam.
Huijgens, F.M.M. wmr. te Weesp per 1-1-82 ver-
plaatst naar Castricum.
Jongen, H.G.G. wmr. te Uithoorn per 1-1-82 ver-
plaatst naar Echt (distr. Roermond).
Kelder, P. wmr. te Weesp per 1-1-82 verplaatst
naar Diemen.
Kemper, J.M. te Weesp per 1-2-82 aangesteld als
wmr.
Kraan, J.B.M. wmr. te Ouder-Amstel per 15-2-82
verplaatst naar Spierdijk (distr. Alkmaar).
Laterveer, H.J. wmr. I te Uithoorn per 1-1-82 ver-
plaatst naar Schiphol, Onderafd. Rech. Zaken
(D.L.V.).
Numaí A.S. te Amsterdam perl-2-S2aangesteld
als RA lll.
Plas v.d., L. wmr. te Aalsmeer per 1-1-82 ver-
plaatst naar Wormer.
Raadgever. J. wmr. te Weesp per 1-1-82 ver-
plaatst naar Aalsmeer.
Ree v.d., C.H. AAC 2 te Uithoorn per 1-4-82 de
dienst verlaten.
Slooten van, A.C. wmr. te Weesp per 1-1-82 ver-
plaatst naar Ouderkerk a/d Amstel.
Stam, H. te Wormer per 1-2-82 aangesteld als
wmr.
Stee ter, B. wmr. te Aalsmeer per 1-1-82 verplaatst
naar Uithoorn.
Sijtsma, T.A. te Weesp per 1-2-82 bevorderd tot
schr. A.
Vaartv.d., H. wmr. te Weesp per 1-1-82verplaatst
naar Halfweg.

Distrikt Apeldoorn

Bikker, P. te Nunspeet per 1-12-8'l aangesteld als
wmr.
Boxum, R. owmr. te Hoevelaken per 1-1-82 ver-
plaatst naar Kollum (distr. Leeuwarden).
Christiaans, A.W. owmr. te Wezep per 1-3-82 ver-
plaatst naar Apeldoorn.
Heideveld, C. wmr. te Oldebroek per 15-1-82 de
dienst verlaten.

gevestigd in het voormalig
Koninklijk Weeshuis te Euren (Gld.)

MUSEUM der Koninklijke Marechaussee
Een bezoek aan dit museum geeft u inzicht in de geschiedenis van dit
Wapen, het voormalig korps Politietroepen, de voormalige Rijks- en
Gemeenteveldwacht, de vooroorlogse Gemeentepolitie en de huidige
Rijks- en Gemeentepolitie.

Open: 'l mei - 1 oktober van dinsdag t/m vrijdag 10.00-12.00 en 13.30-16.00 uur, zaterdag,
zon- en feestdagen van 13.30-17.00 uur. Maandag gesloten. Rondleiding op aanvraag.
Weeshuiswal 9, Buren (Gld.). Telefoon 03$7]2ffi.
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Jong de, G. wmr. te Nijkerk per 15-1-82 de dienst
verlaten.

Distrikt Assen

Diemer, B. te Gasselte per 1-2-82 aangesteld als

wmr.
Hessels, R. te Assen per 1-4-82 bevorderd tot
wmr. l.
Kemkes, J. te Odoorn per 1-4-82 bevorderd tot
wmr. l.
Luinge, L. te Vries per 1-2-82 aangesteld als wmr.
Mulder, H. te Roden per 1-1-82 aangesteld als

wmr.
Popken, G. wmr. I te Westerbork per 1-2-82 de

dienst verlaten.
Post, G. te Westerbork per 1-2-82 aangesteld als

wmr.
Schut, A. te Vries per 1-11-81 bevorderd tot schr.
A.
Sikkens, J. wmr. I te Borger per 1-1-82 verplaatst
naar Assen.
Thies, E. wmr. I te Hoogeveen per 1-12-81 ver-
plaatst naar Midsland (distr. Leeuwarden).
Warman, A. te Assen per 1-4-82 bevorderd tot
wmr. l.
Woude v.d., H. te Roden per 1-2-82 aangesteld als

wmr.

Distrikt Breda

Baardwijk van, J.J.M. wmr. I te Gilze Rijen per 1-

2-82 de dienst verlaten.
Bernard, H.M. owrnr. te Steenbergen per 18-2-82
verplaatst naar 's Heer Arendskerke (distr. Middel-
burg).
Boelsma, R.P. te Raamsdonksveer per 1-4-82be-
vorderd tot wmr. l.
Broekhoven van, J.M.F. te Rijsbergen per 1-4-82
bevorderd tot wmr. l.

Cuijk van, G.J.J. wmr. te Raamsdonksveer per 1-

12-81 verplaatst naar Geertruidenberg.
Diepstraten, A.J.G. te Steenbergen per 1-4-82
bevorderd tot wmr. l.
Eerden van, G.W.J. wmr. I te St. Willebrord per
16-11-81 verplaatst naar Veldhoven (distr. 's-Herto-
genbosch ) .

Engel, G.P. wmr. lte Oost-West- en Middelbeers
per 18-2-82 verplaatst naar 's-Hertogenbosch (distr.
's-Hertogenbosch ).
Giels van, N.J.P.M. te Zundert per 1-2-82 aan-
gesteld als wmr.
Habraken, F.C.W.J. wmr. te Berkel Enschot per
1-2-82 de dienst verlaten.
Houten van, R. wmr. lte Alphen en Riel per 16-1-
82 verplaatst naar Gorinchem (RPtW).
Huismans, C. owmr. te Alphen en Riel per 1-2-82
met f.l.o.
Huijben, N.J.M. te Udenhout per 1-4-82 bevor-
derd tot wmr. l.
Krom, A.L.M. te St. Willebrord per 16-1-82 ver-
plaatst naar Huijbergen en per 1-4-82 bevorderd tot
wmr. l.
Nouweland v.d., LJ.F.M. wmr. I te Zundert per

l-7-81 verplaatst naar Veldhoven (distr. 's-Herto-
genbosch).
Olree, H.A. te Goirle per 1-4-82 bevorderd tot
wmr. l.
Oosterbosch van, J.S.M. te Goirle per 1-7-81 be-
vorderd tot wmr. l.
Slaat, T.A.M. te Oudenbosch per 1-4-82 bevor-
deÍd tot wmr. l.
Schepper de, H. adj. te Zundert per 1-2-82 met
f .l-o.

Vennix. H.F.P.G. te Hilvarenbeek per 15-1-82 aan-
gesteld als wmr.
Verschuren, J.C.M. te Fijnaart per 1-4-82 bevor-
derd tot wmr. l.
Vessem, W.C.M. te Berkel-Enschot per 1-4-82be-
vorderd tot wmr. l.
Veen van, J.W. wmr. I te Schalkhaar per 1-2-82

verplaatst naar Zwolle (distr. Zwolle).

Distrikt Dordrecht

Borst de, B. te Hard.-Giessendam per 1-1-82 be-

vorderd tot owmr. en verplaatst naar Molenaars-
graf .

Bragt, C. wmr. te Alblasserdam per 1-2-82 de

dienst verlaten.
Den Brinker, H.A.T.M. te Meerkerk per 15-1-82

aangesteld als wmr.
Brouwer, T.J. AAC 2 te Dordrecht per 1-2-82 de

dienst verlaten.
Douw, C.P. wmr. te Papendrecht per 13-2-82 ver-
plaatst naar Willemstad (RPtW).

Elzinga, W. wmr. te Poortugaal per 13-2-82 ver-
plaatst naar Delfzijl (RPtW).

Herwijnen van, J. te Dordrecht per 1-1-82 aan-
gesteld als RA lll.
Hoof van, P.A.C. adj. te Alblasserdam per 1-1-82

verplaatst naar Dordrecht.
Hooghuis, A. te Rotterdam per 1-1-82 bevorderd
tot AAC 3.
Horst v.d., P.C.M.G. te Papendrecht per 1-2-82

bevorderd tot owmr.
'Koning, F.C. wmr. I te Arkel per 1-2-82 verplaatst
naar Borger (distr. Assen).
Meijdam, P.G. wmr. lte Hellevoetsluis per 13-3-82
verplaatst naar Dordrecht.
Mollenvanger, P.J. te Hard.-Giessendam per 15-

1 -82 aangesteld'als wmr.
Nauta, J. wmr. te Oud-Beijerland per 13-2-82ver-
plaatst naar Lelystad (RPtW).

Oudenaren van, A.K. te Middelharnis per 1-1-82

aangesteld als schr.
Tuk, R. wmr. te Numansdorp per 1-2-82 de dienst
verlaten.
Versluis, M. wmr. I te Rozenburg per 1-2-82ver-
plaatst naar Arkel.

Distrikt Eindhoven

Biere, H.G.A.L. wmr. te Best per 1-1-S2verplaatst
naar Liempde (distr.'s-Hertogenbosch).
Brandes, J.J.H.C. te Luyksgestel per 1-1-82 be-
vorderd tot owmr., benoemd tot rayoncdt. te Ospel
(distr. Roermond).
Brouwer-Schilder, M.F.H. te Eindhoven per 1-2-

82 bevorderd tot AAC 1.

Elderen van, P:C.J.W.. te Maarheeze per 1-1-82

bevorderd tot owmr. en aangewezen als postcdt.

Lienden (distr. Nijmegen).
Fransen, A.P.G. te Budel per 1-2-S2aangesteld als

wmr.
Heijden v.d., F.H.P.C. wmr. te Budel per 'l-1-82

verplaatst naar Nuenen.
Hofste, G.H.M. wmr. te St. Oedenrode per 1-1-82

verplaatst naar Lieshout.
Hurkmans, B.A.M. te Someren per 1-2-82 aan'
gesteld als wmr.
Klei v.d., R. wmr. te Eindhoven per 1-1-82 ver-
plaatst naar Bladel.
Kooijmans, M.G.M. wmr. te Budel per 1-1-82ver-
plaatst naar Best.

Oostra, H. wmr. te St. Oedenrode per 1-1-82ver-
plaatst naar Eersel.

Roumen, G.H.M. wmr. per 1-1-82 verplaatst naar
St. Oedenrode.
Thijssen, A.J.H.M. wmr. te Gemert per 1-2-82de
dienst verlaten.
Walda. L wmr. te St. Oedenrode per 1-1-82 ver-
plaatst naar Gemert.
Wanrooij van, W.M. te Bladel per 1-2-82 aan-
gesteld als wmr.

Distrikt's-Gravenhage

Adriani, F.J. te 's-Gravenzande per 1-2-82 aan-
gesteld als wmr.
Duijvenbode van, P.M. te Oegstgeest per 1-1-82
bevorderd tot AAC 2 en verplaatst naar Leiderdorp.
Fokker, H. te Pijnacker per 1-2-82 aangesteld als
wmr.
Fuykkink, J.D.C. owmr. te Pijnacker per 1-1-82
verplaatst naar Oegstgeest.
Grootjen, R.C.'M. te Alkemade per 1-2-82 aan-
gesteld als wmr.
Haarlem van, R. wmr. te Leiderdorp per 8-2-82
verplaatst naar Rijswijk.
Heide v.d., F. wmr. te Voorschoten per 1-3-82 ver-
plaatst naar Nederhorst den Berg (distr. Amster-
dam).
Hogervorst, A.J.M. te Pijnacker per 1-2-82 aan-
gesteld als wmr.
Hogervorst, C.H.M. te Pijnacker per 1-2-82 aan-
gesteld als wmr.
Horst v.d., A. te Schoonhoven per 1-2-82 aan-
gesteld als wmr.
Jager de, J. wmr. te Berkel en Rodenrijs per 1-2-

82 de dienst verlaten.
Rootselaar van, S.T. wmr. te Rijnsburg per 1-2-82
de dienst verlaten.

Uan Gend & loos

organisatoren
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Suurbach, G. te Lekkerkerk per 1-2-82 aangesteld
als wmr.
Wijk van, H.M. te Lekkerkerk per 1-1-82 bevor-
derd tot AAC 2 en verplaatst naar Breda (distr. Bre-
da).
Zoetendaal, J.G. te Alkemade per 15-1-82 aan-
gesteld als wmr.

Distrikt Groningen

Bloem, A.J. te Bedum per 1-2-82 aangesteld als
wmr.
Bosma, H. te Bedum per 1-2-82 aangesteld als
wmr.
Bufder, H.J. te Bedum per 1-2-82 aangesteld als
wmr. l.
Harms, Z. te Muntendam per 1-2-82 aangesteld als
wmr.

Jongsma, J. te Bedum per 1-2-82 aangesteld als
wmr.
Koedijk, G.J. wmr. te Appingedam per 15-1-82

verplaatst naar Vollenhove (distr. Zwolle).
Kremer, H. te Bedum per 1-2-82 aangesteld als

wmr.
Kruizinga, W.J. te Bedum per 1-2-82 aangesteld
als wmr.
Nijkeuter, W. te Wehe per 'l-'l-82 bevorderd tot
ad.i. en verplaatst naar Assen (distr. Assen).
Scholtens, D. owmr. te Grijpskerk per 16- 1 -82 ver-
plaatst naar Haaksbergen (distr. Zwolle).
Sintenie, B.M. te Appingedam per 1-2-82 aan'
gesteld als wmr.
Spijk, T. wmr. I te Bedum per 1-2-82 met f.l.o.
Veen, G. wmr. te Bellingwedde per 15-1-82 de

dienst verlaten.

Distrikt's-Hertogen bosch

Bosma, G.A. te Werkendam per 16-1-82 verplaatst
naar Grootegast (distr. Groningen).
Bosman, G.M. wmr. te Raalte per 1-2-82de dienst
verlaten.
Boven van, P.A. wmr. te Vlijmen per 1-1-82 ver-
plaatst naar Veghel.
Breugel van, M.H. wmr. te Vlijmen per 1-1-82 ver-
plaatst naar Sleeuwijk.
Franken, A.J.M. te 's-Hertogenbosch per 1-2-82
bevorderd tot owmr.
Goeij de, C.J. te Vlijmen per 1-2-82 benoemd tot
ambt. Voorkoming Misdrijven en verplaatst naar's-
Hertogenbosch.
Gulik van, G.J.J. wmr. te Helvoirt per 1-2-82 de
dienst verlaten.

GAP-CHURAPPARATUUR @r Voor het vangen en verdoven van wilde, wild
geworden of moeitijk te benaderen dieren.

Short range projector (Pistool) Voor schietafstanden van 10 tot 12 meter
Long range projector (Koolzuurgasgeweer) Voor schietafstanden van
maximaal 35 meter
Extra long range projector (Vuurwapengeweer) Voor schietafstanden van
10 tot 100 meter

Een duidelijke Nederlandse brochure over de toepassing van deze apparatuur is thans
beschikbaar op aanvraag.

Strandgaperweg 30 ' 8256 PZ Biddinghuizen
tel.032ll-1707

DORHOUT MEES
JACHT EN SCHIETSPORTCENTRUM

Agent voor Capture-apparatuur van
Palmer Chemical v/h Bureau Vecin

@ TELE-rrrclN POLITIE INFORffiAilE

RECHTSTREEKS VAN DE PRODUCENT:
TELETRON mobiloÍoon M 740 en
TELETRON mobiloÍoon T724 N/NL

o geschikt voor alle politie-kanalen in de
80 Mhz band

o groot aantal accessoires
o ondanks zéér geringe afmetingen toch

bijzonder sol ide u itgevoerd
o voorbereid voor het aansluiten van spraak-

versl u ieri ngsapparatu u r
O GUNSTIGE PRIJZEN

GOEDGEKEURD DOOR DE POL]TIE VERBINDINGSDIENST

VOOR GEBRUIK IN POLITIE MOBILOFOON-NETWERKEN.

Meer informatie wordt u gaarne verstrekt door:

HEINRICH PFITZNER GmbH VERBINDINGSSYSTEMEN EN ELEKTRONIKA
Filiaal voorde Benelux Groeneweg 21C 3981 CK Bunnik NL. Tel.:03405-1228

26

Rp.org_RPM82_03_mrt_nr.07_compri 46



Heijden v.d,, J.A. wmr. te Schijndel per 15-1-82
de dienst verlaten.
Hoeben, L.M. wmr. te Rosmalen per 1-1-82 ver-
plaatst naar Drunen.
Janssen, A.G.M.J. te 's-Hertogenbosch per 1-2-

82 benoemd tot hÍd. Dienst Techn. Rech. Breda
(distr. Breda).
Kloek, R.H.W. wmr. te Heesch per 1-1-82 ver-
plaatst naar Rosmalen.

rn memonam

Kuys, H.L.J.
Wmr. I te Rosmalen

geb. 24-3-1945
overl.26-1-1982

Lems, H. wmr. lte's-Hertogenbosch per 1-2-82de
dienst verlaten.
Limpens, M.M. wmr. te Vlijmen per 1-1-82 ver-
plaatst naar Boxmeer.
Mens, C.K.M. wmr. te Rosmalen per 1-2-82 de
dienst verlaten.
Os van, P.J. wmr. te Rosmalen per 1-1-82 ver-
plaatst naar Vlijmen.
Peters, P.J.A. wmr. te Heesch per 1-1-82 ver-
plaatst naar Beers.
Pietermans, Th.G. wmr. per 1-1-82 verplaatst
naar Rosmalen.
Philips-Hoogland, Y. te Cuijk per 1-1-82 aan-
gesteld als schr.
Raaijmakers, W.H.M. wmr. te Schijndel per 1-12-
81 de dienst verlaten.
Rossum van, G.H.J. wmr. te Cuijk per 1-2-82ver-
plaatst naar Grave.
Rosenbrand, A.A. te's-Hertogenbosch per 1-1-82
aangewezen als postcdt. en verplaatst naar Heus-
den.
Rijswijk van, P.F.J. te Helvoirt per 1-2-82 aan-
gesteld als wmr.
Scheer v.d., J.W. wmr. te Vlijmen per 1-1-82 ver-
plaatst naar Megen.
Schellekens, A.C. wmr. te Heesch per 1-1-82 ver-
plaatst naar Rosmalen.
School, M.W.M. wmr. te Cuijk per 1-1-82 ver-
plaatst naar St. Oedenrode (distr. Breda).
Willems, H.P. wmr. te Heesch per 1-1-82 ver-
plaatst naar Veghel.
Wiflemse, M.J.M. wmr. te Drunen per 1-2-82met
f .1.o.

lJsselmuiden van, W. wmr. te Waspik per 1-2-82
de dienst verlaten.
Zijlstra, S. te 's-Hertogenbosch per 1-1-82 bevor-
derd tot owmr.

Distrikt Leeuwarden

Arendz, K. wmr. I te Dronrijp per 1-1-82 verplaatst
naar Leeuwarden.
Bergsma, J.J. wmr. te Dokkum per 21-12-81 ver-
plaatst naar Driebergen (AVD).
Hiemstra, J. wmr. I te Tjerkgaast per 1-2-82 met
f .1.o.

Nettinga, C. wmr. I te Witmarsum per 13-2-82 ver-
plaatst naar Harlingen.
Riezen van, owmr. te De Wilp per 1-2-82de dienst
verlaten.
Sapulette, R.O. te Koudum per 1-12-81 bevorderd
rot AAC 2.

Distrikt Maastricht

Adang, J.J.G. wmr. te Stein per 31-12-81 ver-
plaatst naar Grevenbicht.
Bennekum van, J. wmr. te Urmund per 31-12-81
verplaatst naar Hard.-Giessendam (distr. Dor-
drecht).
Coen, M. wmr. te Nieuwenhagen per 31-12-81 ver-
plaatst naar Beek.
Dielema, R. wmr. te Elsloo per 31-12-81 verplaatst
naar Spaubeek.
Eijkenboom, J.M.W. wmr. te Ubach over Worms
per 31-12-81 verplaatst naar Amstenrade.
Hermans, A.W.J.W. wmr, te Meerssen per 1-1-82
verplaatst naar Son (distr. Eindhoven).
Huijbers, A.J.M. wmr. te Meerssen per 1-1-82
verplaatst naar Bladel (distr. Eindhoven).
Kempener, D.J.J.M. wmr. I te Stein per 31-12-81
verplaatst naar Berg en Terblijt.
Kesteren van, R.W.M.A. wmr. te Ubach over
Worms per 31-12-81 verplaatst naar Oirsbeek.
Knez, A.E.F. wmr. I te Stein per 31-12-81 ver-
plaatst naar Grevenbicht.
Koonen, H.A. wmr. te Elsloo per 31-12-81 ver-
plaatst naar Geulle.
List v.d., J.A.C. wmr. te Meerssen per 1-1-82 ver-
plaatst naar Bosschenhoofd (distr. Breda).
Massen, H.F. wmr. te Limbricht per 31-12-81 ver-
plaatst naar Born.
Meer, A.J.G. wmr. te Stein per 31-12-81 ver-
plaatst naar susteren.
Ochten van, P.M.A. wmr. te Nieuwenhagen per

31 -12-81 verplaatst naar Margraten.
Orbons, J.L.J. wmr. te Limbricht per31-12-81 ver-
plaatst naar Born.
Patest, P.J. wmr. te Schaesberg per 31-12-8'l ver-
plaatst naar Uitgeest (distr. Alkmaar).
Peeters, J.W.G. wmr. te Stein per 31-12-81 ver-
plaatst naar Schinveld.
Pommé, W.M.J. wmr. lte Elsloo per3l-12-81 ver-
plaatst naar Geulle.
Roes, J.H. wmr. te Valkenburg per 13-2-82 ver-
plaatst naar Eijsden.
Roumen, J.W.J. wmr. I te Schaesberg per 31-12-
81 verplaatst naar Heijthuysen (distr. Roermond).
Rijkhoff, Th.G.J.M. wmr. te Nieuwenhagen per
31-12-81 verplaatst naar Bunde.
Schippers, R. wmr. te Beek per 1-6-82 verplaatst
naar Wemeldinge (RPtW).
Schreuders, J.M.M. wmr. te Limbricht per31-12-
81 verplaatst naar Margraten.
Seinen, H.E. wmr. I te Stein per 31-12-81 ver-
plaatst naar Ubachsberg.
Sleuter, P.H.G. wmr. te Meerssen per 1-1-82 ver-
plaatst naar Gulpen.
Sfijpen, H.M.J. wmr. te Gulpen per 1-2-82 de
dienst verlaten.
Snackers, H.L.J. wmr. I te Schaesberg per 31-12-
81 verplaatst naar Gulpen.
Steen v.d., H.A.N. wmr. I te Munstergeleen per

31-12-81 verplaatst naar Schinnen.
Takken, J. wmr. te Limbricht per 31-12-81 ver-
plaatst naar Obbicht-Papenhoven.
Tegelaers, J.M.H.M. wmr. lte Gronsveld per 13-

2-82 verplaatst naar Drunen (distr. 's-Hertogen-
bosch ).

Tilmans, J.A.H. wmr. I te Beek per 1-2-82 met
f .1.o.

Tilmons. P.P.J. wmr. lte Elsloo per3l-12-81 ver-
plaatst naar Meerssen.
Verhoeven, S.T.A.H. wmr. te Meerssen per 1-1-

82 verplaatst naar Boxmeer (distr. 's-Hertogen-
bosch).
Vermaas, Th.J. wmr. I te Nieuwenhagen per 31-

12-81 verplaatst naar Westervoort {distr. Nijme-
gen).
Wessel van, S. wmr. te Beek per 1-1-82verplaatst
naar Berg en Dal (distr. Nijmegen).
Wit de, A.M.M. wmr. te Meerssen per 1-1-82 ver-

plaatst naar Alphen en Riel (distr. Breda).

Distrikt Middelburg

Boer, B. AAC 1 Íe Zierikzee per 1-3-82 de dienst
verlaten.
Fluit, J. owmr. te Middelburg per 1-1-82 met f .1.o.

Miranda de, H.L. te Hansweert per 1-1-82 bevor-
derd tot owmr.
Reijnierse, P.J. wmr. I te Veere per 1-1-82 ver-

plaatst naar Hansweert.

Distrikt Nijmegen

Bouwmeister, H.F.M. te Giesbeek per 1-1-82 be-

vorderd tot owmr. en verplaatst naar Rozendaal.

Buuren van, H.A. te Geldermalsen per 1-2-82 be-

vorderd tot owmr. en verplaatst naar Zoelen.

Castelein, C.M.L.C. te Nijmegen per 1-11-81 be-

vorderd tot telex-telef .

Groot Bruinerink, R.J. wmr. te Didam per 1-2-82

de dienst verlaten.
Hendriks, N.K.A. te Wijchen per 1-2-82 aan-
gesteld als wmr.
Hofstra, J. wmr. te Gendringen per 13-2-82ver-
plaatst naar Harlingen (RPtW).

Meyboom, S. te Gendringen per 1-2-82 aan'
gesteld als wmr.
Nass, T.J. wmr. te Didam per 1-2-82de dienst ver-
laten.
Ooijen van, R. te Geldermalsen per 1-2-82 aan-
gesteld als wmr.
Poelen-van Bovene, E. te Nijmegen per 1-3-82

bevorderd tot AAC 2.
Ruiter de, W.C. te Geldermalsen per 1-2-82 aan'
gesteld als wmr.
Tromp, J.A.M. wmr. te Zaltbommel per 8-2-82
verplaatst naar Nijmegen.
Vuuren van, H.W.J. wmr. te Didam per 1-2-82de
dienst verlaten.
Wetering v.d., J.B.A. te Wisch per 1-2-82 aan-
gesteld als wmr.

Distrikt Roermond

Bergh, F.H. wmr. te Echt per 1-1-82 verplaatst
naar Mook.
Bergmans, C.J.M. wmr. te Echt per 1-1-82ver-
plaatst naar Teteringen (distr. Breda).

Coenen, M.G. wmr. te Echt per 1-1-82 verplaatst
naar Meijel.
Driessen, W.T. wmr, te Maasbree per 1-2-82 de

dienst verlaten.
Engelen, H.E.O. wmr. te Helden-Panningen per 1-

1-82 verplaatst naar Melick.
Habets, F.J.M. wmr, te Echt per 1-1-82 verplaatst
naar Heel.
Hefden van, J.J.M. te Echt per 1-2-82 aangesteld
als wmr.
Hof, R.R. wmr. te Helden-Panningen per 1-1-82

verplaatst naar Reuver.
Lammers, G.J. wmr. te Horst per 8-2-82 ver-

plaatst naar Grathem (AVD).

Meulenaar, E. AAC 1 te Herkenbosch per 1-4-82

de dienst verlaten.
Postma, H.J. te Dantumadeel per 15-1-82 aan-
gesteld als wmr.
Rossum van, P.G.M. wmr. te Helden-Panningen
per 1-1-82 verplaatst naar Baarlo.
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Rijniers, J.J.M. wmr. te Echt per 1-1-82 verplaatst
naar Grubbenvorst.
Vos de, P. wmr. te Helden-Panningen per 1-1-82
verplaatst naar Gemert (distr. Eindhoven).
Welten, H.A.M. wmr. te Helden-Panningen per 1-

1-82 verplaatst naar Roggel.

Woest, A.P. te lJsselstein per 1-4-82 bevorderd tot
wmr. l.

Distrikt Zwolle

Sonneveld, A. te Driebergen per 1-4-82 bevorderd
tot wmr. l.

Dienst Luchtvaart

Distrikt Utrecht

Achterberg, M.J. te Utrecht per 1-1-82 aan-
gesteld als AAC 2.
Aperloo, H. wmr. I te Mijdrecht per 1-10-81 ver-
plaatst naar Schiphol.
Beerthuizen, M.G. wmr. lte MontÍoort per 1-2-82
de dienst verlaten.
Bosch uit den, J. te Vleuten per 1-4-82 bevorderd
tot wmr. l.
Breda van, D. wmr. te Bunschoten per 1-2-82 de
dienst verlaten.
Eenennaam van; E.P. te Zeist per 1-2-82 bevor-
derd tot schr. A.
Eijlers, N. te Doorn per 1-4-82 bevorderd tot wmr.
t.

Gerritsen, K.J.M. te Rhenen per 1-4-S2bevorderd
tot wmr. l.
Hoep, R.R. wmr. te Doorn per 1-1-82 verplaatst
naar Maarn.
JoustÍa, Y. te Renswoude per 1-4-82 bevorderd
tot wmr. l.

Karssen, H.P. wmr. I te Montfoorï per 1-2-82 de
dienst verlaten.
Kolfschoten, H. wmr. I te Montfoort per 1-2-82de
dienst verlaten.
Koster, W. wmr. te Houten per 21-12-81 verplaatst
naar Driebergen.
Leppers, G.W. wmr. I te Montfoort per 24-2-82
verplaatst naar Zeist.
Oskam, D. te Driebergen per 1-4-82 bevorderd tot
wmr. l.
Roberti, V.C. wmr. te Maarn per 1-12-81 ver-
plaatst naar Doorn.
Verlaan, L.C.G. wmr. I te Montfoort per 24-2-82
verplaatst naar Zeist.
Withuis, C.P. wmr. I te Wijk bij Duurstede per 1-

10-81 verplaatst naar Zeist.

BeÍge ten, B.J.M. te Wierden per 1-2-82 aan-
gesteld als wmr.
Beute, M. te Denekamp per 1-2-82 aangesteld als

wmr.
Bulters, J.M. wmr. te Weerselo per 1-2-82 de
dienst verlaten.
Broekman, A.J. owmr. te Raalte per 13-2-82ver-
plaatst naar Zwolle.
Groot de, F.A. adsp. te Raalte per 1-1-82 ver-
plaatst naar Boskoop (distr. 's-Gravenhage).
Koedijk, A.J. te Wierden per 1-2-S2aangesteld als
wmr,
Mooiweer, M.J. wmr. te Raalte per 1-1-82 ver-
plaatst naar Meerkerk (distr. Dordrecht).
Napel ten, J. wmr. te Raalte per 16-2-82 verplaatst
naar Westerhoven (distr. Eindhoven).
Rotman, G.J. wmr. te Schalkhaar per 1-6-81 ver-
plaatst naar Bathmen.
Sepers, J.C. adj. te Zwolle per 1-2-82 met f .1.o.

Simon, G. adj. te Avereest per 1-2-82 met f .1.o.

Talens, J.F. owmr. te Haaksbergen per 24-2-82
verplaatst naar Zwolle.
Veldman, W.M. wmr. te Raalte per 1-2-82 de
dienst verlaten.
Vollenbroek, L.M.J. te Delden per 1-2-82 aan-
gesteld als wmr.
Witt de, S.J. owmr. te Zwolle per 1-2-82 met f .1.o.

Algemene Verkeersdienst

Eldik van, J.H. wmr. I te Driebergen per 1-2-82
verplaatst naar Rhenen (distr. Utrecht).
Gans de, G. adj.'te Driebergen per 1-2-82 met f .1.o.

Heg v.d., O.E. te Driebergen per 1-4-82 bevorderd
tot wmr. l.
Molnár, l. te Driebergen per 1-2-82 aangesteld als
telef .

Oosterbaan, R.F. wmr. I te Driebergen perT-12-81

verplaatst naar Amsterdam (distr. Amsterdam).

Vast, M.B. te Eelde per 1-3-82 bevorderd tot adj.

Rijkspolitie te Water

Boer de, E.F. wmr. I te Harlingen per 1-3-82 de
dienst verlaten.
Dalen van, J.W. wmr. te Dordrecht per 13-2-82
verplaatst naar Gorinchem.
Donker, J.C. te Amsterdam per 1-1-82 aangesteld
als RA lll.
Dijkstra, A. RA lll te Amsterdam per 1-1-82 ver-
plaatst naar Algemene lnspektie.
Ferwerda, Th. wmr. lte Akersloot per 13-2-82ver-
plaatst naar Den Helder.
Heuvel v.d., H.P. owmr. te Amsterdam per 1-3-82
de dienst verlaten.
Hoeting, J.J. te Nijmegen per 1-2-82 bevorderd
tot wmr. l.
Hof van het, G.E.H. te Nijmegen per 1-2-82bevor-
derd tot wmr. l.
lnia, R. wmr. te Lobith per 13-2-82 verplaatst naar
Harlingen.
Jonkmans, S.P. wmr. te Amsterdam per 13-2-82
verplaatst naar Harlingen.
KlUck, L.P.M. wmr. I te Aalsmeer per 9-1-82 ver-
plaatst naar Schiphol (Diluva).

Minkelis v.d., T. wmr. I te Gorinchem per 1-3-82
de dienst verlaten.
Nauta, J. te Utrecht per 1-1-82 bevorderd tot plv.
gr. cdt. en verplaatst naar Sneek.
Ridder de, G. wmr. te Amsterdam per 13-3-82 ver-
plaatst naar Akersloot.
Roo de, W.P. te Hansweert per 1-12-81 bevorderd
tot owmr. en aangewezen als bootcdt. tevens ver-
plaatst naar Wemeldinge.
Saarloos, A. wmr. te Nijmegen per 16-1-82 ver-
plaatst naar Dordrecht.
Schouwstra, L. te Zutphen per 1-2-82 bevorderd
tot wmr' l' (vervolg op pagina 29)

l)u E]:*,*ly A^H:q",YF,,*E KF.nP,l I
f "-*"""" ff:;u,'ili"':;"t[:; ï.,'"ï::f;',"-iff; [:ïH]tsfi*ïffi:ïr:#ïT!;il%:?Èï#Ëá#r,, tI [iï:aï-,,,,,:r'i"ïfï.,i:a!;ï,ï":{',":**,ï*"", 

-
I llllll= liï::i liit= lii:Ë i:*i:= ffih,i!*i;"'o'"'ebeamb'lenvanar23aar 'nserdan I

I lry- 
ytt**liir= 

illlll lllï=ffiff*#nff*iv !IIr BR rAcx AssuRANrrËN I a7
28

Rp.org_RPM82_03_mrt_nr.07_compri 48



Een gewoon kruiswoordraadsel, maar
met een extra handicap: behalve de ge-
vraagde woorden moeten ook de zwarte
vakjes nog in het diagam worden ge-
plaatst.

Doe-het-zelf-kruiswo o rdraadsel

(vervolg van pagina 28)

Schwenke, A.W. te Vlissingen per 1-2-82 bevor-
derd tot wmr. L

Trumpi, P.W.M. wmr. I te Rompen per 18-1-82
verplaatst naar rech. gr. Apeldoorn (distr. Apel-
doorn).
Veen v.d., G. te Leeuwarden per 1-1-82 aan-
gesteld als schr.
Visser, D. owmr. te Enkhuizen per 1-2-82 met f .1.o.

Scholen

Barneveld van, C. RA lll te Bilthoven per 1-4-82
de dienst verlaten.
Beijert, J. adj. te Harlingen per 1-2-82 verplaatst
naar Breda,
Noordhof, J. wmr. I te Bilthoven per 1-2-82 ver:
plaatst naar Zeist (distr. Utrecht).
Schouten, P.J. wmr. lte Bilthoven per 1-2-82ver-
plaatst naar Leiderdorp (distr.'s-Gravenhage).

Veiligheidsdienst Kon. Huip

Hassing, R.P. te Soestdijk per 1-1-82 bevorderd
tot owmr.
Janssen, W.M.G.M. owmr. te Soestdijk per 12-1-
82 verplaatst naar Eemnes.
Raad de, H. te Soestdijk per 1-3-82 aangesteld als
wmr. l.

Van links naar rechts.' l. schaakstuk; 5.
indruk naar buiten; 9. vrucht; 12.
schaapkameel; 14. kunsttaal; 15. tel-
woord; 17. bladader; 18. werktuig; 20.

spil; 22. noot; 23. telwoord; 25. getijde;
26. familielid; 27. vlak; 29. achter; 30.
voorzetsel; 32. heldendicht; 34. plaag-
geest; 35. royaal; 36. vogel; 38.

zangstem; 39. reuk; 41. modegek; 43.
windrichting; 45. recht stuk v.e. vaart;
46. poging tot kopen; 47 . riv. in Siberië;
49. zangstem; 51. kneedbaar mengsel;
54. grasland; 55. onvruchtbaar; 57. vis-
je; 59. bedrog; 61. droogvloer; 63. pers.
vnw.; 64. lekkernij; 65. opnieuw; 66.

emeritus; 67. noot; 69. vogel; 71. bij-
voorbeeld; 72. rondhout; 73. bederf in
hout; 74. lichte steek; 76. onbep. vnw.;
77. pad;79..mondwater; 81. koel; 82.

vent; 83. punt.

Van boven naar beneden: 2. reeds; 3.

echtgenoot; 4. muggelarve; 6. noot; 7.
groet; 8. Japans bordspel; 9. myth. fi-
guur; 10. ijzerhoudende grond; ll. niet
deelbaar door twee; 13. papegaai; 15.

gesloten; 16. schuin toelopend; 19. deel
v.e. boom; 21. klap; 23. geneesmiddel;
24. steunbalk;26. eenh. v. elektr. span-
ning; 28. vlaktemaat; 29. thans; 31.
voedsel; 33. stap; 35. rang; 37. keet;40.
aarden vaas; 42. Turks bevelhebbeÍ; 44.
lofdicht; 47. grondsoort; 48. vordering;
49. heesterachtige plant; 50. voedsel;
52. een zekere; 53; schuine strook; 54.
zacht; 56. voorzetsel; 58. rund; 60.

trots; 62. hovaardig; 65. luisterrijk; 68.
priem; 70. melkklier; 71. voor; 73. deel
v.e. jaar; 75. varkenshok; 76. titel; 77.
pers. vnw.; 78. pers. vnw.; 80. Chin.
maat.

Inzendingen: tot 20 april 1982. U kunt
volstaan met het vermelden van de
woorden die u gevonden hebt op hori-
zontaal8 en vertikaal 8 (dus op de beide
middenkolommen). Op een briefkaart
en adresseren aan: Puzzelredakteur E.
A. Boesaard, De Pothof 19, 6917 HE
Brummen.

Winnaar kruiswoordraadsel januari:
J. M. Janssen, Kruisweg 24, 6017 CE
Thorn.

29

Rp.org_RPM82_03_mrt_nr.07_compri 49



ii[eannh]a*ïrm,n ]:*t K*rps ïïq]isp*làtÍ* ZSejaargang apt 1982nr.B

V^]€t
Rp.org_RPM82_04_apr_nr.08_compri 50



POSTBUS 120
6720 AC
B EN N EKOM

Reacties van lezers op de
inhoud van RP-Magazine
kunnen worden ingezonden
aan:
Eindredactie RP-Magazine,
Postbus 120,
6720 AC Bennekom.
Hoe korter en bondiger uw
brief, des te groter de
kans op plaatsing.

Wakkere jongens (1)

In het RP-magazine van februari 1982

las ik op pag. l7 onder de kop 'Wakkere
jongens' de vraag: ,,Kunt gij dan niet
één uur met mij waken?"
Dezelfde vraag kom ik tegen in de bijbel
en wel in Matthei.is 26 vers 40. Het lijkt
mij dat het gebruik van deze tekst hier
totaal misplaatst is.

A. de Roon,
Zoetermeer.

Wakkere jongens

Reaktie van de tekstgebruiker: ,,Wij ne-
men zonder meer aan, dat de brief-
schrijver niet wil muggenziften (Matth.
23 vs24), maar vinden het ook geen Wet
van Meden en Perzen (Daniël 6 vs 9) dat
wij naar zijn pijpen zouden moeten dan-
sen (Matth. 1l vs 17). Wij hinken dus
op twee gedachten (l Kon. 18 vs 21).
Enerzijds willen wij best de hand in ei-
gen boezem steken (Exodus 4 vs 6) om
de schijn te vermijden (l Thess. 5 vs 22),
dat wij aanstoot willen geven (Lev. l9 vs
14). Anderzijds voelen wij er ook weinig
voor om als zondebok (Lev. 16) te fun-
geren, nu de briefschrijver de fiolen van
zijn toorn over ons uitgiet (Openb. l5 vs

7). Waarmee we alleen maar willen zeg-

gen, dat het aantal bijbelse uitdrukkin-
gen in het Nederlandse spraakgebruik
legio is (Marcus 5 vs 9). Men leze maar
eens het al uit 1877 daterende stan-
daardwerk 'Nederlandsche Spreek-
woorden, Spreekwijzen, Benamingen en
Volksuitdrukkingen aan den Bijbel ont-
leend' van ds. C. F. Zeeman uit Zonne-
maire. Er is dus eigenlijk niets nieuws
onder de zon (Pred. I vs 9)."

Vakature

Na lezing van de bijdrage 'Vakature' in
RPm nr. 7 stond voor mij één ding als

een paal boven water, auteur dezes kan
maar beter blijven zitten waar hij nu zit
want in geen enkele personeelsadverten-

tie zal hij vinden wat hij zoekt: n.l. een

volledig uitgekauwde funktie-omschrij-
ving waarbij een sollicitatiegesprek ei-
genlijk overbodig r,r'ordt.

Wanneer van een sollicitant verwacht
wordt 'de leerstof op de juiste wijze aan

de leden van het korps over te brengen',
dan zou je bijna geneigd zijn te veron-
derstellen, dat dat een bijzonder interes-
sant gegeven is, om tijdens een sollicita-
tiegesprek ter tafel te brengen. Hetzelf-
de geldt voor 'brede maatschappelijke
belangstellng'.
Als ik zou solliciteren dan zou ik het erg

prettig vinden om hierover van gedach-
ten te wisselen in een persoonlijk
gesprek. Wat de selektie betreft: er wor-
den geen rangen gevraagd; er worden
docenten gevraagd, aan welke funktie
een rang is verbonden en niet andersom
(gelukkig).

Wanneer iedereen met een bepàalde
rang de gelegenheid kreeg om les te ge-

ven, dan zou dat een uitermate treurige
zaak worden. Van sollicitanten wordt
verwacht, dat zlj in staat zijn om les te
geven niet om een bepaalde trede op de
rangenladder te bezetten. Wat het pro-
bleem van de schrijver betreft ('ik weet
nog steeds niet wat voor mensen ze daar
zoeken') kan ik hem gerust stellen met
de mededeling, dat ze mensen zoals hij
zeker niet zoeken.

Mej. B. J. M. Kli.ick,
Rotterdam.

Een klein aantal!

Gelukkig maar een klein aantal
abonnees die nog niet hun
abonnementsgeld betaalden. Ze zljn
eraan herinnerd! Om extra kosten
te besparen graag overmaken vóór
10 mei a.s.

gevestigd in het voormalig
Koninklijk Weeshuis te Buren (Gld.)

MUSEUM der Koninklijke Marechaussee
Een bezoek aan dit museum geeft u inzicht in de geschiedenis van dit
Wapen, het voormalig korps Politietroepen, de voormalige Rijks- en
Gemeenteveldwacht, de vooroorlogse Gemeentepolitie en de huidige
Rijks- en Gemeentepolitie.

Open: 1 mei - 1 oktober van dinsdag t/m vrijdag 10.00-'12.00 en 13.30-'16.00 uur, zaterdag,
zon- en Íeestdagen van 13.30-17.00 uur. Maandag gesloten. Rondleiding op aanvraag.
Weeshuiswal 9, Buren (Gld.). Telefoon 03447-1256.
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POSTBUS 120
6720 AC
BENNEKOM

Reacties van lezers op de
inhoud van RP-Magazine
kunnen worden ingezonden
aan:
Eindredactie R P-Maga.zine,
Postbus 120,
6720 AC Bennekom.
Hoe korter en bondiger uw
brief, des te groter de
kans op plaatsing.

Wakkere jongens (1)

In het RP-magazine van februari 1982
las ik op pag. l7 onder de kop'Wakkere
jongens' de vraag: ,,Kunt gij dan niet
één uur met mij waken?"
Dezelfde vraag kom ik tegen in de bijbel
en wel in Matthetis 26 vers 40. Het lijkt
mij dat het gebruik van deze tekst hier
totaal misplaatst is.

A. de Roon,
Zoetermeer.

Wakkere jongens

Reaktie van de tekstgebruiker: ,,Wij ne-
men zonder meer aan, dat de brief-
schrijver niet wil muggenziften (Matth.
23 vs24), maar vinden het ook geen Wet
van Meden en Perzen (DaniêI6 vs 9) dat
wij naar zijn pijpen zouden moeten dan-
sen (Matth. ll vs 17). Wij hinken dus
op twee gedachten (1 Kon. 18 vs 21).
Enerzijds willen wij best de hand in ei-
gen boezem steken (Exodus 4 vs 6) om
de schijn te vermijden (l Thess. 5 vs 22),
dat wij aanstoot willen geven (Lev. 19 vs
14). Anderzijds voelen wij er ook weinig
voor om als zondebok (Lev. 16) te fun-
geren, nu de briefschrijver de fiolen van
zijn toorn over ons uitgiet (Openb. l5 vs

7). Waarmee we alleen maar willen zeg-
gen, dat het aantal bijbelse uitdrukkin-
gen in het Nederlandse spraakgebruik
legio is (Marcus 5 vs 9). Men leze maar
eens het al uit 1877 daterende stan-
daardwerk 'Nederlandsche Spreek-
woorden, Spreekwijzen, Benamingen en
Volksuitdrukkingen aan den Bijbel ont-
leend' van ds. C. F. Zeeman uit Zonne-
maire. Er is dus eigenlijk niets nieuws
onder de zon (Pred. I vs 9)."

Vakature

Na lezing van de bijdrage 'Vakature' in
RPm nr. 7 stond voor mij één ding als

een paal boven water, auteur dezes kan
maar beter blijven zitten waar hij nu zit
want in geen enkele personeelsadverten-

tie zal hij vinden wat hij zoekt: n.l. een
volledig uitgekauwde funktie-omschrij-
ving waarbij een sollicitatiegesprek ei-
genlijk overbodig wordt.
Vy'anneer van een sollicitant verwacht
wordt 'de leerstof op de juiste wijze aan
de leden van het korps over te brengen',
dan zou je bijna geneigd ziin te veron-
derstellen, dat dat een bijzonder interes-
sant gegeven is, om tijdens een sollicita-
tiegesprek ter tafel te brengen. Hetzelf-
de geldt voor 'brede maatschappelijke
belangstellng'.
Als ik zou solliciteren dan zou ik het erg

prettig vinden om hierover van gedach-
ten te wisselen in een persoonlijk
gesprek. Wat de selektie betreft: er wor-
den geen rangen gevraagd; er worden
docenten gevraagd, aan welke funktie
een rang is verbonden en niet andersom
(gelukkig).

Wanneer iedereen met een bepáalde
rang de gelegenheid kreeg om les te ge-

ven, dan zou dat een uitermate treurige
zaak worden. Van sollicitanten wordt
verwacht, dat zij in staat zijn om les te
geven niet om een bepaalde trede op de
rangenladder te bezetten. Wat het pro-
bleem van de schrijver betreft ('ik weet
nog steeds niet wat voor mens en ze daar
zoeken') kan ik hem gerust stellen met
de mededeling, dat ze mensen zoals hij
zeker niet zoeken.

Mej. B. J. M. Kltick,
Rotterdam.

Een klein aantal!

Gelukkig maar een klein aantal
abonnees die nog niet hun
abonnementsgeld betaalden. Ze zijn
eraan herinnerd! Om extra kosten
te besparen graag overmaken vóór
10 mei a.s.

gevestigd in het voormalig
Koninklijk Weeshuis te Buren (Gld.)

MUSEUM der Koninklijke Marechaussee
Een bezoek aan dit museum geeft u inzicht in de geschiedenis van dit
Wapen, het voormalig korps Politietroepen, de voormalige Rijks- en
Gemeenteveldwacht, de vooroorlogse .Gemeentepolitie en de huidige
Rijks- en Gemeentepolitie.

Open: 1 mei - 1 oktober van dinsdag t/m vrijdag 10.00-12.00 en 13.30-16.00 uur, zaterdag,
39.n- gn feestd_agen van 13.30-17.00 uur. Maandag gesloten. Rondleiding op aanvraag.
Weeshuiswal 9, Buren (Gld.). Telefoon 03447-12ffi.
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'Personeel moet oog hebben
voor politie in verandering'.

BREDA. - ,,Ortze samen-
leving wordt in toenemende
mate gekonfronteerd met za-
ken als milieu-overvallen,
fraude, handel in drugs, bur-
gerlijke ongehoorzaamheid,
georganiseerde misdaad.
Zaken waarvan de oorzaken
nauwelijks zijn toe te reke-
nen aan de lokale samen-
leving. Het zou van weinig
inzicht getuigen als - ter
wille van de principiële strijd
om het beheersmonopolie
over de politie - dit deel
van de politietaak op de
achtergrond zou raken."
Woorden van kolonel Lut-
ken op 2 april bij zijn instal-
latie tot commandant van
het distrikt Breda der
Rijkspolitie. ,,Bij het streven
van sommigen om de politie
gemeentelijk te organiseren
en daarbij voor de boven lo-
kale politietaken te ver-
trouwen op samenwerkings-
regelingen en funkties van
kerngemeenten, gaan zij
ruimschoots voorbij aan de
problemen die in de huidige
organisatie hebben geleid tot
allerlei noodverbanden en
aan de problemen van die
noodverbanden - van bo-
ven opgelegd en slecht aan-
vaard - zelf . Het komt me.
minder gelukkig voor dat dit
systeem tot basis van een
nieuwe politiewet te ver-
heffen."

VHPA

De heer Lutken sprak zich
uit voor een politie-
organisatie zoals geopperd
door de Vereniging van
Hogere Politieambtenaren:
Gemeentelijke politie op pro-
vinciale grondslag.

Kolonel B. A. Lutken bij installatie tot d.c. Breda:

Eerder had hij zich al uit-
gesproken over de voortgang
bij de politiereorganisatie:

,,Ik ben nog nimmer zo ze-

ker geweest over de onzeker-
heid van de toekomstige
politieorganisatie. Het ligt
daarom voor de hand dat bij
de politie een houding van

'laissez-faire, laissez-aller'
gaat ontstaan. Dat is een
slechte zaak. Ieder perso-
neelslid heeft tot taak de or-
ganisatie zo goed mogelijk te
laten funktioneren. Een ieder
die belast is met leiding,'or-
ganisatie of beheer en iets
van zijn plannen en visie ge-

realiseerd wil zien in de even-
tuele nieuwe organisatie zal
oog moeten hebben voor een
politie die in verandering is.
Iedere organisatie zal gebaat
zijn met de inbreng van een
nu al zo goed mogelijk funk-
tionerend bedrijf. Ook al
worden aktiviteiten om daar-
toe te komen vaak uitgelegd
als het betrekken van stellin-
gen en het voorbereiden op
de toekomst."

Voorlichting

Majoor W. J. van Beers,
hoofd algemene dienst van
het distrikt heette namens
het personeel van de staf van
het distrikt de nieuwe coin-
mandant ('terug van weg-
geweest') welkom. Hij wees

op de mogelijkheden van het
huidige politiebedrijf:
,,Door groeiende beperkin-
gen (o.a. financiële) en stei-
gende kwaliteitseisen van de
zijde van het bevoegde gezag

en onze gebruikers wordt de
politie gedwongen om meer
marginaal te werken. Ik
denk dat het daarom goed is

het o.m. en het bestuur te
vertellen wat van onze zijde
mogelijk is en ons publiek
goed voor te lichten over wat
wij hen kunnen bieden."

Een nieuwe generatie?

,,Bent u een van de nieuwe
generatie distríkts-
commandanten?"

De nieuwe d.c. van Breda
wuift de vraag van een van
de vertegenwoordigers van
de - hoofdzakelijk Brabant-
se pers - weg. Ze zijn op de
vooravond van zijn instal-
latie in de gelegenheid om
kennis met hem te maken.
,,Ik wil de lijn van mijn
voorganger kolonel Van Nij-
nanten volgen. Ik denk daar-
bij aan zijn opstelling in het
driehoeksoverleg, zijn manier
'van het delegeren van
bevoegdheden en zijn open
kommunikatie."
De journalisten zijn niet zo
gauw tevreden.

Hoe gaat u leiding geven?

B. A. Lutken: ,,Ik ben voor-
stander van het volgen van
een systeem van gemeen-
schappelijke afspraken.
Regels en voorschriften zijn
er om te ontduiken. De
groepscommandant is de

eerste adviseur van de staf.
Een personeelslid moet niet
alleen opdracht op papier
krijgen. Hij moet kunnen
meebeslissen. De groeps-
commandant dient te biecht
te gaan bij het bevoegde ge-

zag om tot een goed beleid
te komen. Het verbaliserings-
beleid moet in de groep wor-
den opgelost."

Hoe moet die politie er vol-
gens u uitzien?

B. A. Lutken: ,,Iemand die
onze organisatie een beetje
volgt weer dat de politie ver-
schrikkelijk in verandering
is. Mijn angst is om teveel te
praten in modernismen. Ben
ik nog wel bij de tijd? Het
gevaar is aanwezig dat ver-
nieuwers en mensen die zich
met de dagelijkse praktijk
bezighouden langs elkaar
heenwerken. Zoiets komt de
opbouw van de organisatie
niet ten goede.
De samenleving heeft ge-

kozen voor een vorm van
politie zoals wij die kennen.
Het zijn niet de leiders die
alles moeten zien. Het is dus
ook niet aan deze politie om
te bepalen wat ze wel of wat
ze niet goed vindt. Dat is de
taak van het bevoegde gezag.
De politie heeft als opdracht
te adviseren."
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Hoe dient de politie te funk-
tíoneren?

B. A. Lutken: ,,Door mijn
werk op de Algemene In-
spektie was ik in de gelukki-
ge omstandigheid om zo nu
en dan over de grenzen te
kijken. Zo heb ik in Enge-
land een wijk bezocht waar
het zo heet toeging dat het
voor de politie zelfs moeilijk
was om zonder pantserwagen
naar binnen te gaan. In die
wijk zijn politiemensen inge-
zet die de opdracht hadden
het kontakt met de mensen
uit die gemeenschap weer op
te bouwen. Ze hebben er
jeugdverenigingen opgezet en
andere zaken georganiseerd.
In diezelfde wijk staan nu

bobby's die bij het uitgaan
van de school door kleuters
worden'beklommen'. Kijk,
daar is iets gebeurd. De poli-
tie kan nooit zeggen: 'Wij
zijn niet thuis'."

Wil dot zeggen dat de politie
nu jeugdwerk moet goan
doen?

B. A. Lutken: ,,Natuurlijk
niet. We moeten wel werken
aan preventie en aan het on-
derhouden van een goed
kontakt met de mensen om
ons heen. Misschien moet de
politie, om dat te bereiken,
wel dergelijke initiatieven ne-
men. Aktiviteiten die later
worden overgenomen door
professionele hulpverleners.

CIOV-camping

APELDOORN. - De reak-
ties van de mensen die op I
april j.l. de poort van het
opleidingscentrum van de
Rijkspolitie aan de Arnhem-
seweg 346-348 in Apeldoorn
passeerden waren heel ver-
schillend. Het camping-
tafereel en de sticker met het
opschrift 'Verkocht' over de
verwijzing naar de oplei-
dingsschool bracht bij velen
een droeve, bij anderen een

Comping'De Weijert'

spontaan vrolijke glimlach
op de lippen. Er is ook be-
kend dat ieniand hoofd-
schuddend de weg naar zijn
kamer heeft vervolgd. Hij
had de grap niet leuk gevon-
den. Verantwoordelijk voor
de onverwachte attraktie wa-
ren Jan Baarspul en Leen
van de Ree, docenten van de
kaderschool, die belangstel-
lenden voor een alternatieve
vakantie op hun (zoveel
sterren- en strepen-) CIOV-
camping te woord stonden.

(AH)

(Foto C. Goeman)

Hoe staot u tegenover de
pers?

B. A. Lutken: ,,Soms zal de
politie zaken voor kortere of
langere tijd voor zich willen
houden. Om taktische rede-
nen. In dat geval zal een be-
roep op de pers worden ge-
daan daarvoor begrip te heb-
ben. Ik denk dat we, op het
moment dat het ons mogelijk

is, opening van zaken moe-
ten doen. Ja, en gebeurt er
iets bij de politie dat de aan-
dacht verdient, of dat we in
de fout zijn gegaan dan denk
ik dat we ons verhaal zullen
moeten doen. Anders komt
het toch in de krant, dat kan
ik op m'n vingers natellen.
Maar of het dan nog zo'n
objektief verhaal is . . ?"

Jongste kolonel

Berend Albertus (Bé) Lutken
is op dit moment de jongste
RP-kolonel. Hij is geboren
op 19 november 1940 in het
Drentse Odoorn. Hij bezocht
in Emmen de middelbare
school en volgde daarna de
opleiding tot politieofficier
aan de voormalige RIOHPA
in Apeldoorn. Hij nam
dienst bij de Rijkspolitie.
Zijn stageperiode bracht hij
door bij de Enschedese
Gemeentepolitie om daarna
te worden ingedeeld bij de
staf van het distrikt Breda.
Hij werd daar tenslotte
Hoofd Algemene Dienst en
verving gedurende langere
tijd, wegens ziekte, de dis-
triktscommandant. ln 1976
vertrok hij naar de Algemene
Inspektie (Lutken:,,Strijd-
toneel korpsbelangen en poli

tieke doelen.") Als plaats-
vervangend hoofd van de
stafafdeling hield hij zich
o.m. bezig met het projekt
proefdistrikten W.O.B.-
rapport, automatisering, de
samenvoeging van de distrik-
ten Alkmaar en Amsterdam
en die van Maastricht en
Roermond.
De nieuwe Bredase d.c. is ge-
trouwd en heeft drie jon-
gens. Hij leest graag, tennist
en volleybalt en hoopt in zijn
nieuwe funktie wat tijd te
vinden voor een veldloopje.
Hij werkt gÍaag ('Kun je dus
ook een hobby noemen').
Er gingen geruchten dat hij
t.z.t. terug zou willen keren
naar Voorburg Zijn kom-
mentaar: ,,Ik heb gekozen
voor de politiepraktijk. Hoe
mijn toekomst er uit zal
gaan zien na een eventuele
reorganisatie weet ik ook
niet."

Overste
B. van Twillert
direkteur
Kaderschool/CIOVio

APELDOORN. - B. van
Twillert, direkteur van de
opleidingsschool van de
Rijkspolitie in Harlingen
wordt de nieuwe direkteur
van de kaderschool, Centraal
Instituut Opleiding en Vor-
ming (i.o.) van de Rijks-
politie in Apeldoorn. De

heer Van Twillert is de op-
volger van kolonel Th. P.
Nelissen die al geruime tijd
met ziekteverlof is. (AH)
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Burgemeester Mr. J. J. M. Dosker bij het afscheid van
kolonel \ry. H. L. van Nijnanten:

'Opvolger zrl zijn uniform
niet behoeYen te verwisselen'
BREDA. - ,,Misschien hebt
u er wel eens van gedroomd
dat u mogelijk de laatste
Bredase distriktscommandant
zou zijn. Maar ziet: dromen
zijn bedrog. Uw opvolger zal
waarschijnlijk zijn uniform
niet behoeven te verwisselen
voor dat van een provinciale-
of gemeentelijke snit."
Hoopvolle woorden voor de
fervente dragers van de

'blauwe broek', een uit-
spraak die enige teleurstelling
inhield voor de burge-
meesters met Rijkspolitie
('veldheren zonder leger'),
uitgesproken door een van
die veldheren, de Dongense
burgemeester mr. J. J. M.
Dosker. Hij deed die uit-
spraak bij het afscheid van
kolonel tW. H. L. van Nij-
nanten, commandant van het
distrikt Breda in verband
met diens f.l.o., op 17 maart
j.l.
Voor het afscheid van 'weer
een van de klub van'47', zo-
als generaal Plattel het uit-
drukte, was veel belangstel-
ling van de zijde van het

bestuur, justitie, Belgische en
Nederlandse politie, officie-
ren van leger en luchtmacht.
,,U hield niet zo van routine.
U zag meer in gebeurtenissen
die een bijzonder appél de-
den op uw organisatietalent
en besluitvaardigheid in on-
voorziene situaties. Of u
tevens een gewiekst medium
bent voor agressieve intervie-
wers waag ik te betwijfelen",
aldus schetste burgemeester
Dosker, de scheidende
commandant.
,,Toen u te maken kreeg met
de uitzetting van de groep zi-
geuners zult u ervaren heb-
ben dat de politie rekening
moet houden met de gewij-
zigde opvattingen omtrent
macht, gezag en toepassing
van geweld. Ontruimingen
vinden soms plaats na over-
leg met krakers en blokkades
worden pas gebroken na
eindeloze onderhandelingen
met aktievoerders. Het lijkt
er soms op of de burger zich
in macht graag meet met die
(wel legitieme) macht van de
overheid. Er doen zich nau-

Afscheid - met een roos - van zijn sekretoresse Elsie
Peeters.
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(Foto's Techn. Rech.)

Mr. J. J. M. Dosker neemt afscheid.

welijks problemen voor als
besluiten door de burger
geaksepteerd worden en hij
niet vervreemdt van het
normbesef van de wetgever.
Maar wat te doen als de
overeenstemming over de
norm en de handhaving er-
van ontbreekt? Vandaag de
binnenschippers, morgen de
stakers op de scheepswerf,
overmorgen de bezetters van
een atoomcentrale. De politie
raakt zijn legitimiteit van
handhaver van de openbare
orde steeds meer kwijt. De

politie kan slechts de oor-
spronkelijke plaats en de
funktie weer krijgen na er-
kenning van het meerder-
heidsstandpunt dat wordt ge-

respekteerd." Opmerkingen
van een bezorgde bestuurder.
Mede namens zijn drieën-
veertig kollega's bood hij de
met West-Brabant vergroeide
politieofficier (de heer Van
Nijnanten was twintig jaar
commandant van het distrikt
Breda) een komplete audio-
installatie aan.

(AH)

Een baard?
In eigen tijd!

NIJMEGEN. -'Ouder
worden behoeft voor een
man niet zo'n probleem te
zijn. Hij laat gewoon zijn
baard staan' hoorden we on-
langs iemand zeggen. Wat
was de aanleiding voor de
gewenste wildgroei op het ge-

zicht van de 24-jarige kollega
uit het Nijmeegse distrikt?
Zijn plannen, ter sprake ge-

bracht tijdens de koffiepauze
leidden tot een brede maat-
schappelijke diskussie binnen
de groep.
Hoe zou de omgeving op
zo'n metamorfose reageren?
Zou zo'n baard niet kriebe-
len? En hoe moest het verder
met het legitimatiebewijs?
Misschien moest hij er wel

twee laten maken. Een met
een foto met en een met een
afbeelding zonder baard. En
de hamvraag: Kon je zo
maar een baard laten groei-
en? Het zou toch minstens in
eigen tijd moeten gebeuren,
vond men. En moest hij
daarvoor geen toestemming
hebben? De plannenmaker,
eenmaal A gezegd wilde ver-
volgens ook toestemming
voor de B(aard)-status. En
dus zette registratienummer
580425.897.090 zich op een
stil uurtje achter de Olivetti
met het verzoek aan U
Hoogedelgestrenge hem
toestemming te verlenen tot
het laten groeien van zijn
baard! Enige tijd later lag
het rekest in zijn bakje met
de opmerking 'Goed-
gekeurd', de Algemeen
Inspekteur, Plattel. (AvdS)
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Top Europese
Luchtvaart- en
Waterpolitie bijeen

AMSTERDAM. - OP 25 en

26 maart j.l. was in Amster-
dam de top van de EuroPese

Luchtvaart- en Waterpolitie
bijeen. Vertegenwoordigers
uit Belgiê, Duitsland, Enge-

land, Frankrijk, Spanje en

Zwitserland bogen zich tij-
dens die bijeenkomst over de

gezamenlijke problemen bij
de bestrijding van internatio-
nale misdaad (aanvoer van
drugs, doorvoer van goede-
ren, kapingen, terrorisme) op
lucht- en in zeehavens. Maar
er bestaat toch ook zoiets als

Interpol?
,,Interpol werkt als instituut
uitsluitend administratief. Je

weet nooit in welke lade de
gegevens verdwijnen die voor
een snelle opsporing nodig
zijn. Er is ook wel eens

gesproken over een Europees
georganiseerde politie. Nou,
die suggestie kun je wel ver-
geten.

Wie neemt de politieke ver-
antwoordelijkheid voor zo'n
instituut? Volgens mij is de

enige manier om daadwerke-
lijk iets tegen de kriminaliteit
in de havens te doen een

goede samenwerking met de

mensen in andere landen die
met dezelfde problemen zit-
ten. De chef daar en hier
moeten weten wie ze aan de

telefoon krijgen als ze snel

informatie wil hebben, met
wie hij of zij van doen krijgt
bij het maken van de plan-
nen om de ware daders van
een misdrijf op te sporen, in
plaats van de uitvoerders van
de diefstal van een partij
cacaobonen in een van de

havens van Frankrijk, Bel-
giê, Nederland of
Duitsland", aldus overste De
Maat, commandant van het
distrikt Amsterdam van de

Rijkspolitie te Water, die bij
deze gelegenheid voor een
periode van drie jaar als
voorzitter van de vereniging
werd gekozen. Voor het vol-
gend jaar staat een bijeen-
komst op het Kanaaleiland
Guernsey op het programma.
Daar vormen de identifikatie
bij rampen, de rampen-
bestrijding in de luchtvaart
en de daarmee samenhangen-
de milieuverontreiniging pun-
ten van diskussie. In 1984

komt de klub bijeen in Mar-
seille om te praten over de

transporten over zee en het
mogelijk dumpen in zee van
voor het milieu onvriendelij-
ke goederen.

Internat ionaol gezelschap. (Foto Dienst Luchtvaart)

In geval van ongeval

GRONINGEN. - De post
Ten Boer van de groep
Bedum doet aan bedrijfs-
zelfbescherming.'Aangezien
er in de KSA niet dezelfde
uitrusting zit als in een GSA
moest er iets gevonden wor-
den, dat bij aanrijdingen in
mist of bij donkerte voldoen-
de veiligheid kan bieden', al-
dus kollega H. Meier. Er lag
nog een zwaailamp in de ga-
rage. Uit de koffiepot werd
een reflekterend bord met
het opschrift'ONGEVAL',
elektriciteitskabel, wat fit-
tingwerk en ander materiaal
aangeschaft. Een plaatselijk
konstruktiebedrijf bleek be-
reid een standaard in elkaar
te zetten dat terzijde van de
weg voor de surveillanceauto
kan worden geplaatst. Men

Aangesloten op de sigaret-
tenaansteker van de KSA.

hoopt met dit bord - even-
tueel met gebruikmaking van
de kegels - de veiligheid
van automobilisten en
politiepersoneel te dienen.

Rekord gebaketen

LEEUTWARDEN. - Met
zeer lange tanden hapte kol-
lega Anne Visser van de
groep Ferwerderadeel in de
nogal fors uitgevallen slag-
roompunt. ,,Ik kan niet
meer", bracht hij nog ter-
nauwernood uit toen hij de
kleverige massa had wegge-
werkt. ÍJ.ij zag geen kans zijn
belofte, tien gebakjes achter
elkaar op te eten, waar te
maken. Rumpunten, kwark-
gebak, Parijse soezen en een
machtige slagroomtaart wa-
ren inmiddels al in de keel-
holte van de rekordjager ver-
dwenen. Veertig minuten had

,hij over de hoopjes zoetig-
heid gedaan toen hij zijn
kollega's die de koffiepauze
benutten om getuige te kun-
nen zijn van de vestiging van
een nieuw rekord, de te-
leurstellende mededeling
deed. In Ferwerderadeel ver-
wacht men dat binnenkort
een andere RP-er zal probe-

ren dit rekord te verbeteren.
De uitdager kan kontakt op-
nemen met de Friese groep

als de aanval mocht lukken.
Zijn of haar naam zal wor-
den opgenomen in het nieu-
we RP-book of records. (PB)

Muzikanten gezocht

VOORBURG. - De
Rijkspolitiekapel zoekt voor
haar trompetterkorps
(leerling-)trompetters. In het
orkest zijn ook nog enkele
vakatures. Inlichtingen bij
J. Zwart op de Algemene In-
spektie of bij hem thuis on-
der telefoonnummer 03498-

2420 en bij J. Hameter die te
bereiken is bij de AVD
(toestel 143) of thuis 03435-

2685.
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Eindhovense ME'ers
namen hun dames
mee naar de
Drunense Duinen

NEERIJNEN. - Op 18

maart j.l. kregen de ME'ers
die voor hun voort5ezette
opleiding op de COME in
'Neerijnen verbleven bezoek
van echtgenote, verloofde,
vaste of minder vaste vrien-
din. De deputatie stond on-
der aanvoering van mevrouw
M. Th. van Beelen, waar-

nemend hoofd algemene
dienst van het distrikt Eind-
hoven. 's Morgens konden
ze zich in de Drunense Dui-
nen op de hoogte stellen van
de konditie van hun partner.

Na de middag werd er o.a.
een reloefening bijgewoond
en konden zij er getuige van
zijn. hoe vakkundig de
wachtmeesters onder helm en

achter schild (molotov-)cock-
tails in ontvangst namen.
Voorts was er tijd voor de

'kompagniesborrel' en een

etentje.

Vurige demonstrotie. (PSGvdR Foto Peter van Hout)

Distriktscommandant
Hulsmans met flo

ROERMOND. - In maart
j.l. heeft overste W. A.
Hulsmans - in alle stilte -.
afscheid genomen van zijn
ambtelijke loopbaan. De
heer Hulsmans heeft bijna
zesendertig jaar bij het korps
gewerkt. In die periode had
hij steeds een standplaats in
het Roermondse. Hij was

bijna twintig jaar comman-
dant van het distrikt Roer-
mond. Zijn funktie zal in
verband met een mogelijke
fusie tussen de distrikten
Maastricht en Roermond
voorlopig niet worden open-

20

W. A. Hulsmans.

gesteld. Majoor drs.
M. A. P. Dierckx is met de
waarneming van het com-
mando belast.

(AH - Foto Paul Kuit)

kort
&klein

gelezen
o D.c. Mensert Spaander-

man van het distrikt Dor-
drecht der RPIW vindt dat
de blusboten die dit jaar in
Dordrecht en Nijmegen zul-
len worden gestationeerd, ge-

bruikt moeten worden als
patrouillevaartuig van Rijks-
waterstaat, Rijkshavendienst
of RPIW. (Schuttevaer)

o Amsterdam wil een be-
roep op de arrestatieteams
van de Rijkspolitie blijven
doen. De vorige minister van
Binnenlandse Zaken (V/iegel)
had die mogelijkheid opgehe-
ven. De politie van de
hoofdstad zag zich daardoor
genoodzaakt zelf dergelijke
politieteams te gaan forme-
ren. De gemeenteraad voelde
echter niets voor dat plan.
Burgemeester Polak zal daVr-
om met minister Van Thijn
gaan praten over voortzet-
ting van RP-assistentie.

(Parool)

a Minister Van Mierlo van
Defensie zal bij het inzetten
van militairen bij akties van
de ME zoveel mogelijk te-
rughoudendheid betrachten.

(HVV)

o Het raadslid J. Horn
vindt dat er een onafhanke-
lijk kontrole-buro moet ko-
men die het funktioneren
van de hoofdstedelijke poli-
tie nagaat. (Volkskrant)

o Minister de Ruiter van

Justitie voelt er niet veel
voor partikuliere bewakings-
diensten extra bevoegdheden
te geven. Hij vindt dat de
grens tussen die diensten en

de politie scherp bewaakt
moet worden. (Parool)

o De assuradeur van de au-
to's van de GP Arnhem wil
de wagens niet maar all risk
verzekeren zonder een forse
premieverhoging. De politie-
mensen maken teveel brok-
ken. De korpsleiding heeft
voor de grootste schade-

rijders drie maanden ont-
zegging in het vooruitzicht
gesteld. (NRC)

o De gemeenteraad van
Sleen (Drente) heeft tarieven
voor het vangen van los-
lopend vee vastgesteld.
Kosten: twintig gulden voor
een paard, pony, veulen,
rund of kalf en een tientje
voor een schaap, lam, bok,
geit of varken. (Trouw)

a Politiemensen in Den
Haag hebben proefgereden
met de Volvo 345 en de Golf
Diesel. Ze blijven hun
surveillancewerk liever uit-
voeren in de Mercedes. (AD)

o Er dreigt een nieuwe
bezuinigingsronde van 25

miljoen gulden voor de
Rijkspolitie. (Tel.)

o De Britse politie heeft
door middel van advertenties
in de kranten om her-
invoering van de doodstraf
gevraagd. 'Het is tijd dat de
bescherming van de burger
boven de consideratie met de
misdadiger komt'.

(Volkskrant)

o Het wadlopen is aan
strengere eisen gebonden.
Iedere tocht moet bovendien
worden gemeld bij de
Rijkspolitie te V/ater.

(Parool)

RPm signaleert in dit ru-
briekje wat er in de pers over
de politie wordt geschreven.
Voor de juistheid van de in-
houd blijven de genoemde
media verantwoordelijk.
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Meer zelfw erkzaamheid van
wielerkoersorganisatoren verwacht

VOORBURG. - ,,Politie-
werk is een schaars produkt
aan het worden. We kunnen
ons niet meer bezighouden
met het parkeren van auto's,
de kaartjeskontrole, het af-
zetten van finishplaatsen bij
wielerwedstrijden. We zullen
ons ook niet langer verdie-
pen in de veiligheidsaspekten
rond een parcours, daar zijn
andere instanties voor. En
ook met de organisatie zullen
we ons niet meer bemoeien.
Onze taak bij dit soort eve-
nementen zal zijn: operatio-
nele verkeersbegeleiding en
wetshandhaving. Zoiets bete-
kent een ingreep voor de
wielersport in opkomst. Wat
ons opviel bij de besprekin-
gen met wielerkoersorgani-
satoren over onze terug-
houdendheid was dat men
deze als heel natuurlijk er-
voer. Van die zijde valt meer
zelfw erkzaamheid te ver-
wachten."
Op 14 april j.l. vond er op
de Algemene Inspektie in
Voorburg een perskonferen-
tie plaats die was belegd
door de Koninklijke Neder-
landse V/ielrenunie en de
Rijkspolitie. Bij die gelegen-

heid werd opening van zaken
gegeven rond de te volgen
beleidslijn bij de politie-
begeleiding van wielerevene-
menten. Aanleiding voor de
gezamenlijke standpuntbepa-
ling was een afwijzend advies
van de commandant van het
distrikt Maastricht voor een

ontheffing voor een Tour- en
Wielerklub uit Stein die Ne-
derlandse kampioenschappen
op de weg voor junioren
organiseerde. Er zouden te
omvangrijke politiële maatre-
gelen moeten worden getrof-

fen. De KNV/U trok bij de
minister van Justitie aan de
bel. Deze raadpleegde de Al-
gemeen Inspekteur. De AI
riep een kommissie in het le-
ven die bestond uit zowel re-
presentanten van het korps
(hoofd buro verkeerszaken
AI, twee officieren verkeers-
zaken uit de wielerdistrikten

Breda en Maastricht en ver-
tegenwoordigers van de
AVD) als van de KNWU.

Besparing

Majoor J. Pruis, als voorzit-
ter van de RP-werkgroep
was bereid opening van

zaken te doen. ,,De Rijks-
politie werd in het verleden
nauwelijks betrokken bij de
organisatie van een wieler-
koers. Het kwam voor dat
de groepscommandant te
hulp werd geroepen bij een
op een namiddag georgani-
seerde wedstrijd. De adju-
dant leverde dan de mensen
en het materiaal (dranghek-
ken, afzettouw). Maar toen
vorig jaar bekend werd dat
er moest worden bezuinigd
op brandstoffen en op over-
uren bleek hoeveel deze eve-
nementen kostten. De AI

s r; i6l

i:::i;
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Algemene lnspektie

Camurlu, N. te Voorburg per 1-12-81 bevorderd
tot AAC 3.
Dupont, G. te Voorburg per 1-12-81 bevorderd tot
AAC 1.

Gelder van, H.M. ofÍ. der Rp. 1e kl. te Voorburg
per 1-3-82 verplaatst naar Middelburg en aangewe-
zen als Hfd. Afd. Rech. zkn. staf distr. Middelburg.
Lutken, B.A. te Voorburg per 1-4-82 verplaatst
naar Breda aangewezen als cdt. distr. Breda tevens
bevorderd tot dir. off. Rp. 1e kl.

Distrikt Alkmaar

Bakker, G.J.M. te Limmen per 1-4-82 bevorderd
tot wmr. l.
Benedick, H.W.B. te St. Pancras per 1-2-82 be-

vorderd tot owmr. en aangewezen als rayoncdt. te
Waarland.
Bleeker-de Leeuw, A.A.O. wmr. te Langedijk per
16-2-82 verplaatst naar Alkmaar (rech. gr.).
Boekel ten, G. te Bergen per 1-1-82 bevorderd tot
AAC 2 en verplaatst naar Kleine Sluis.
Kampen van, P.A.M. wmr. te Schermerhorn per
1-3-82 de dienst verlaten.
Louter, G.F. te Bovenkarspel per 1-4-82 bevorderd
tot wmr. l.
Nelis, C.A.M. te Nibbixwoud per'l-4-82 bevorderd
tot wmr. l.
Nipshagen, G. wmr. te Schagen per 15-3-82 ver-
plaatst naar Alkmaar.
Peet v.d. J.E. te Schoorl per 1-4-82 bevorderd tot
wmr. L
Termaat, P.J. adj. te Alkmaar per 1-4-82de dienst
vbrlaten.
O,uaak, J. te Landsmeer per 1-1-82 benoemd tot

off. der Rp. 1e kl. verplaatst naar Alkmaar, aange-
wezen als Hfd. Coórd. Bureau Voork. Misdrijven
staf distr. Alkmaar.

Distrikt Amsterdam

Bemmelen, A. wmr. te Weesp per 1-4-82 de
dienst verlaten.
Caes de, J.C. te Edam per 1-4-82 bevorderd tot
wmr, l.
Groeneveld, G.N. owmr. te Amsterdam per 1-4-
82 de dienst verlaten.
Haaften van, J. te Weesp per 1-4-S2bevorderd tot
wmr. l.
Limmen, G.J.M. te Bennebroek per 1-4-82 bevor-
derd tot wmr. l.
Nieuwenbroek, R.J.W. wmr. te Nederhorst den
Berg per 1-4-S2verplaatst naar KortenhoeÍ.

NIEUW!I
HYPO-LENING (nergens goedkoper)

VooÍ bezitters van een eigen woning is deze Hypo-lening de
oplossing. Geen notaris- oÍ taxallekosten (slechts 10/c aÍsluit.
commissie). Tarieven opnieuw verlaagd. Gedane aílossíngen
kunt u weer opnemen. Het recht om na 5 jaar het contract
bil dalende rente kosteloos om te zetten.

120 180
netto in handen mnd. mnd.
f 15.000,- f 232,- f 192,-
f n.w,- f n7,- f 2fi,-
f 25.ffi,- f 3a1,- f 311,-
/ 30.000, - f 4ffi,- / 369, -
/ 'm.mo,- f 603,- f &,-
f 50.m0,- í 78€,- f 679,-
f 60.000, - f w,- í 815, -
f 70.000,- / 1.1m,- f 951,-
,r 75.000,- / 1.180,- / 1.019,-
Ook tussenliggende bedragen mogelijk.

Persoonliike leningen tot 96 maanden
24 36 € 60 72 U 96 continue

netto in handen mnd mnd mnd mnd mnd mnd mnd krediet

2.W,- 126 92

3.500, * 178 128
5.000,- 252 184

8.000,- 396 287
10.000,- 495 356
14.000,- 688 491

15.000, - 735 526
17.000,- 834 595
20.m0. - 978 698
25.000, - 1.219 871
30.000, - 1.461 1.040
35.000, - 1.703 1.212

Ook tussenliggende

r wettelijke tarleven a geen koslen vooraÍ
. geen lnÍormatle werkgever r kwiltschelding bil overlilden

2q
mnd.

f 171,-
f 221,-
f 275,-
f 326,-
f 433,-
/ 633,-
f 761,-
/ 889, -
f 953, -

1;- - -
148 126 112
2n 195 175 159 145

285 242 214 194 179
393 335 295 267 26
419 358 315 285 263
477 M 358 322 298
557 475 419 377 U7
695 589 521 469 432
829 705 621 563 516
967 819 725 655 ffi2

bedragen en hoger.

,u
120
150

210
225
255

3m
375
450
525

25
Rp.org_RPM82_04_apr_nr.08_compri 59



Schubert van, B. wmr. te Wormer per 3-2-82ver-
plaatst naar Wijdewormer.

Distrikt Apeldoorn

Diks, ErM.G. te Apeldoorn per 1-3-82 aangesteld
als RA ll.
Heuvelink, R. wmr. te Aalten per 15-3-82 ver-
plaatst naar Apeldoorn.
Lievens, W. te Apeldoorn per 1-12-81 benoemd tot
off. der Rp. 2e kl. toegevoegd aan staf distr. Apel-
doorn.
Scholten-Muller, B.H.B.G. te Aalten per 1-1-82
aangesteld als schr.

Distrikt Assen

Boeyenga, J.S. wmr. te Valthermond per 1-1-82
verplaatst naar Odoorn.
Graaf v.d., A. wmr. I te Schoonebeek per 1-3-82
de dienst verlaten.
Jipping, H. te Havelte per 1-7-82 bevorderd tot
wmr. l.

in memoriam

Voerman, J.J.
Owmr. te Ruinerwold

geb. 10-3-1938
overl. 26-3-1982

Distrikt Breda

Block de, R.J. te Raamsdonksveer per 1-2-82aan-
gesteld als schr.
Cornelissen, M.G.M. wmr. te Dongen per 15-3-
82 verplaatst naar Breda.
Haisma, J.H. te Breda per

dir. off. Rp. 2e kl.
Nijnanten van, W.H.L. dir. off. Rp. 1e kl. te Breda
per 1-4-82 met f.l.o.

Distrikt Dordrecht

Aa v.d., P.H.O. off. Rp.2e kl. te Dordrecht per 15-

2-82 verplaatst 'naar Eindhoven, aangewezen als
off. toegevo'egd staf distr. Eindhoven.
Beek v.d., P. wmr. I te Dordrecht per 13-2-82 ver-
plaatst naar Driebergen (AVD):

Schotte, P.F. wmr. te Hellevoetsluis per 13-2-82
verplaatst naar Barendrecht.
Vegter, C.A. te Dordrecht per 16-2-82 aangesteld
als telefoniste.
Verbakel, W.J.M. te Dordrecht per 1-8-81 bevor-
derd tot AAC 1.

Vervloet, K. wmr. te Barendrecht per 15-3-82 ver-
plaatst naar Dordrecht.
Waal v.d., K. te Barendrecht per 1-2-82 bevorderd
tot AAC,1 .

Wagenaar, W. wmr. I te Meerkerk per 1-1-82 ver-
plaatst naar Goedereede.

Weiss, A. AAC 1 te Dordrecht per 1-4-82 de dienst
verlaten.

26

1_8_81 bevorderd tot Distrikt Eindhoven

Wesseling, W.R. wmr. te Oude Tonge per 15-3-82
verplaatst naar Driebergen (AVD).

Bats de, M.J. te Bergeijk per 1-3-82 aangesteld als
schr.
Dorst, A.M.M. te Bergeijk per 1-4-82 bevorderd
tot wmr. l.
Hoek den, J. te Eersel per 1-4-82 bevorderd tot
wmr. l.
Polderman-v.d. Aa, C.M.C. off . der Rp. 2e kl. te
Eindhoven per 1-1-82 verplaatst naar 's-Hertogen-
bosch aangewezen als HÍd. Coórd. Bureau Voorko-
ming Misdrijven staf distr.'s-Hertogenbosch.
Spaan, H.W.M. te Eindhoven (vkgrp.) per 1-4-82
bevorderd tot wmr. l.
Verheijen, P.A.W. te Bladel per 1-2-S2aangesteld

als schr.
Vleut v.d., W.A. te St. Oedenrode per 1-3-82 be-
vorderd tot wmr.

Distrikt's-G ravenhage

Burgh v.d., J. te Wateringen per 1-3-82 bevorderd
tot owmr.
Geer v.d., P.P. per 1-3-82 aangesteld als schr.
Graaf de, P. te Leiderdorp per 1-3-82 bevorderd tot
owmr. en verplaatst naar Voorschoten.

Horst v.d., P.C.M.G. wmr. I te Voorschoten per
1-2-82 verplaatst naar Papendrecht (distr. Dor-
drecht).
Hoogslag, F.A. AAC 1 te Boskoop per 18-1-82
verplaatst naar Leiderdorp.
Leeuwen van, A.A. owmr. te Nieuwveen per 1-1-

82 verplaatst naar Vinkeveen en Waverveen (distr.
Utrecht).
Nat v.d., H.J.C. te Oegstgeest per 1-3-82 aan-
gesteld als schr.
Warner, J. te Lekkerkerk per 1-2-82 aangesteld als
schr.
Witteveen, P.Y. dir. off . Rp. 2e kl. te Bussum per
1-2-82 verplaatst naar Driebergen aangewezen als
plv. cdt. Alg. Verkeersdienst Rp.

Distrikt Groningen

Ham, D.M. wmr. te Sauwerd per 1-8-81 verplaatst
naar Schildwolde.
Huisman, H.G. te Marum per 1-1-82 bevorderd tot
owmr. en verplaatst naar Anjum (distr. Leeuwar-
den).
Pothof, Th. te Appingedam per 1-1-82 bevorderd
tot owmr. en verplaatst naar 'ïZand.
Remmelts, E.H. off. Rp. 1e kl. te Groningen per 1-

3-82 verplaatst naar Alkmaar aangewezen als Hfd.
Just. Dienst staf Distr. Alkmaar.
Veldkamp, H. wmr. te Leek per 1-1-82 verplaatst
naar Eenum.
Wiertsema, B.S.H. te Leens per 1-4-82 bevorderd
tot wmr. l.

PAREN EN KREDIETE
Vertrouwd, snel en diskreet voor (semi) overheidsperso-
neei in vaste dienst, met ukw, f lo, vut of pensioen.
Persoonlijke leningen en doorlopend krediet tegen rente
beneden de wettelijke tarieven. Tussentijdse verhoging
en/of overname elders lopende verplichtingen mogelijk
(hieraan kunnen kosten zijn verbonden). Kontant geld.
Kwijtschelding bijoverlijden tot max. f 20.000,-.
ENKELE VOORBEELDEN '

' Wijzigingen voorbehouden

Bel oí schrijÍ (zonder postzegel) naar OV-bank, antwoordnummer 173, 3800
VB AmersÍoort en u ontvangl vrijblijvende dokumentatie met uitgebreide

PERSOONLIJKE LENINGEN

Netto in Maandeliikse aÍlossing
handen 24 mnd. 48 mnd. 60 mnd.

5.000,. 1250,. 1145,- 1125,-
8.000,. Í 395,- 1228,- Í 195,-

10.000,. I 492,. 1283,- 1240,-
15.000,. 1735,. í 420,- í 358,.
20.000,- t979,. ts59,. 1475,-

5.000,.
E.000,.

15.000,.
22.000,-
30.000,.

Rente- Maand- Theor.
percent termijn looptijd
p. mnd. incl. renle in mnd.
1,4o/o í 100'' 87
1,3o/o t 160'' 82
1,3o/o Í 2OOl 82
1,ZSo/o I 440,. 79
1,2Yo t 600'' 77
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Distrikt's-Hertogenbosch Distrikt Middelburg
Stoffer, M.J. te Goor per 1-4-82. bevorderd tot
wmr. l.
Veneman, J. te Ommen per 1-7-82 bevorderd tot
wmr. L

Woning v.d., J.G.A. te Ommen per 1-1-82 bevor-
derd tot adj.

Algemene Verkeersdienst

Bloem, S. wmr. I te Driebergen per 21-11-81 ver-
plaatst naar Leeuwarden (distr. Leeuwarden).
Fliert v.d., M.C. te Driebergen per 1-3-82 aan-
gesteld als RA ll.
Meijer-Bijl, C. RA ll te Driebergen per 1-3-82 de
dienst verlaten.

Dienst Luchtvaart

Kraakman, J.W. te Schiphol per 1-3-82 aan-
gesteld als wmr. l.
Roovers, H.C. off. Rp. 1e kl. per 1-2-82 met f .1.o.

Scholen

Boer den, A. te Bilthoven per 1-3-82 aangesteld als
wmr. l.
Bajl, W. te Neerijnen per 1-1-Q. benoemd tot off.
der Rp. 1e kl.
Feitz, A.C. te 's-Gravenhage per 1-2-82 aangesteld
als RA ll.
Grandia, M.H. te Bilthoven per 1-2-S2aangesteld
als AAC 3.
HouwEr, H.A.M. te Apeldoorn per 1-2-82 bevor-
derd tot AAC 1.

Kerkdijk, P. te Amsterdam per l-3-82 bevorderd
tot RA lll.
Schouten, A.G.K. adm. hfd. ambt. A. te Apel-
doorn, gaat per 1-6-82 de dienst verlaten.

Rijkspolitie te Water

Beaumont, R.Ch.M. te Amsterdam per 1-3-g2
aangesteld als wmr. l.
Gorter, L. adj. te Amsterdam per 1-4-Q. met f.l.o.
Heimensem, J.L. AAC 3 te Dordrecht per 1-3-82
de dienst verlaten.
Hof van het, G.E.H. wmr. I te Nijmegen per 10-4-
82 verplaatst naar Enkhuizen.
Keulen van, G.C. owmr. te Helden-Panningen per
1-4-82 met f.l.o.
Keulen van, W.M. te Harlingen per l-3-g2 aan-
gesteld als RA lll.
Meer v.d., N. te Den Helder per 1-2-82 aangesteld
als AAC 3.
Schrover, R.G.F. wmr. te Dordrecht per 1-4-82
verplaatst naar Ridderkerk.

in memoriam

Westerhuis, T.
wmr. I te Harlingen

geb.22-5-1926
overl. 4-3-1982

Balen van, P.J. wmr. lte Werkendam per 15-3-82
verplaatst naar's-Hertogenbosch.
Bodt de, A.A. wmr. te Ravenstein per 1-4-82ver-
plaatst naar Schayk. .
GraafÍ de, H. wmr. te Cuyk per 1-4-82 verplaatst
naar Eethen,
Hofwegen van, J. te's-Hertogenbosch per 1-4-82
bevorderd tot wmr. l.
Huijsmans, R.T.M. te 's-Hertogenbosch per 1-4-

82 aangesteld als RA lll.
Kreij de, H.R. te Breda per 1-4-82 bevorderd tot
owmr.
Noorloos, W.A. te Woudrichem per 1-4-82 bevor-
derd tot wmr. l.
Schoofbruggen v.d., A. wmr. te Veghel per 24-9-
81 verplaatst naar Nunspeet (distr. Apeldoorn).
Vor de, P. wmr. te Werkendam per 15-3-82 ver-
plaatst naar Driebergen (AVD).

Distrikt Leeuwarden

Alserda, L.J. te Joure per 1-4-82 bevorderd tot
wmr. l.
Beuker, H.G. te Appelscha per 1-4-82 bevorderd
tot wmr. l.
Bronkhorst, A. wmr. te Appelscha per 'l-1-81 ver-
plaatst naar Pingjum,
Bruijn de, M.L. wmr. te Metslawier per 13-2-82
verplaatst naar Harlingen (RPtW).

Debreczeni, J. te Damwoude per 1-4-82 bevor-
derd tot wmr. l.
Dijkstra, U.J. te Leeuwarden per l-4-S2bevorderd
tot wmr. l.
Hoekstra, S, te Kollum per 1-3-82 bevorderd tot
owmr.
Kfaver, G.J. te Langweer per 1-4-82 bevorderd tot
wmr. L
Kleijn, M.C. te Franeker per 1-4-82 bevorderd tot
wmr. L
Postma, F.W. te Franeker per 1-4-S2bevorderd tot
wmr. L
Rooij van, B.L.G. te Lemmer per 1-4-82 bevorderd
tot wmr. L
Schavemaker, A.T.J. te Workum per 1-4-82 be-
vorderd tot wmr. l.
Vermeufen, D. te Balk per 1-4-82 bevorderd tot
wmr. l.
Vries de, L. te Grouw per 1-4-82 bevorderd tot
wmr. l.
lJken van, E.G. te Zwaagwesteinde per 1-4-82be-
vorderd tot wmr. l.

Distrikt Maastricht

Dilfema, K. te Elsloo per 1-4-82 bevorderd tot
wmr. l.
Kleist, J.J.G. te Margraten per 1-4-82 bevorderd
tot wmr. l. '
Langenhuizen, W.J.H.M. te Schaesberg per 1-4-

82 bevorderd tot wmr. L

Moens, C.H.M. owmr. te Elsloo per 1-3-82 ver-
plaatst naar Beek (DLVI.
Stoffer, J.H. te Nuth per 1-4-82 bevorderd tot
wmr. l.
Wassercordt, L.E.M.A. te Meerssen per 1-4-82
bevorderd tot wmr. L

Frankce-Janse, E.C. te Middelburg per 1-2-82be-
vorderd tot AAC 2.
Stehouwer, T. off. der Rp. 1e kl. per 1-2-82aange-
wezen als Hfd. Coórd. Bureau Voorkoming Misdrij-
ven staf distr. Middelburg.
Verstelle, P. te 's-Heer-Arendskerke per 1-3-82
aangesteld als schr.

Distrikt Nijmegen

Puts, J.C. wmr. te Rozendaal per l-2-S2verplaatst
naar Doesburg.
Wijnhoven, S.J.A. te Beek per 1-2-82 aangesteld
als schr.

Distrikt Roermond

Jong de, L. te Reuver per 1-4-82 bevorderd tot
wmr. L

Miczek, M.J. te Mook per 1-4-82 bevorderd tot
wmr. L

Nacken, L.A.C. te Herkenbosch per 1-2-82 bevor-
derd tot schr. A.
Schoenmakers, P.D. te Roermond per 1-3-82 be-
vorderd tot AAC 1.

Velde ter, A. wmr. te Montfoort per 15-3-82 ver-
plaatst naar Grathem (AVD).

Verhaag, W.G.J. te Meyel per 1-4-82 bevorderd
tcit wmr. l,
Verhoeven, M,G. te Linne per 1-4-82 bevorderd
tot wmr. l.

Distrikt Utrecht

Kok, H. wmr. te Driebergen per 8-2-A. verplaatst
naar Zeist.
Polman-Achterberg, H.M. te Bunnik per 1-3-82
aangesteld als AAC 3.
Schaaf v.d., Y. owmr. te Leusden-Centrum per l-
3-82 met f.l.o.
Withuis. C.P. wmr. lte Zeist per 1-1-S2verplaatst
naar Alkmaar (distr. Alkmaar).

Distrikt Zwolle

Barkel, G.M. te Rijssen per 1-4-82 bevorderd tot
wmr. l.
Beldman, G.H. te Zwolle per 1-3-82 bevorderd tot
owmr.
Bouwer, E. owmr. te Zwolle per l3-2-S2verplaatst
naar Wijhe,
Bruggeman, F.J. wmr. I te Aadorp per'l-3-82 met
f .1.o.

Coenraadts, H. adj. te Ommen per 1-3-82 met
f .1.o.

Gunnink, H. wmr. te Raalte per 1-10-81 verplaatst
naar Dalfsen.
Heide v.d., H. te Ommen per 16-2-82 aangesteld
als schr.
Hulleman, J.W. te Dedemsvaart per 1-4-82 bevor-
derd tot wmr. l.
Kolkman, J. owmr. te Olst per 1-3-82 met Í.1.o.
Lamberink-Endeman, G. te Ommen per 1-7-82
bevorderd tot wmr. l.
Oever van't, A. per 1-4-82 bevorderd tot wmr. l.
Rensink, R. te Urk per 1-7-82 bevorderd tot wmr.
L
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'Geen verdere groei
van het Korps'
VOORBURG. - ,,HCt
korps Rijkspolitie kan in
korte tijd veel tot stand
brengen en het is daarom
van grote betekenis. Maar
het kan niet alles alleen. De
politietaak houdt niet op bij
de grens van het eigen werk-
gebied. Dat de politie als or-
gaan verdeeld is over een
groot aantal zelfstandige een-
heden, mag voor samen-
werking geen belemmering
zijn. We kunnen niet
volstaan met een samenwer-
king op landelijk nivo Regio-
naal zal men de bereidheid
moeten tonen te willen wer-
ken op een andere manier
dan tot nu toe veelal gebrui-
kelijk was. De organisatie

van de Rijkspolitie zal moe-
ten worden aangepast.
Distrikts- en groepscomman-
danten moeten vlot kunnen
inspelen op de dagelijkse be-
hoeften in verband met die
samenwerking. Vertegen-
woordigers van het bestuur,
het O.M. en de politie moe-
ten komen tot beleidsplan-
nen die een gericht politie-
toezicht mogelijk maken.
Wellicht kan het systeem van
methodisch toezicht, dat
eens bij het korps werd ont-
wikkeld, daarbij een funktie
vervullen. "
,,Inmiddels zijn de getallen
van organieke en feitelijke
sterkte elkaar bij de land-
groepen en op de distrikts-

Minister J. de Ruiter opende gebouw Algemene Inspektie:

staven genaderd. Er is een
onderzoek gestart naar ande-
re faktoren, als aantal in-
woners en de oppervlakte
van het bewakingsgebied die
van invloed zijn op de beno-
digde personeelssterkte. Bij
de huidige stand van 's Rijks
financiën mag echter geen
verdere groei van het korps
worden verwacht. Veeleer zal
moeten worden gezocht naar
een betere verdeling van be-
schikbare mensen en midde-
len. Hopenlijk zal in de ko-
mende jaren de mogelijkheid
blijven bestaan voor een zeer
specifieke toedeling van extra
formatieplaatsen gezien de
bijzondere taakstelling van
het korps."
Aldus minister J. de Ruiter
van Justitie op 21 april bij
de formele heropening van

Overhandiging van het vaandel van de Rijkspolitievereniging.
Links ANPV-voorzitter A. C. Meijer. (Foto's Algemene Verkeersdienst RP)
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het gebouw van de Algemene
Inspektie.
Al in 1970 werd het pand
aan de Versteegstraat in
Voorburg betrokken. De
officiële gebeurtenis hield te-
vens verband met de inge-
bruikneming van de vleugel
aan de Deernstraat die voor-
heen onderdak bood aan de
Stichting Wetenschappelij k
Onderzoek Verkeersveilig-
heid. Verbouwingen,
schilder- en stoffeerwerk
hebben het geheel een
modernere aanblik gegeven.
Bezoekers van de Algemene
Inspektie worden in de hal
opgewacht door twee stille
getiniformeerden die het
Toen en het Nu van het
korps Rijkspolitie uitbeelden.
In de grote vergaderzaal op
de bovenverdieping onthulde
de minister een fotowand
met de afbeeldingen van de
voormalige Algemeen In-
spekteurs.

Ter diskussie stellen

De Algemeen Inspecteur, ge-

neraal P. J. Plattel, stelde
dat ,,de politie van Neder-
land zich - in tegenstelling
tot wat zwartgalligen wel
eens uitroepen - niet hoeft
te schamen voor de wijze
waarop zij haar werk doet.
Maar ze zal de ontwikkelin-
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Minister J. de Ruiter opende gebouw Algemene Inspektie:

'Geen verdere groei
van het Korps'
VOORBURG. - ,,HCt
korps Rijkspolitie kan in
korte tijd veel tot stand
brengen en het is daarom
van grote betekenis. Maar
het kan niet alles alleen. De
politietaak houdt niet op bij
de grens van het eigen werk-
gebied. Dat de politie als or-
gaan verdeeld is over een
groot aantal zelfstandige een-

heden, mag voor samen-
werking geen belemmering
zijn. We kunnen niet
volstaan met een samenwer-
king op landelijk nivo Regio-
naal zal men de bereidheid
moeten tonen te willen wer-
ken op een andere manier
dan tot nu toe veelal gebrui-
kelijk was. De organisatie

van de Rijkspolitie zal moe-
ten worden aangepast.
Distrikts- en groepscomman-
danten moeten vlot kunnen
inspelen op de dagelijkse be-
hoeften in verband met die
samenwerking. Vertegen-
woordigers van het bestuur,
het O.M. en de politie moe-
ten komen tot beleidsplan-
nen die een gericht politie-
toezicht mogelijk maken.
Wellicht kan het systeem van
methodisch toezicht, dat
eens bij het korps werd ont-
wikkeld, daarbij een funktie
vervullen."
,,Inmiddels zijn de getallen
van organieke en feitelijke
sterkte elkaar bij de land=
groepen en op de distrikts-

staven genaderd. Er is een
onderzoek gestart naar ande-
re faktoren, als aantal in-
woners en de oppervlakte
van het bewakingsgebied die
van invloed zijn op de beno-
digde personeelssterkte. Bij
de huidige stand van 's Rijks
financiën mag echter geen

verdere groei van het korps
worden verwacht. Veeleer zal
moeten worden gezocht naar
een betere verdeling van be-
schikbare mensen en midde-
len. Hopenlijk zal in de ko-
mende jaren de mogelijkheid
blijven bestaan voor een zeer
specifieke toedeling van extra
formatieplaatsen gezien de
bijzondere taakstelling van
het korps."
Aldus minister J. de Ruiter
van Justitie op 21 april bij
de formele heropening van
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Links ANPV-voorzitter A. C. Meijer.
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Overhandiging van het voondel van de Rijkspolitievereniging.
(Foto's Algemene Verkeersdienst RP)

het gebouw van de Algemene
Inspektie.
Al in 1970 werd het pand
aan de Versteegstraat in
Voorburg betrokken. De
officiële gebeurtenis hield te-
vens verband met de inge-
bruikneming van de vleugel
aan de Deernstraat die voor-
heen onderdak bood aan de
Stichting Wetenschappelijk
Onderzoek Verkeersveilig-
heid. Verbouwingen,
schilder- en stoffeerwerk
hebben het geheel een
modernere aanblik gegeven.
Bezoekers van de Algemene
Inspektie worden in de hal
opgewacht door twee stille
getiniformeerden die het
Toen en het Nu van het
korps Rijkspolitie uitbeelden.
In de grote vergaderzaal op
de bovenverdieping onthulde
de minister een fotowand
met de afbeeldingen van de
voormalige Algemeen In-
spekteurs.

Ter diskussie stellen

De Algemeen Inspecteur, ge-

neraal P. J. Plattel, stelde
dat ,,de politie van Neder-
land zich - in tegenstelling
tot wat zwartgalligen wel
eens uitroepen - niet hoeft
te schamen voor de wijze
waarop zij haar werk doet.
Maar ze zal de ontwikkelin-

Rp.org_RPM82_05_mei_nr.09_compri 64



gen in de maatschappij in de
gaten moeten houden. Ze
mag niet vanaf de zijlijn de
processen blijven gadeslaan.
Als instituut moet je je daar-
bij ter diskussie durven te
stellen. "
,,Soms hebben de mensen
een overdreven beeld van on-
ze mogelijkheden", aldus de
Algemeen Inspekteur.
,,De politie kan niet alle za-
ken alleen oplossen. Ze heeft
hulp van het publiek nodig.
Ze zal naar de burger moe-
ten luisteren en toegankelij-
ker moeten worden. Een
kwestie van mensen, mentali-
teit en middelen. Dit laatste
is meteen het antwoord op
de vraag hoeveel er nog be-

zuinigd kan worden op de
politie. Ik ben nog niet zoveÍ
dat ik zeg, dat de grens daar-
van is bereikt. Ik meen wel,
dat tot het uiterste moet
worden gegaan om te voor-
komen dat de politie op-
nieuw wordt getroffen. "
In een gesprek met een jour-
nalist van het Algemeen
Dagblad verklaarde de Alge-
meen Inspekteur vervolgens,
een eventuele volgende
bezuinigingsronde te willen
opvangen door besparing op
auto's, schepen en vliegtui-
gen: ,,Daarmee breek je op
den duur je korps wel af.
Maar als we niet te rigoreus
te werk gaan, valt er heus
nog wel een paar miljoen op

te hoesten. Maar de rek is er
wel uit, als we praten over
bezuinigingen op het gebied
van overwerk, brandstof en
onderhoud."

Vaandel

Voorzitter A. C. Meijer van
de Algemene Nederlandse
Politievereniging (voorheen
Rij kspolitievereniging) bood
de Algemeen Inspekteur het
vaandel aan dat sinds 1933

de kleuren van de Rijkspoli-
tievereniging had moeten
hooghouden. In 1941 echter
werd deze vereniging ontbon-
den en ontfermde de laatste
sekretaris zich over het doek.
Hoewel de vereniging na de

oorlog weer werd opgericht,
bleef de verblijfplaats van
het vaandel onbekend. Tot-
dat in 1980, toen de RPV
werd omgedoopt tot ANPV,
bekend werd dat het vaandel
al die jaren een plaatsje had
gehad op de Algemene In-
spektie. Het hoofdbestuur
van de ANPV besloot toen
het vaandel in bruikleen af te
staan aan de Algemeen In-
spekteur 'gedurende de tijd
dat er een korps Rijkspolitie
zal bestaan'. En dus prijkt
het Rijkspolitievaandel thans
aan een van de wanden van
de grote vergaderuaal van de
Algemene Inspektie. (AH)

Onthulling von de fotowand met de RíjkspolitiecheÍs A.
A. F. P. Penders (i,95i,-1958), J. Gerritsen (1958-1966),

van Zoelen (1938-1941), A. W. de Koningh (1945-1951),

W. de Gast (1966-1973) en W.M. Rehorst (1973-1977).
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Toeters en
bellen

AMSTERDAM. - ,,WAt
kun je met een valhelm nog
meer doen dan op je kop
zetten" , vroeg de Amster-
dammer zich af . Zijn krea-
tieve geest hielp hem bij het
vinden van een antwoord.
Bouten, moeren, prullen,
toeters en bellen gaven de
glimmende hoofdbescher-
ming na enige tijd een heel
ander aanzien.
Kollega-RP'ers die de jongen
in Ouder-Amstel zagen rij-
den, zetten hun vraagtekens
bij het aspekt veiligheid van

het hoofddeksel. Een aardig
probleem voor de rechter,
vonden ze. De valhelm ver-
huisde dus naar de kast voor
inbeslaggenomen voorwer-
pen. (JvdM)

Vooruit met
de geit

ZWOLLE - Er is nauwe-
lijks geld voor tuinonder-
houd. Maar het gras groeit.
Om de joker (een duurbe-
taalde politieman in dienst-
tijd) in te zetten voor het
maai- en knipwerk, daar
voelt de korpsleiding uite-
raard niets voor. Wat dan te
doen?
De groep-Raalte-in-
vergadering-bijeen vroeg zich
af hoe het gras op een goed-
kope wijze kon worden kort-
gehouden. Toen bleek op-
nieuw de intense relatie

Rijkspolitie-platteland. Er
werd een geit te grazen geno-
men die kort aangebonden
de omgeving met zijn gebit
aftastte. Na als fotomodel
(voor het ANP) te hebben
geposeerd en een paar uur
weiden, werd het dier - on-
der dankzegging voor de ge-

toonde prestaties - naar de
eigenaar teruggevoerd. Een
maai-commissie heeft zich in
de bossen van Heeten terug-
getrokken voor een evalua-
tie. De resultaten zullen aan-
leiding zijn voor een meer-
daagse konferentie die dit
jaar door de geitenfokvereni-
ging wordt belegd.

(CAvdH)

Hoofdzaak.

Nu nog een nieuwtje.

14

(Foto Uilenbroek Raalte) konden halen. (NRC)

kort
&klein

gelezen

o De politie van het Engel-
se Bristol, heeft zich - bij
wijze van proef - op spits-
uren teruggetrokken van ver-
keersknooppunten. Het ge-

volg was, dat het verkeer er
vlotter doorstroomde en dat
er minder ongevallen gebeur-
den. (Volkskrant)

. In 1980 heeft de politie
1590 meer misdrijven ge-

registreerd dan het jaar daar-
voor. Het oplossings-
percentage liep iets terug:
van 29Vo naar 28V0. (Parool)

o Postcommandant Leo
Mos van de RPtW in Lem-
mer heeft bij de officiële in-
gebruikneming van de RP-64
felle kritiek uitgeoefend op
de kwaliteit van het nieuwe
schip. Burgemeester Faber
van Lemsterland vroeg zich
met Mos af, waarom het
schip niet in Friesland was
gebouwd.

(Weekbl. v. Z-Friesland)

o De richtlijnen voor de
parketpolitie in Amsterdam
zijn volgens de Rekenkamer
zo rekbaar, dat parket-
wachters'onder verdenking
kunnen komen dat zij boetes
verduisteren' (Parool)

o Twee Franse misdadigers
die kans zagen in het
gerechtsgebouw van Toulou-
se twee politiemensen in de
boeien te slaan, hun pistool
te 'lenen' en daarna op de
vlucht te slaan, zijn zo vrien-
delijk geweest de politie-
mannen te berichten waar ze

hun attributen weer terug

a Voorzitter Ros van de
Marechausseevereniging is
bang dat de marechaussee
door bezuinigingen taken
kwijtraakt. (Parool)

O De ME-toelage voor
marechaussees wordt ver-
hoogd. Staatssekretaris Van
Houwelingen (Defensie) wil
de toelage in overeenstem-
ming brengen met het extra
van de politieman-ME'er.

(Parool)

o Artsen zijn weer inlich-
tingen aan de politie geven

over verkeersslachtoffers. De
informatie is enige tijd opge-
schort geweest omdat de art-
sen klaagden dat de in-
lichtingen voor opsporing
van verdachten werd ge-

bruikt. (Volkskrant)

. De politie van Nijmegen
wil een 'kraakagent' belasten
met het leggen en onder-
houden van kontakten met
krakers en hun raadslieden.

(Volkskrant)

o De AVD wil steunpunten
vestigen tussen Zwolle en
Groningen en tussen Rotter-
dam en Roosendaal. Het
steunpunt Grathem in Lim-
burg blijft. De landelijke
coórdinatie, de verkeers-
informatie en de meldkamer
blijven in Driebergen ge-

vestigd. Vermoedelijk zullen
nog dit jaar 340 kilometer
snelweg (Den Haag - Rotter-
dam, Amsterdam - Hoeve-
laken, Eindhoven - Venlo,
Utrecht - Eemnes en de ruit
rond Rotterdam) aan haar
surveillancegebied van 1150

km worden toegevoegd.
(Trouw)

RPm signaleert in dit rubriek-
je wat er in de pers over de po-
litie wordt geschreven. Voor
de juistheid van de inhoud
blijven de genoemde media
verantwoordelij k.
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Mr. J. H. Grosheide op vergadering L.O.R.:

van justitie voor reservisten'
AMSTERDAM. - ,,Na een
tijd van professionalisering is

er meer en meer waardering
voor het werk van vrijwilli-
gers. U, reservisten, kunt re-
kenen op passende en blij-
vende belangstelling van
justitie", beloofde mr. J. H.
Grosheide, direkteur-
generaal van de Direktie
Politie van het ministerie van
Justitie de bestuursleden van
de Landelijke Organisatie
van Reserve-Rijkspolitie, die
op 24 april voor de jaarlijkse
vergadering in Amsterdam
bijeen waren.
De vergadering werd bij-

Geen gempo voor
Stein en Landgraaf?

MAASTRICHT. - Het lijkt
erop, dat de gemeenten
Landgraaf en Stein geen ei-
gen gemeentelijk politiekorps
zullen krijgen. Het Dagblad
De Limburger meldt, dat er
geen geld is om iedere ge-

meente boven de 25.000 een

eigen politie-appaÍaat te ge-

ven. De enige mogelijkheid
die daarvoor overblijft, is

om de twaalf miljoen gulden

voor eigen rekening te ne-

men.

Als Stein en Landgraaf geen
gemeentepolitie krijgen,
heeft dat personele gevolgen
voor het RP-distrikt
Maastricht. De plannen tot
samenvoeging van de distrik-
ten Maastricht en Roermond
zouden daardoor wel eens op
de tocht kunnen komen te
staan, aldus De Limburger.

Dezelfde krant weet ook te
melden, dat de minister van

'Passende en blijvende belangstetling

gewoond door o.a. de plaats-
vervangend A.I., kolonel
W. F. K. J. F. Frackers, dis-
triktscommandant C. H.
Honcoop, het hoofd van de

A.I.-afdeling Toezicht Ge-

uniformeerde Diensten, ma-
joor S. J. van Hulst en

reserve-majoor J. K. Pieters-

Ere-voorzitter vqn de
Landelijke Offermans
Reservisten.

ma, hoofd van het A.I.-buro
Reserve-RP. De belangen-
groepering was onder meer
bijeen om afscheid te nemen
van de aftredende L.O.R.-
voorzitter, kolonel b.d.
F. M. C. Offermans en zijn
opvolger, burgemeester
I. J. P. Keijzer van Waalre,
te verwelkomen.

(Foto's Techn. Recherche)

Als-het-u-belieft

De heer Offermans (,,Reser-
visten staan niet om de grab-
belton om te graaien.") leg-
de na negen suksesvolle jaren
het voorzitterschap neer.
Voor het L.O.R.-bestuur was
dat aanleiding de vergadering
voor te stellen de oud-
voorzitter te benoemen tot
lid van verdienste en ere-
voorzitter.
Burgemeester Keijzer ging in
op de funktie en de positie
van de vrijwillige politie-
funktionaris:,,De reservist
heeft zijn' als-het-u-belieft'
al bij voorbaat verstrekt. Die
wetenschap maakt het moge-
lijk de beroepspolitieman
door scholing en opleiding
voor te bereiden op situaties
waarin hij zich voor de volle
honderd procent of zelfs
meer kan geven."

,,Regelmatig spreken politie-
vakorganisaties in afwijzende
zin over reservisten. Er zijn
beroepspolitiemensen die
zich ongenuanceerd en slecht
beargumenteerd uitspreken
over kwaliteit en kapaciteit
van de vrijwillige politie-
mensen. We zullen er alles
aan moeten doen om dat ge-

hakketak de kop in te druk-
ken. We hebben recht op het
respekt van de vakbonden.
Een respekt dat gebaseerd is
op wat gepresteerd wordt
vanuit dezelfde vrijwilligheid
van de beroepspolitieman als
kerkbestuurder, gemeente-
raadslid, jeugdleider, vereni-
gingsbestuurder enzovoort. "

(AH)

Binnenlandse Zaken niet uit-
sluit dat, vooruitlopend op

'een nieuwe politiewet, de
grens voor invoering van ge-

meentepolitie met enige tien-
duizenden inwoners zal wor-
den verhoogd.

Heel stilletjes

LUXEMBURG. - Nadat de
Luxemburgse politie al eens

eerder in opspraak was geko-
men, worden nu ongeveer 20
funktionarissen van de poli-
tie en de gendarmerie van(AwMS)

15

het groothertogdom verdacht
van onhoorbaar gedrag.
Zij zouden in diensttijd in
nachtlokalen kosteloos heb-
ben geprofiteerd van de
gunsten van de daar werk-
zame dames en ook gratis
hebben gedronken 

(DPA)
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Koninklijke onderscheidingen
voor 44 rijkspolitieambtenaren
VOORBURG. - Op 29
april, de dag van de traditio-
nele 'lintjesregen', hebben 44
korpsleden een Koninklijke
Onderscheiding ontvangen.
Daarvan gingen er 37 naar
ambtenaren in een executieve
politierang en 7 werden op-
gespeld bij personeelsleden in
een administratieve funktie.

Koningin Beatrix benoemde
tot Officier in de Orde van
Oranje-Nassau:

J.H.G.C. Elzinga te Gronin-
gen en G.J. Feijlbrief te
Nijmegen.

Ridder in de Orde van
Oranje-Nossau werd:

J.P. Klein, Algemene
Inspektie te Voorburg.

Eremedailles, verbonden aan

de Orde von Oranie-Nassou,

De laatste bakfiets

APELDOORN. - Een
schrijfmachine, een telefoon,
wat planten en drie kollega-
rechercheurs vormden de
laatste vracht van bakfietser
P. Frederiks, die als laatste
de afstand tussen het voor-
malige Apeldoornse distrikts-
buro aan de Fauststraat en
het nieuwe onderkomen aan

in goud werden uitgereikt aan:

W.J. Anker, AVD te Drie-
bergen; W.J. Dondorff, dis-
trikt Assen; H.B. Groothuis,
distrikt Utrecht; D. Hamer-
slag, distrikt Dordrecht;
A. Huisman, distrikt Zwolle;
J.F. de Jager, distrikt Roer-
mond; B.J.P. Kap, distrikt
Groningen; G.J. Kleine Pun-
te, distrikt Eindhoven;
C.L. van der Meij, distrikt
's-Hertogenbosch; G.W. Nij-
land, distrikt Leeuwarden;
K.W. de Oude, COME Nee-
rijnen; G.H. te Selle, distrikt
Apeldoorn; P. Sintemaar-
tensdijk, distrikt Dordrecht;
H. Slofstra, distrikt Den
Haag; C.Th.M. Somers, dis-
trikt's-Hertogenbosch;
C.J. Suurland, distrikt As-
sen; P.J. Termaat, distrikt
Alkmaar; A. Verveer, dis-
trikt Dordrecht RPIW.

De laatste rit vonaf de Fauststraat. V.l.n.r. de rechercheurs
G. ten Pas, J. Wallinga, P. Frederiks en L. Zwart.

de Sleutelbloemstraat over-
brugde. Op vrijdag 26 april
kwam er een eind aan een

week zwoegen van verhuizers
en was iedereen weer in staat
en in de stemming de kliënte-
le weer op de gebruikelijke
wijze te woord te staan.
Op 14 juni a.s. wordt het ge-

bouw door de minister van
Justitie officieel in gebruik
gesteld. Op 19 juni is er

16

open huis. (wM) fant. (AWt4"t

Eremedoilles in zilver werden

toegekend aan:

E.E. Alexander, AVD Drie-
bergen; K. Boot, distrikt
Leeuwarden; A.H.C. Dan-
kers, distrikt's-Hertogen-
bosch; J.A. de Fretes, dis-
trikt Zwolle; J.G. Geurts,
distrikt Roermond; J. Goed-
bloed, AVD Driebergen;
M.B.H. Harmsen, distrikt
Apeldoorn; A.A. Helmich,
distrikt Middelburg;
J.G. Kampkuiper, distrikt
Zwolle; A. Kiewiet, distrikt
Groningen; L. Knoops, dis-
trikt Maastricht; A.P.H.
Kuijs, distrikt Eindhoven;

G.L. Leeuwerke, distrikt
Leeuwarden RPtW; P.J.
Lenssen, distrikt Roermond;
C. van der Linden, distrikt
Dordrecht; J. Meima, dis-
trikt Assen; A. Roza, distrikt
's-Hertogenbosch; H.N.D.
Verdouw, distrikt Utrecht;
S. Visser, distrikt Leeuwar-
den; A.M. de Vries, distrikt
Amsterdam RPIW; P. Wa-
nink, distrikt Alkmaar; C.H.
Zitter, distrikt Den Haag.

Een bronzen eremedaille
ging naar:

D. de Haan-Ritsema, distrikt
Groningen.

Het Jumbo-peloton-plus.

(Foto Press Agency Widdershoven)
Elf jumbo's
vlogen uit

MAASTRICHT. - Graag
hadden de ME-ers van het
distrikt Maastricht er wat
guldens tegenaan gegooid om
een echte olifant voor te la-
ten draven bij het afscheid
van de elf kollega-jumbo's.
Er was zelfs al een safaripark
bereid gevonden dikhuiden
te leveren. Dat zouden er
dan drie moeten worden
voor de prijs van twaalfhon-
derd gulden. Dat was wel
een beetje veel geld voor de
kaartpot. Daarom week men
voor het afscheidsfeest uit
naar de Valkenburgse brou-
werij 'De Leeuw'. Of en in
hoeverre men daar de beest
heeft uitgehangen is tot nu

toe niet bekend geworden.
We zullen met aandacht de
krachtenberichtgeving vanuit
het zuiden blijven volgen.
Tijdens de bijeenkomst werd
afscheid genomen van Leo
Peerboom (plv. pelotons-
commandant), Karel Werk-
man, Jo Absil, Maurice
Peerboom, Hennie Klein-
overmeen, Leo Janssen,
Marcel Loghtman, Peter van
de Herwel, Pierre Herven,
Martin Duyzings en John
Tegelaers. Iedere afzwaaier
ontving er een oorkonde
('Bedankt voor het stenen
vangen'). Voor Leo Peer-
boom die zijn hele politie-
loopbaan bij bijstands-
eenheden heeft gewerkt, was
er nog de kleine zilveren oli-
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APELDOORN. - ,,Velen
die Abraham spoedig zullen
zien of al hebben gezien, vin-
den dat het dan tijd wordt
om het voor nieuwe funkties
voor gezien te houden en te-
vreden te zijn met de behaal-
de eindrang. De 'door-
stromers' onder ons kwamen
in een situatie dat opnieuw
een keuze moest worden ge-
maakt. Het was een span-
nende tijd."
En: ,,Kollega Bossink heeft
er toe bijgedragen dat wij
vandaag bij de verplichte ge-
baren, wendingen en kerin-
gen, standvastiger bij u zijn
overgekomen dan wij in wer-
kelijkheid zijn" , bekende ka-
pitein W. Bijl tijdens de
receptie die zeven zojuist
beëdigde politieofficieren op
22 april in 'De Weijert, te
Apeldoorn werd aangebo-
den. Op die dag hadden een
reserve-majoor, vijf kapiteins
en een luitenant officieel hun
intrede gedaan bij het korps
Rijkspolitie.
,,De tijd van starre verhou-
dingen binnen het korps zijn
voorbij. Er zijn ook vele
normen vervaagd, maar dat
neemt niet weg dat korrekt-
heid tot een vergeten waarde
behoort", hield de Alge-

meen Inspekteur, Generaal
P. J. Plattel hen voor.
De nieuwe officieren zijn:
J. K. Pietersma, res. dir.-
off. 3e kl., hoofd Buro
reserve-RP te Voorburg;
G. J. Helmendach, hoofd
Bijzondere Dienst te Middel-
burg;
T. Stehouwer, Regionaal

Koórdinator Voorkoming
Misdrijven te Middelburg;
W. Bijl, hoofd Stafburo
Opleidingen COME te Nee-
rijnen;
E. Leurink, verbonden aan
het CIOV(i.o.) te Apel-
doorn;
J. Quaak, Regionaal Koórdi-
nator Voorkoming Misdrij-

Vier koks €fi zes hofmeesters
van 'De Weijert' in Apel-
doorn, waor een primaire
opleiding en de kaderschool
zijn gevestigd, maken - in
ieder geval - zes maal per
jaar meer werk van hun
werk. Bij twee beëdigingen
van officieren en plechtig-
heden voor wachtmeesters
wordt alles wat aan vak-
bekwaamheid en kreativiteít
in huis is gebruikt om de
gosten met open armen te
ontvongen, hun oog te stre-
len en de maag te vullen. De
koude buffetten die zij kre-
eren, behoren steevost tot de
hoogtepunten van zo'n feest-
dag.

7,even nieuwe officieren bii het Ko

ven te Alkmaar (allen offi-
cier der Rijkspolitie te kl.)
en W. Lievens, officier der
RP 2e kl., toegevoegd bij het
distrikt Apeldoorn 

(AH)

Uit de hand
gelopen?

MIDDELBURG. 
- ,,WiJ

hebben al benzine gespaard.
Komen wij aan de beurt?,'
,,Hebben jullie al een lijst
aangelegd met namen van
wie er mee vliegen?"
,,Kunnen we onze reiskosten
deklareren?"

De algemene dienst van het
distrikt Middelburg kreeg
heel wat telefoontjes te ver-
werken, nadat er in een dolle
bui op I april een telex was
uitgegaan, waarin dringend
luchtwaarnemers werden ge-
vraagd voor de observatie en
registratie van illegale kam-
peerders.Rp.org_RPM82_05_mei_nr.09_compri 69



Dieren-Eerbeek

APELDOORN. - De rich-
tingaanwijzer van de ANWB
met het opschrift Dieren-
Eerbeek is zelden zo duide-
lijk geweest, als toen in april
bekend werd dat een bejaar-
de inwoner van het dorp
Eerbeek duizenden dode die-
ren om zich heen had verza-
meld.
Deze Veluwenaar - een

evangelist - zei zich door
het opzetten van dieren en
het prepareren van huiden
voor te bereiden op de We-
deropstanding. Hij is ervan
overtuigd, dat dan alle dode
schepselen opnieuw tot leven
komen. Als een tweede No-
ach had hij zoveel mogelijk
dode dierenparen in onder-

aardse ruimten opgeborgen
in vochtige dozen.
De zaak kwam aan het rollen
toen leden van de dierenbe-
scherming de politie in Eer-
beek berichtten, dat achter
het huis van de man gepre-
pareerde beesten te drogen
hingen. Helemaal vreemd ke-
ken de RP'ers daar niet van
op. De Veldpolitie was wel
eens meer aan de deur ge-
weest voor een gelijksoortige
overtreding. Maar wat ze bij
de laatste gelegenheid te zien
kregen sloeg alles. Behalve
de dode dieren die ze boven-
gronds aantroffen, ontdekten
zij ook drie bunkerachtige
ruimten vol, waarin vogels,
reptielen, vlinders, insekten
en tropische dieren lagen.

(AH)Dozen vol.

Vrouwe Justitia,
links of rechts?

,,Is Vrouwe Justitia lirrks of
rechts?", vroeg Piet Bosma
uit Leeuwarden in de rubriek
Postbus van het RPm van
januari j.l. Zij vraag was

hem ingegeven na het bestu-
deren van verschillende vrou-
wen, d.w.z. afbeeldingen
daarvan o.a. op film en op
een werkstuk van Wyke
Timmer-Bijlsma dat op 6 no-
vember van het vorige jaar
door de IPA-Friesland aan
distriktscommandant
Monsma werd aangeboden

ter gelegenheid van de offi-
ciële ingebruikneming van
het nieuwe distriktsburo.
Wyke heeft in It Hingel-
board, het personeelsblad
van het distrikt Leeuwarden,
uitgelegd hoe het volgens
haar zit met de opstelling
van haar seksegenote:

Ik ducht, de meeste mensen

zijn rechtshandig, dus moet
;je het zwsard rechtshandig
honteren. En wil je iets afwe-
gen dan houd je de schaal in
je linkerhand om het er met
je rechterhand op te leggen.

Blijft toch nog de vraag of
Vrouwe Justitia links of

18

Luitenant Wiersingo von de stof van het distrikt Apeldoorn
en de evangelist. (Foto's Techn. Rech.)

Achtergrond: owmr. Hartgers die het onderzoek teidde.

rechts is. Eigenlijk had me-
vrouw Timmer haar op een
wat andere manier in beeld
willen brengen:

Ik had de droak er een beet-
je mee willen steken. Een
gestyleerde juffrouw in rode,
gele en blauwe driehoeks-
vormen had het moeten wor-
den. De blinddoek wat afge-
zakt, met één oog erover
heen kijkend. Aan het
zwaard een mensje rooste-
rend boven de vlam van de
barstende granaat van de
Rijkspolitie. Op de weeg-
schaal een potje zout en een
kuipje kruidenboter. Maar
de bestuurders van IPA-
Friesland zijn heel serieuze
mensen hoor!
Zoiets kon ík niet moken.

Nieuwe Info
op school Harlingen

HARLINGEN. - Adjudant
G. M. Koning, onze
kontaktman van de school in
Harlingen, geeft als RPm-
info de pijp aan Maarten.
De hoofddocent gaat na zo-
veel jaren in het politie-
onderwijs te hebben gewerkt,
als 'praktisch-zwak-
begaafde' de politiepraktijk
nog eens van dichtbij be-
kijken.

Kollega L. Verkeeke wordt
onze 'nieuwe man in Harlin-
gen'. Hij is op de opleidings-
school te bereiken, of thuis
onder telefoonnummer
0s178-3624. (AH),
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Algemene lnspektie

Komijn, R. te Schiphol per 1-3-82 aangesteld als
AAC 3.
Nieuwerf, l.C.l. te Voorburg per '16-3-82 aan-
gesteld als AAC 3.
Persijn, V.C.G. AAC 1 te Voorburg per 1-1-82ver-
plaatst naar's-Gravenhage.
Schneijderberg, J.W.A. re Voorburg per 1-12-82
bevorderd tot AAC 2.
Schuurman, H.G. te Utrecht per 1-3-82 bevorderd
tot adm. hfd. ambt. A.

Distrikt Alkmaar

Bakker, G.J.M. te Limmen per 1-4-82 bevorderd
tot wmr. l.

Bekkema, M. wmr. te Enkhuizen per 1-4-82 ver-
plaatst naar St. Pancras.
Brink, J.G.P. owmÍ. te Hoogwoud per 1-4-82ver-
plaatst naar Alkmaar (stafdistr.).
Brugge van, J.P. te Opmeer per 15-2-82 aan-
gesteld als wmr.
Bruijn de, L. te Wieringen per 1-2-82 bevorderd tot
AAC 1 en verplaatst naar Schagen.
Daalder, L.l. wmr. te Texel per 15-2-82 de dienst
verlaten.
Deken, P.W.M. wmr. te Stede broec per 1-3-82 de
dienst verlaten.

Hendriksma, J. wmr. te Enkhuizen per 1-4-82ver-
plaatst naar Kleine Sluis.
Hoek, G.W. wmr. I te Niedorp per 1-3-82 ver-
plaatst naar Bergambacht (distr. Den Haag).
Hoogeboom. T.J. wmr. te Stede broec per 15-2-
82 de dienst verlaten.
Jak, R.M. wmr. te Bergen per 1-4-82 verplaatst
naar Kortenhoef (distr. Amstêrdam).
Kaptein, M.C.A. wmr. tg Bergen per 1-4-82ver-
plaatst naar Weesp (distrikt Amsterdam).
Knijn, G.F. wmr. te Enkhuizen per 1-4-82 ver-
plaatst naar Edam (distr. Amsterdam).
Kuin, M.C.B. wmr. te Enkhuizen per 1-4-82ver-
plaatst naar Sijbekarspel.
Louter, G.F. te Bovenkarspel per 1-4-82 bevorderd
tot wmr. l.
Marcus, T.A. wmr. te Opmeer per 15-2-82 de
dienst verlaten.
Meerveld, L. wmr. te Stede broec per 1-3-82 de
dienst verlaten.
Nelís, C.A.M. te Nibbixwoud per 1-4-82 bevorderd
tot wmr. l.
Nes, L.D. te Bergen-Binnen per 1-3-82 aangesteld
als schr.
Otter, J. te Bergen per 1-4-82 bevorderd tot wmr.
t.

Piet v.d., J.E. te Schoorl per 1-4-82 bevorderd tot
wmr. l.

Porto de, W. wmr. te Texel per 15-2-82 de dienst
verlaten.
Rosham, M. wmr. te Enkhuizen per 1-4-82 ver-
plaatst naar Langedijk.
Rijsbergen van, C.J.J. te Niedorp per 1-4-82aan-
gewezen ais postcdt. Maasland (distr. Den haag).
TeÍmaat, P.J. adj. te Alkmaar per 1-4-82 de dienst
verlaten.
Visser, C. wmr. te Texel per 1-3-82 met f .1.o.

Vulpen van, T. te Alkmaar per 1-4-82 bevorderd
tot wmr. l.
Warrink, H. wmr. te Bergen per 1-4-82 verplaatst
naar Hippolytushoef.
Weide v.d., K. te Ursem per 1-3-82 aangesteld als
schr.
Wit de, J.C. wmr. te Bergen per 1-4-82 verplaatst
naar Schagen.

Distrikt Amsterdam

Douw. P. wmr. te Aalsmeer per 1-4-82 verplaatst
naar Halfweg.
Eekhof, B. wmr. te Weesp per 1-4-82 verplaatst
naar Duivendrecht.
Elmpt van, A.N.P. te Amsterdam per 1-2-82 aan-
gesteld als AAC 3.

Fokkens, M.F. wmr. I te Blaricum per 1-4-82ver-
plaatst naar Bunschoten (distr. Utrecht).
Groot, A. wmr. te Aalsmeer per 1-4-82 verplaatst
naar Edam.
Hartman, A.M. wmr. te Aalsmeer per 1-4-82ver-
plaatst naar De Kwakel.
Hengst, M. te Amsterdam per 1-3-82 aangesteld
als AAC 3.
Kesting, J.W. te Aalsmeer per 1-4-82 aangesteld
als res. wmr.
Kooij, H. wmr. te Weesp per 1-4-S2verplaatst naar
Ouderkerk a/d Amstel.
Kruiver, L.C.P. te Wormer per 1-3-82 aangesteld
als wmr.
Loeffen, J.H.M. wmr. te Aalsmeer per 1-4-82ver-
plaatst naar Diemen.
Looij, A. wmr. I te Haarlemmerheide per 10-4-82
verplaatst naar Aalsmeer.
Ouwehand, M.A. wmr. te Weesp per 1-4-82 ver-
plaatst naar Monnickendam.
Roode, Y.J. C. te Landsmeer per 1 -3-82 aangesteld
als wmr.
Rozemeijer, W.J.T.C.M. wmr. te Weesp per 1-4-
82 verplaatst naar Landsmeer.
Smallegange, J. te Wormer per 1-4-S2aangesteld
als res. wmr.
Smitz, J. te Weesp per 1-3-82 aangesteld als wmr.
Straten van, T.J. wmr. te Weesp per 1-4-82 ver-
plaatst naar Wormer.
Teiwes, P.J. wmr. te Wormer per 15-2-82 de
dienst verlaten.
Zwanenburg, A. wmr. te Jisp aangewezen als
ambt. voork. misdrijven staf distr. Amsterdam.

Distrikt Apeldoorn

Barelds, J. te Elburg per 1-1-82 aangesteld als
schr.
Brevink, M.H.F. te Eibergen per 1-3-S2aangesteld
als wmr.
Brif, H. wmr. te Ermelo per 1-4-82 verplaatst naar
Barendrecht.
Dammers, P. wmr. te Heerde per 1- -S2verplaatst
naar Schalkwijk (distr. Den Haag).
Deijzen van, W.P.A. wmr. te Lochem per 1-4-82
verplaatst naar Kaatsheuvel (distr. Breda).
Dieren van, A. te Nunspeet per 'l-3-82 aangesteld
als schr.

Uan Gend & Loos

organisatoren
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Dirksen, G. wmr. te Ermelo per 1-4-82 verplaatst
naar Amsterdam (RPtW).
Harmsen, W.J.M. te Heerde per 1-4-S2bevorderd
tot wmr. l.
Hollander, H.W. wmr. te Heerde per 1-4-82 ver-
plaatst naar Nunspeet.
KfompenburS, E.J. wmÍ. te Lochem per 1-4-82
verplaatst naar Aalten.
Kramer, J. wmr. te Heerde per 1-4-82 verplaatst
naar lJmuiden (RPtW).
Moerkerken van, R. wmr. te Nunspeet per 15-2-
82 de dienst verlaten.
Neuteboom-Spijker, L. te Brummen per 1-4-82
bevorderd tot AAC 2 en verplaatst naar Apeldoorn.
Plender, R. wmr. te Lochem per 1-4-B2verplaatst
naar Doornspijk.
Reitsma, M.W. wmr. te Schaarsbergen per 1-2-82

verplaatst naar Groesbeek (distr. Nijmegen).
Stalenburg, W.M. res. wmr. te Hattem per 1-4-82

de dienst verlaten.
Stelt v.d., H. wmr. te Heerde per 1-4-82verplaatst
naar Brummen.
Tamminga, S.J. te Voorst per 1-4-82 bevorderd
tot wmr. l.
Veen v.d., F. wmr. te Lochem per 1-4-82 ver'
plaatst naar Steenderen.
Venema, P. wmr. te Ermelo per 1-4-82 verplaatst
naar Nieuwegein (RPtW).

Verhoef, M.E. wmr. te Heerde per 1-4-82 ver-
plaatst naar Kaatsheuvel (distr. Breda).
Versteeg, R. wmr. te Lochem per 1-4-S2verplaatst
naar Putten.
Westerveld, res. wmr. te Aalten per 1-4-82 de

dienst verlaten.
Weustenenk, G. wmr. I te Twello per 10-4-82 ver-
plaatst naar Apeldoorn.
Wouters, A.J.L. wmr. te Ermelo per 1-4-82ver-
plaatst naar Maarn (distr. Utrecht).
Zieverink, T.A. wmr. te Eibergen per 1-3-82 met

f.l.o.

Distrikt Assen

Bakker, A. te Smilde per 1-7-82 bevorderd tot
wmr. l.

Barendrecht, G.C. te Roden per 1-3-82 aan-
gesteld als wmr.
Blokzijl, J.J. te Vries per 1-4-82 aangesteld als res.
wmr.
Boeyenga, J.S. te Odoorn per 1-7-82 bevorderd
tot wmr. l.
Bosschers, K. wmr. te Zweelo per 1-3-82 de dienst
verlaten.
Deknatel, A.W. te Roden per 1-3-82 aangesteld
als wmr.
Dellen van, J, te Roden per 15-3-82 aangesteld als
res. wmr.
Eefting, G.L. te Nieuweroord per 1-7-S2bevorderd
tot wmr. l.
Glind v.d., J.J. te Roden per 15-3-82 aangesteld

als res. wmr.
Groot de, F.R. te Beilen per 1-7-S2bevorderd tot
wmr. l.
Harmers, H. te Coevorden per 1-7-82 bevorderd
tot wmr. l.
Hassink, H.M.J. AAB 1 te Assen per 1-5-82 de
dienst verlaten.
Hessels, R. wmr. te Assen per 1-2-82 verplaatst
naar Hooghalen.
Holterman, J.S. te Odoorn per 1-7-82 bevorderd
tot wmr. L

Horonga, W. res. wmr. I te Assen per 1-4-82 met
Í.1.o.

Klaassens, K.R. te Roden per 15-3-82 aangesteld
als res. wmr.
Klomp, A. wmr. te Coevorden per 16-4-82 de
dienst verlaten.
Knoop, J. te Roden per 1-3-82aangesteld alswmr.
Koers, A.A. wmr. te Coevorden per 1-4-82 ver-
plaatst naar Zuidlaren.
Kremer, E. res. wmr. I te Assen per 1-4-82 met
f .1.o.

Kremers, L.M. wmr. I te Assen per 15-2-82 de
dienst verlaten.
Loois, P. wmr. te Coevorden per 1-4-82 verplaatst
naar Nieuw-Schoonebeek.
Schieving-Zeewuster, A.B. te Assen per 1-4-82
bevorderd tot AAC 1.

Schinkel, J. wmr. I te Oosterhesselen per 1-3-82
met f.l.o.
Stadman, D. wmr. te Coevorden per 1-4-82 ver-
plaatst naar Schoonebeek.
lJzerman, A. te Schoonoord per 1-7-82 bevorderd
tot wmr. l.

Distrikt Breda

Bolders, G.H.A.M. te Steenbergen per 15-2-82
aangesteld als wmr.
Bremer, L. te Hilvarenbeek per 1-2-82 bevorderd
tot owmr. en verplaatst naar Alphen en Riel.
Foesenek, J.D.M. wmr. te Alphen en Riel per 15-

2-82 de dienst verlaten.
Ginkel van, J. te Steenbergen per 1-3-82 bevor-
derd tot owmr. en verplaatst naar Middelharnis
(distr. Dordrecht).
Ginkel van, J.J. wmr. te Klundert per 13-3-82 ver-
plaatst naar Wemeldinge (distr. Middelburg).
Hoof van, C.D. te Woensdrecht per 1-3-82 aan-
gesteld als wmr.
Kalk, P.M.J.H. wmr. te Kaatsheuvel per 1-4-82
verplaatst naar St. Willebrord.
Loon van, C.C. wmr. te Steenbergen per 1-3-82 de
dienst verlaten.
Ligtenberg, E.C.M. te Loon op Zand per 15-2-82
aangesteld als wmr.
Louwers, M.C. wmr. te Made en Drimmelen per
1-3-82 met f.l.o.
Martens, A.W. wmr. te Kaatsheuvel per 1-4-82
verplaatst naar Prinsenbeek.
Merceij, F.J. te Dongen per 1-3-82 aangesteld als
wmr.
Moorsel van, J.l.M. te Baarle-Nassau per 1-4-82
aangesteld als AAC 3.
Neuteboom, R. wmr. te Steenbergen per 1-4-82
verplaatst naar Kaatsheuvel.
Pasmans, J.A.J. te Hilvarenbeek per 1-3-82 aan-
gesteld als wmr.
Roorda, W. wmr. te Kaatsheuvel per 1-4-82 ver-
plaatst naar Dongen.
Schans v.d., G.J. te Breda per 1-3-82 bevorderd
tot AAC 1.

Sande v.d., J.A.H. te Hilvarenbeek per 1-3-82
aangesteld als wmr.
SchefÍers, W.J.G. te Hilvarenbeek per 1-3-82 aan-
gesteld als wmr.
Sprangers, A.M. wmr. te Nw. Ginneken per 15-3-
82 de dienst verlaten.
Vollebregt, S.C.J. te Made en Drimmelen per 1-3-
82 aangesteld als schr.

Distrikt Dordrecht

Alstede, O.P.A. wmr. te Middelharnis per 1-4-82
verplaatst naar Ouddorp.

Balder, J. te Rozenburg per 1-4-82 bevorderd tot
wmr. I en verplaatst naar Numansdorp.
Berg v.d., C.J.M. te Vianen per l-2-82 bevorderd
tot owmr.
Boer de, R.L.J. wmr. lte Oud-Beijerland per 10-4-
82 verplaatst naar Willemstad (RPtW).
Douven, R.A.H. wmr. te Oud-Beijerland per he-
den verplaatst naar Numansdorp.
Duhen, A.D. te Barendrecht per 1-4-82 bevorderd
tot wmr. l.

Dijk van, J. wmr. te Middelharnis per 1-4-B2ver-
plaatst naar Hellevoetsluis.
Erk van, L. owmr. te Schelluinen per 1-3-82 ver-
plaatst naar Zeist (distr. 's-Gravenhage).
Gent van, C. te H.l. Ambacht per 1-4-82 bevor-
derd tot wmr. L
Ginkel van, J. te Middelharnis per 1-3-82 bevor-
derd tot owmr.
èraaf v.d., C. owmr. te Puttershoek per 1-4-82
met f.l.o.
Hal van, L.J.G. te Poortugaal per 1-4-82 aan-
gesteld als res. wmr.
Henrion Verpoorten, A.J. wmr. te Middelharnis
per 1-4-A verplaatst naar Rockanje.
Hof op 't, R. te Oud-Beijerland per 1-4-82 bevor-
derd tot wmr. l.
Honig, M.M. te Papendrecht per 1-3-82 aan-
gesteld als schr.
lngen van, C. wmr. te Oud-Beijerland per 1-4-82
verplaatst naar Zuid-Beijerland.
Kaijim, M. wmr. te Brielle per 1-4-82 verplaatst
naar Papendrecht.
Kanters, P.' res. wmr. te Hardinxveld-Giessendam
per 15-3-82 de dienst verlaten.
Kieviet, G. wmr. te Oostvoorne per 1-5-82 ver-
plaatst naar Melissant.
Koek. J.M.C. wmr. te Middelharnis per 1-4-82ver-
plaatst naar Hardinxveld-Giessendam.
Koene, J.W. wmr. te Brielle per 1-4-82 verplaatst
naar Meeuwenplaat.
Koenes, G. wmr. te Oud-Beijerland per 1-4-82ver-
plaatst naar Numansdorp.
Koppelaar, T. te Dordrecht per 1-3-82 bevorderd
tot AAC 1.

Laan v.d., A. wmr. I te Alblasserdam per 1-5-82
verplaatst naar Nw. Lekkerland.
Maas v.d., F. wmr. te Rozenburg per 1-5-82 de
dienst verlaten.
Pluimert, Z. te Dordrecht per 1-2-S2aangesteld als
AAC 3.
Pol v.d., J. wmr. te Rhoon per 1-5-82 de dienst
verlaten.
Schaik van, R. wmr. te Middelharnis per 1-4-82
verplaatst naar Streefkerk.
Scheer, A.A. wmr. te's-Gravendeel per 15-2-82de
dienst verlaten.
Seters, L.J.C. wmr. I te Ouddorp per 1-5-82 ver-
plaatst naar Goedereede.
Sijtsema, J.A. wmr. te Oud-Beijerland per 1-4-82
verplaatst naar Poortugaal.
Timmer, A.G. wmr. te Middelharnis per 10-4-82
verplaatst naar Willemstad (distr. Breda).
Veld in 't, W. wmr. te Brielle per 1-4-82 verplaatst
naar Rozenburg.
Versluis, G, te Nieuwpoort per 1-3-82 aangesteld
als schr.

Distrikt Eindhoven

Arends, H.C. wmr. te Budel per 1-4-82 verplaatst
naar Raamsdonkveer.
Deckers, W.J.G. te Gemert per 1-3-82 aangesteld
als wmr.
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Boullart, J.G.V.C. te Nuenen per 1-3-82 aan-
gesteld als wmr.
Claassen, P.J. te Budel per 1-4-82 aangesteld als
res. wmr.
Diepenbeek van, F.W.P. wmr. te St. Oedenrode
per 1-4-82 verplaatst naar Son,
Eng v.d., G.T.A. te Nuenen per 1-3-82 aangesteld
als wmr.
Giroldi, J.H.J. wmr. te St. Oedenrode per 1-4-82
verplaatst naar Wouw (distr. Breda).

Gijbels, W.A.M. wmr. te Budel per 1-4-82 ver-
plaatst naar Asten.
Heesakkers, M.H.A.M. te Maarheeze per 15-2-82
aangesteld als wmr.
Hoek van, J.A. wmr. I te Mierlo per 1-3-82 met
f .1.o.

Jonckers, A.M. te Gemert per 1-3-82 aangesteld
als wmr.
Kemenade, H.A.W.M. wmr. te St. Oedenrode
per 1-4-82 verplaatst naar Erp.
Kerstens, M.C.J. te Bergeijk per 15-3-82 aan-
gesteld als res. wmr.
Kriiter, H.C.J. wmr. te St. Oedenrode per 1-4-82
verplaatst naar Boekel.
Lierop van, M.D.M. te Someren per 1-3-82 aan-
gesteld als wmr.
Maas, P.J. wmr. te Heeze per 1-3-82 de dienst ver-
laten.
Metzemaekers, H.F.M. te Nuenen per 1-4-82
aangesteld als res. wmr.
Oorschot van, R.A.M. wmr. te Budel per 1-4-82
verplaatst naar Vessem.
Rovers, J.W.M. wmr. te Asten per 1-3-82 de
dienst verlaten.

Schepers, L.T.C. te Nuenen per 1-3-82 aangesteld
als wmr.
Verhaag, R.H.G. wmr. te Budel per 1-4-82 ver-
plaatst naar Maarheeze.
Vleut v.d., W.A. wmr. te St. Oedenrode per 1-4-
82 verplaatst naar Someren.
Vroonhoven van, A.J.H. te Bergeijk per 1E-2-82
aangesteld als wmr.
Weften, M.A. te Nuenen per 1-4-S2aangesteld als
res. wmr.
Wouters, J.P.W.E. te Bladel per 15-2-82 aan-
gesteld als wmr.

Distrikt's-G raven ha ge

Berg v.d., C.J.M. wmr. I te De Zilk per 1-2-82ver-
plaatst naar Vianen (distr. Dordrecht).
Boer de, F.J. wmr. te Leiderdorp per 1-4-82ver-
plaatst naar De Lier.
Blomsma, W.B.J. wmr. te Beemster per 1-3-82 de
dienst verlaten.
Boon, C. wmr. te Moordrecht per 15-2-82 de
dienst verlaten.
Bot, M.M.J. te Rijswijk per 1-4-82 bevorderd tot
wmr. l.
Daelmans, F.J. te Reeuwijk per 1-4-82 bevorderd
tot wmr. l.

Devilee, H.M. wmr. te Leiderdorp per 1-4-82ver-
plaatst naar Noordwijkerhout.
Dulst van, P. owmr. te Bergambacht per 1-6-82 de
dienst verlaten.
Duijvenvoorde van, G. wmr. te Noordwijkerhout
per 1-4-82 verplaatst naar Lisse.

Dijk van, H.A. te Nieuwkoop per 1-4-S2bevorderd
tot wmr. L
Dijk van-Renema, H. te Leiderdorp per 1-4-82be-
vorderd tot wmr. l.
Franke, G.H. te Leiderdorp per 1-3-82 aangesteld
als schr.
Haas de, E.T.W. wmr. te Schoonhoven per 1-4-82

verplaatst naar Berkel en Rodenrijs.
Hartog den, J. wmr. te Moordrecht per 15-2-82de
dienst verlaten.
Hertog den, D. te Nw. Kerk a/d lJssel per 1-4-82

aangesteld als res. wmr.
Holierhoek, L.M. wmr. te Schoonhoven per 1-4-

82 verplaatst naar Bodegraven.
Houweling, G. wmr. te Voorschoten per 10-4-82

verplaatst naar Warmond (RPtW).

Keesman, A.F. te Noordwijkerhout per 1-4-82be-
vorderd tot wmr. I en verplaatst naar De Zilk.
Knórr, K. wmr. te Leiderdorp per 1-4-82 verplaatst
naar Waddinxveen.
Koene, l.E.M. wmr. te Lisse per 1-3-82 de dienst
verlaten.
Kool, R.H. wmr. lte Kouderkerke a/d lJssel per 1-

4-82 verplaatst naar Noordwijkerhout.
Kortland, H.G. te Waddinxveen per 1-4-82 aan-
gesteld als res. wmr.
Krol, S. wmr. te Noordwijkerhout per 1-4-82 ver-
plaatst naar Oegstgeest.
Kuijl v.d., R. te De Lier per 1-4-82 aangesteld als
res. wmr.
Kuyvenhoven, M.W. te 's-Gravenzande per 1-3-

82 aangesteld als wmr.
Lagaay, F. wmr. te Bergschenhoek per 8-5-82 ver-
plaatst naar Willemstad (RPtW).

Leeuwen van, J.A. wmr. te Noordwijkerhout per

1 -4-82 verplaatst naar Bergschenhoek.
Lemmen, J.J.J. wmr. te Schoonhoven per 1-4-82

verplaatst naar Solwijk.
Luiken, C.J. te Lisse per 1-3-82 aangesteld als
wmr.
Mol de, P. owmr. te Leiderdorp per 1-4-82 de
dienst verlaten.
Noort v.d., H. te Boskoop per 1-4-82 bevorderd
tot wmr. l.
Noort van, T.C. wmr. te Oegstgeest per 15-2-82
de dienst verlaten.
Plugge, R.J. te 's-Gravenzande per 15-3-82 aan-
gesteld als res. wmr.
Pots, J. te Leiderdorp per 1-12-82 aangesteld als

ÉA ilr.
Ram, A. te Noordwijkerhout per 1-4-82 bevorderd
tot wmr. l.
Rodenburg, J.B.A. res. wmr. I te Boskoop per 1-

4-82 de dienst verlaten.

Romeijn, J. wmr. I te Poortugaal per '15-2-82 de
dienst verlaten.
Rosheuvel, J.A. te Leiderdorp per 1-3-82 aan.
gesteld als AAC 3.

Ruiter de, J. wmr. te Bleiswijk per 15-2-82 de

dienst verlaten.
Rijntalder, L. te Sassenheim per 1-4-82 bevorderd
tot wmr. l.
Schimmel, G.F.M. te Voorschoten per 15-3-82

aangesteld als res. wmr.

Setz, J.C. wmr. te Noordwijkerhout per 1-4-82ver-
plaatst naar Voorschoten.
Snijders, K.D. wmr. te Noordwijkerhout per 1-4-

82 verplaatst naar Oegstgeest.
Veen in 't, J.J.M. wmr. te Schoonhoven per 1-4-

82 verplaatst naar's-Gravenzande.

Vermeulen, J. wmr. lte Leiderdorp per 1-4-82ver-
plaatst naar Boskoop.
Vos de, R.G. wmr. te Leiderdorp per 1-4-82 ver-
plaatst naar Sassenheim.

SPAREN KREDIETEN
Vertrouwd, snel en diskreet voor (semi) overheidsperso-
neel in vaste dienst, met ukw, f lo, vut oÍ pensioen.
Persoonlijke leningen en doorlopend krediet tegen rente
beneden de wettelijke tarieven. Tussentijdse verhoging
en/of overname elders lopende verplichtingen mogelijk
(hieraan kunnen kosten zijn verbonden). Kontant geld.
Kwijtschelding bijoverlijden tot max. I 20.000,-.
ENKELE VOORBEELDEN -

PERSOONL]JKE LENINGEN
Maandel ijkse af lossing

DOOBLOPEND KREDIET

. Wijzigingen voorbehouden ' Andere bedragen mogelijk.

Bel oÍ schrijÍ (zonder poslzegêl) naar OV-bank, antwoordnummer 173, 3800
VB AmersÍoort en u ontvangt vrijblijvende dokumentalie met uitgebreide
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Vries de, A.A. te Lekkerkerk per 1-4-82 bevorderd
tot wmr. l.
Wetering v.d., J.T. wmr. te Leiderdorp per 1-4-82

verplaatst naar Hazerswoude-Dorp.
Wijbenga, P. wmr. I te Leiderdorp per 1-5-82 de

dienst verlaten.
Wijngaarde, C.L. te Wateringen per 1-1-81 bevor-
derd tot AAC 1.

Zijst van, J.J. te Boskoop per 1-4-82 aangesteld

als res. wmr.

Distrikt Groningen

Ark v.d., M.H. wmr. te Leek per 1-4-82 verplaatst
naar Bedum.
Broeder den, J.J. wmr. te Bellingwedde per 1-3-

82 de dienst verlaten.
Dieterman, U.L. wmr. te Bedum per 1-4-82 ver-
plaatst naar Hazerswoude-Rijndijk (distr.'s-Graven-

hage).
Dol, J.G. wmr. te Zuidhorn per 15-2-82 met f.l.o.
Fokkinga, J. te Muntendam per 1-3-82 bevorderd
tot owmr. en verplaatst naar Schagersburg (distr.

Alkmaar).
Glas, P.J.S. wmr. te Scheemda per 1-4-82 ver-
plaatst naar Eelde.
Haasteren van, G.A. te Groningen per 1-3-82 be-

vorderd tot AAC 1.

Hilberts, H. wmr. te Scheemda per 1-4-82 ver-
plaatst naar Marum.
Huizenga, G. wmr. te Leek per 1-4-82 verplaatst
naar Appingedam.
Jager, G. wmr. te Slochteren per 1-4-82 de dienst
verlaten.
Koopman, H.J. te Bellingwolde per 1-3-82 aan-
gesteld als wmr.
Koorn, D. wmr. te Bedum per 1-4-82 verplaatst
naar Schagersburg (distr. Alkmaar).
Laan v.d., D.G.C. wmr. te Bedum per 1-4-82 ver-
plaatst naar Raamsdonkveer (distr. Breda).
Lalkens, R. te Appingedam per 1-4-82 aangesteld
als res. wmr.
Larkens, T.A. te Bedum per 15-3-82 aangesteld als
res. wmr.
Ploeg v.d., C. wmr. te Stedum per 1-3-82 de

dienst verlaten.
Raske, A. wmr. te Leek per 1-4-82 verplaatst naar

Slochteren.
Siebert, R. wmr. te Marum per 1-4-82 verplaatst
naar Zevenbergschenhoek (distr. Breda).

Smid, J.A. wmr. te Scheemda per 1-4-82 ver-
plaatst naar Goirle (distr. Breda).
Snoek, E. wmr. te Bedum per 1-4-82 verplaatst
naar Harmelen (distr. Utrecht).
Steerenberg, E.H. te Ten Boer per 1-3-82 aan-
gesteld als wmr.
Vos, H.A. te Groningen per 15-3-82 aangesteld als
res. wmr. (verkeersgr.).
Vries de, F. wmr. te Bedum per 1-4-82 verplaatst
naar Vleuten (distr. Utrecht).
Vries de, O. wmr. te Scheemda per 1-4-82 ver-
plaatst naar Middelbeers (distr. Breda).

Distrikt's-Hertogen bosch

Bindsbergen van, T.J.H.G. wmr. te Rosmalen
per 1-4-82 verplaatst nàar Hilvarenbeek.
Brink, R. wmr. te Rosmalen per 1-4-82 verplaatst
naar Mill.
Brinks, B.R. wmr. te Vlijmen per 1-4-82 verplaatst
naar Veghel.
Dortmans, M.H.F.M. res. wmr. I te Veghel per 1-

4-82 de dienst verlaten.
Floris, J.G.M. res. wmr. te Nistelrode per 15-3-82
de dienst verlaten.
Grinsven, J.A.M. wmr. definitief verplaatst naar
Rosmalen per 1-4-82.
Goos, J.H. owmr. te Rosmalen per 1-8-81 ver-
plaatst naar's-Hertogenbosch.
Hendrix, M.J.W. wmr. te Rosmalen per 1-4-82
verplaatst naar Zelhem (distr. Nijmegen).
Konings, J. wmr. te Sprang-Capelle per 1-3-82 de
dienst verlaten.
Kamp, H.J. wmr. te Heesch per 1-4-82 verplaatst
naar Veghel.
Kleinsmit, J.B.H. wmr. te Vlijmen per 1-4-82 ver-
plaatst naar Hank.
Klijnsma, F.A. wmr. te 's-Hertogenbosch (rech.
gr.) per 'l-4-82 verplaatst naar post. rech. 's-Her-
togenbosch.
Laat de, J.F.M. res. wmr. te Nistelrode per 15-3-
82 de dienst verlaten.
Loeffenn, H.M. res. wmr. te Uden per 1-4-82de
dienst verlaten.
Middelkamp, J.C.H. wmr. te Heesch per 1-4-82
verplaatst naar Vlijmen.
Otter den, H.J.J. wmr. te Schijndel per 1-3-82 de
dienst verlaten.
Pas v.d., J.F.J.M. te Helvoirt per 1-3-82 aan-
gesteld als wmr.
Spoolder, R.B.C. wmr. te Heesch per 1-4-82ver-
plaatst naar Waspik.
Vrande v.d., H.A.J.M. wmr. te Rosmalen per 1-4-
82 verplaatst naar Sleeuwijk.
Witt de, R.W.M. wmr. te Vlijmen per 1-4-82 ver-
plaatst naar Mill.

Distrikt Leeuwarden

Bron, B.J. wmr. te Winsum per 15-2-82 de dienst
verlaten.
Hoitinga, F. wmr. te Wonseradeel per 15-2-82 de
dienst verlaten.
Kamp v.d., G. te Leeuwarden per'1-1-82 bevor-
derd tot AAC 2.
Koopmans, G. res. wmr. te Metslawier per 1-4-82
de dienst verlaten.
Schippers, J. wmr. te Lemsterland per 15-2-82 de
dienst verlaten.
Veldhuis, T. wmr. I te Haskerland per 1-3-82 de
dienst verlaten.
Verhoef, B.G. te Ooststellingwerf per 1-3-82 aan-
gesteld als wmr.
Visser, S. te Leeuwarden per 18-1-82 aangesteld
als RA ll.
Wiersma-Gaastra, G.T.H.
1-2-82 aangesteld als wmr.

te Ferwerderadeel per

Wijnja, H. wmr. te Werkendam per

dienst verlaten.

Gunther, F.J.H. te Maastricht per 1-4-82 bevor-
derd tot AAC 2.
Heusden van, J. wmr. te Gulpen per 1-4-82ver-
plaatst naar Hardinxveld-Giessendam (distr. Dor-
drecht).
Hiibner, M. wmr. te Gulpen per 1-4-82 verplaatst
naar lJsselstein (distr. Utrecht).
Kersten, H.J. te Roosteren per 6-4-82 aangewe-
zen als speurhondgeleide rech. groep Maastricht.
Lier van, C.M.J.M. wmr. te Beek per 1-4-82ver-
plaatst naar Goirle (distr. Breda).
Reinders, A.J. wmr. I te Simpelveld per 1-3-82
met f.l.o.
Roebroeks, W.M.M. wmr. te Cadier en Keer per
15-2-82 de dienst verlaten.
Velthoven van, T. res. wmr. I te Valkenburg per 1-

4-82 de dienst verlaten.
Verberne, G.J.F. wmr. te Beek per 1-4-82 ver-
plaatst naar St. Willibrord.
Visser, R.P.F. wmr. te Beek per 1-4-82 verplaatst
naar Berkel-Enschot {distr. Breda).
Voogt, J. wmr. te Gulpen per 1-4-82 verplaatst
naar Koekengen.
Walschot, P.H.M. wmr. te Ulestraten per 13-4-82
verplaatst naar Maasbracht (RPtW).
Willems, H.W.M. wmr. te Valkenburg per 1-1-82
verplaatst naar Thorn.

Distrikt Middelburg

Bruijne de, P. wmr. te Zierikzee per 1-4-82 ver-
plaatst naar Oud-Beijerland (distr. Dordrecht).
Burg van, J.J. wmr. te Zierikzee per 1-4-82 ver-
plaatst naar Haamstede.
Haak, A.W. wmr. te Zierikzee per 1-4-S2verplaatst
naar Arnemuiden.
Hage, D.Ph. te Middelburg per 1-4-A bevorderd
tot wmr. l.
Hove ten, M. owmr. te Domburg per 1-4-82ver-
plaatst naar Serooskerke.
Josiassen, D.A. wmr. I te Hulst per 1-4-82 met
f .1.o.

Kooi v.d., P. wmr. te Zierikzee per 1-4-82 ver-
plaatst naar St. Philipsland.
Minderhoud, J. wmr. te Zierikzee per 1-4-82 ver-
plaatst naar Aardenburg.
Minnaert, O.M.T. te Middelburg per 1-5-82 bevor-
derd tot adj.
Rijkse, A.A. te Kruiningen per 1-3-82 aangesteld
als schr.
Til van, B. te Oostburg per 1-4-82 bevorderd tot
wmr. l.
Velde v.d., C.P. owmr. te Renesse per 1-5-82 de
dienst verlaten.
Verhoeff, P.H. res. wmr. te Tholen per 1-4-82 de
dienst verlaten.
Voorde v.d., W.D.M. wmr. te Hulst per 15-2-82
de dienst verlaten.
Willemse, W.M.J.J. res. wmr. te Borsele per 1-4-
82 de dienst verlaten.

j5-2-82 de Distrikt Nijmegen

Ackerman, P.P. wmr. te Heesch per 1-4-82ver-
plaatst naar Ravenstein.
Berkel van, R.A.J.M. wmr. te Heesch per 1-4-82
verplaatst naar Nistelrode.
Beumers, P.H.G. wmr. te Vlijmen per 1-4-82 ver-
plaatst naar Nuland.

Distrikt Maastricht

Dantzenberg, G.J.E. wmr..te Moergestel per 1-4-

82 verplaatst naar Oisterwijk (distr. Breda).

Groningen van, H. wmr. te Gulpen per 1-4-82ver-
plaatst naar Ooltgensplaat (distr. Dordrecht).

Baggerman, C. te Geldermalsen per 1-4-82 bevor-
derd tot wmr. l.
Baks, A. AAC 2 te Zuilichem per 1-5-82 de dienst
verlaten.
Beek van, J. adj. te Terborg per 1-4-82 met f .1.o.

Blokhuis, P.H. te Neerijnen per 1-4-82 bevorderd
tot wmr. l.
Blokhuizen, E.B.J. te Zetten per 1-4-82 bevorderd
tot wmr. l.
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Bod, W.W. te Zeddam per 1-4-82 bevorderd tot
wmr. l.
Borsch, A.J. te Valburg per 1-5-82 bevorderd tot
wmr. l.
Busch, M.J. te Groesbeek per 1-4-82 bevorderd
tot wmr. l.
Dekker, E.J. wmr. te Huissen per 5-6-82 verplaatst
naar Franeker (distr. Leeuwarden).
Eefting, C. wmr. te Bergh per 1-4-82 verplaatst
naar Zaltbommel.
Eng in den, A. te Maasdriel per 15-2-S2aangesteld

als wmr.
Engefen van, H. wmr. te Bergh per 1-4-82 ver-
plaatst naar Vuren.
Geerdink, J.B. te Wehl per 1-4-82 bevorderd tot
wmr. l.
Graauw de, A.C.M. te Wamel per 15-3-82 aan-
gesteld als res. wmr.
Haaren van, B.G.M. te Druten per 1-4-82 bevor-
derd tot wmr. l.
Hartendorf, C.J. wmr. te Doesburg per 1-4-82

verplaatst naar Gameren.

Jeroense, A.C. te Zuilichem per 1-5-82 bevorderd
tot wmr. l. .

Karsten, H. te Zelhem per 1-4-82 bevorderd tot
wmr. l.
Knecht, A.M. wmr. te Bergh per 1-4-82 verplaatst
naar Gendt.
Kolbach, D. wmr. te Brakel per 15-2-82 de dienst
verlaten.
Kolkman, J. te Wehl per 1-4-82 bevorderd tot
wmr. l.
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Kónst, R.J.M. wmr. te Bergh per 1-4-82 verplaatst
naar Bergharen.
Lieskamp, M.A. te Nijmegen per 1-3-82 bevorderd
tot owmr. en verplaatst naar Wijchen.
Maas, P. wmr. te Bergh per 1-4-82 verplaatst naar
Beek.

Nauta, S. wmr. te Doesburg per 1-4-82 verplaatst
naar Westerbork (distr. Assen).

Pasman, A.W. wmr. te Doesburg per 15-2-82 de

dienst verlaten.
Rade de, J.A. te Gendt per 1-4-82 bevorderd tot
wmr. l.
Ravesteijn, R.H. wmr. te Groesbeek per 1-4-82

verplaatst naar Lisse (distr.'s-Gravenhage).

Reuvers, C.M. wmr. te Groesbeek per 1-4-82 ver-
plaatst naar Leeuwen.
Riele te, N. wmr. te Doesburg per 1-4-82 ver-
plaatst naar Angerlo.
Rooy van, F.M.J. te Ni.imegen per 1-4-82 bevor-
derd tot wmr. l.
Schoester, A. res. wmr. te Heteren per 15-3-82 de

dienst verlaten.
Siebers, A.H.J.W. te Dinxperlo per 1-4-82 bevor-
derd tot wmr. L

Steenbergen van, A. te Herwijnen per 'l-4-82 be-

vorderd tot wmr. l.
Stegehuis, H.J. wmr. te Doesburg per 1-4-82ver-
plaatst naar Angerlo.
TrompetteÍ, F. wmr. te Groesbeek per 1-4-82ver'

plaatst naar Huissen.

Veldkamp, L.M.D. wmr. te Groesbeek per 1-4-82

verplaatst naar Hellevoetsluis (distr. Dordrecht)'

Vies v.d., W.M. wmr. te Doesburg per 1-4-82 ver-
plaatst naar Reimerswaal (RPtW).

Wal v.d., H. wmr. te Doesburg per 1-4-82 ver-
plaatst naar Gendringen.
Witt te, F.G.J. wmr. te Groesbeek per 1-4-82ver-
plaatst naar Rozendaal.

Distrikt Roermond

Achten, M.M.Chr.M. wmr. te Echt per 1-4-82
verplaatst naar Maasbree.
Boekhorst, H.H. wmr. te Helden-Panningen per

1-4-82 verplaatst naar Echt.
Bongaerts, H.J.J. wmr. te Echt per 15-2-82 de

dienst verlaten.
Boosken, Th.J. wmr. te Echt per 1-4-82 verplaatst
naar Reuver.
Bruggenum van, P.H.A. te Roermond per 1-3-82

aangesteld als RA ll.
Creemers, J.H.H.M. wmr. te Linne per 15-2-82de
dienst verlaten.
Cruchten van, J.W.H. wmr. te Maasbracht per

15-2-82 de dienst verlaten.
Diwisch, A.A.J, wmr. te Helden-Panningen per 1-

4-82 verplaatst naar Baarlo.
Geef van, S.B.L.M. wmr. te Echt per 1-4-82ver-
plaatst naar Velden.
Jans, G.F.J. wmr. te Bergen per 15-2-82 de dienst
verlaten.
Janssen, H.G. wmr. te Maasbracht per 15-2-82 de
dienst verlaten.
Janzen, T.C.M. wmr. te Baarlo per 15-2-82 de
dienst verlaten.
Kessel van, J.P.H. te Swalmen per 1-3-82 bevor-
derd tot AAC 2 en verplaatst naar Herkenbosch.
Konings, G.H.C. wmr. te Maasbracht per 15-2-82
de dienst verlaten.
Meints, A. te Herkenbosch per 1-3-82 bevorderd
tot schr. A en verplaatst naar Maasbracht.
Mehlkop, H.A.M. wmr. te Echt per 1-4-82 ver-
plaatst naar Montfoort.
Peeters, C.M.T. wmr. te Roermond per 1-3-82 de
dienst verlaten.
Richter, P. wmr. te Helden-Panningen per 1-4-82
verplaatst naar Haelen.
Sillen, J.A. res. wmr. I te Heythuysen per 1-4-82
met f.l.o.
Smeets, J.J.M. wmr. te Helden-Panningen per 1-

4-82 verplaatst naar Gennep.
Stroeks, H.A.C.M. wmr. te Echt per 1-4-82ver-
plaatst naar Heythuysen.
Timmermans, J.M.M. wmr. te Helden-Pannin-
gen per 1-4-82 verplaatst naar Reuver.
Verheijen. A.G.W. wmr. lte Horst per 15-2-82de
dienst verlaten.
Verheijen, T.W. wmr. I te Mook per 1-3-82 de

dienst verlaten.
Willems, H.W.M. owmr. te Valkenburg per 1-1-82

aangewezen als plv. gr. cdt. en verplaatst naar
Thorn.

Í 10.000,-
f 15.000,-
f 2s.000,-
f 30.000,-
Í 35.000,-

PERS00lltlJKE LEillllGEN met langere looptijd
f 15.000,- is 96 x I 263,-. . . . Í 25.000,- is 96 x Í 432,-
Í 27.OOO,-is 96 x f 467,-. . . . Í 30.000,- is 96 x f 519,-

is I xÍ 283,- of
is 48 x f 42O,- of
is 48 x f 698,- of
is 48 xf 832,- oÍ
is zl8 x f 971,- of

6O xÍ 240,-
60 x f 358,-
60 x f 593,-
60 xf 710,-
60 xf 825,-

rente theor. looPt.
1,30 82
1,30 82
1,25 79

DOORIOPEI{D KREDIET

in handen aÍ|. per mnd.
10.000,- 200,--
15.000,- 300,--
25.000,- 500,--

le, 2e oÍ 3e HYP0THEKEiI
zonder bijkomende kosten. Geen taxatie-, aanvraag- of
afsluitkosten. lnkl. kwijtsch. bij overliiden tot 45.000,-.

f 20.000,-is240 xt227,-. . f 30.000,- is240xf 335,-
f 25.000,- is 240 x Í 281,-. . f 40.000,- is 24O xÍ 443,-
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'Pikaní een adjudant die
staat te swingen'

Als zevenjarige jongen reed Ap Folgerts
al achterop de 'plof' van zijn vader mee
naar repetities en voorstellingen van
harmonie- en fanfare-orkesten in en
rondom het Groningse dorp Usquert.
Vader Folgerts was dirigent en zoon Ap
leerde al vroeg de saxofoon te bespelen.
Dat doet hij nog steeds. In Sint Oeden-
rode, waar de adjudant zijn partij'mee-
blaast met de Rijkspolitiekapel en in ka-
fê Hoffbuurt in r$/ijk bij Duurstede, als
lid van de kombo Arjan Vermeij.
Ap Folgerts (38) speelde tot voor kort
ook in het Utrechts Jazz-orkest en han-
teert tevens het slagwerk in de kombo
van de RP-kapel.

Spanning

Hoewel de voorlichter van de Algemene
Inspektie toch al zo'n dertig jaar met
zijn sax op pad is (,,Ik heb alle soorten
en maten bespeeld"), heeft hij nog
steeds plezier in muziekmaken. Fol-
gerts: ,,Beroepsmusikus zou ik nooit
willen zijn. Het leven dat deze mensen
moeten leiden, zou ik niet volhouden.
Maar afgezien daarvan, vÍaag ik me af
of ik steeds weer die spanning, die emo-
tie zou kunnen opbrengen die nodig is
om mensen met muziek te boeien."
Met het kombo heeft het vijftal in Wijk
en omgeving al enige bekendheid gekre-
gen. Ze zijn gevraagd voor optreden el-
ders. ,,Maar als ik weet dat we vrijdag
muziek moeten gaan maken, dan ben ik
daar dinsdag al mee bezig."

Rock en pop

De muzikanten van Arjan Vermeij spe-
len een blues-achtige muziek, met in-
vloeden van J. J. Cale en Ry Cooder,
waarbij rock en pop niet vergeten wor-
den. Kollega Folgerts: ,,Er is.wel wat
voor nodig geweest om me in dit genre
muzikaal aan het werk te krijgen. Maar
het schijnt dan toch gelukt te zijn. En
het is voor mij een heerlijk gevoel om na
afloop lekker moe en voldaan thuis te
komen.tt
De muziek van de kombo lijkt nogal te

8

verschillen met die van de Rijkspolitie-
kapel. . .

Folgerts: ,,Dat is ook zo. Wat we met de
kapel voortbrengen, spreekt me eerlijk
gezegd ook niet meer zo aan. Maar het
voorziet wel in een behoefte. Daarom
vind ik het belangrijk om wat ik daar
heb geleerd, ook daar te gebruiken. Zo-
als een ander figuurzaagt of schildert,
maak ik muziek.
De reakties van ons publiek tonen soms
iets van verwondering. Voor zover je je
gaat bewegen op het terrein van de tra-
ditionele kapelmuziek, is er dan ook
niets aan de hand. Maar wanneer je je
als politieman in uniform met je saxo-
foon begeeft in een dixielandnummer en
begint te swingen, dan wordt het pas pi-
kant."

Piano

Ap Folgerts had vroeger graa9 piano
willen studeren. Maar dat is er nooit van

gekomen. Daar was toen het geld niet
voor in het Groningse gezin. Er staat nu
wel een instrument in z'n woning. Voor
zijn drie kinderen.
De saxofonist: ,,Ik hoop dat ze de pia-
nostudie nog een poosje volhouden.
Niet alleen omdat ik het graag heb,
maar om hun wat meer inzicht in mu-
ziek te laten krijgen. Er wordt toch al
genoeg slechte muziek op de markt ge-
bracht. En als ik dan nu in de platenkast
kijk, zie ik dat die muziekkennis effekt
heeft. Sandy staat er niet bij . . . geluk-
kig. Wel the Stones, the Police, the
Beatles. Je kunt er van houden of niet,
maar het is klasse."

Wijkse week

Binnenkort is er in Wijk bij Duurstede
\ryeer een Wijkse week. Een gebeuren
dat zich met kraampjes en stalletjes
voor een deel op straat afspeelt. Maar er
is ook gezorgd voor 'kultuur en kreati-
viteit voor alle gezindten'. Met onder
andere een optreden voor de kombo van
Folgerts in de cyclus voor Wijkse or-
kesten. Folgerts: ,,Wat mij betreft ma-
ken we er weer een leuke avond van.
Een half uurtje spelen, een pilsje met z'n
allen en dan weer door. Maar met kwa-
liteit, want wie denkt dat het al voldoen-
de is om even op het podium te gaan
staan om wat geluiden voort te brengen,
vergist zich. De luisteraars - ook, wat
we noemen, de niet-muzikale - weten
donders goed of iets goed is of niet. En
als het leuk gaat, gaan we door tot 's
morgens vroeg. Dan heb ik nog steeds
plezier."
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Arie P. van der Linden had
veel groen hout in het bos

,rHet is een kwestie van tasten", zegt
Arie van der Linden (53) van de staf van
het distrikt Dordrecht. Dat was het
zestien jaar geleden ook, als we zijn ver-
haal zo eens beluisteren.

Opper Van der Linden was toen rayon-
commandant in Goedereede. In die pe-
riode kreeg hij te maken met ronduit
vervelende jeugd die vrijwel iedere
avond op baldadigheden uit was. ,rZo
vreemd was dat nou ook weer niet", al-
dus het huidige hoofd opleiding en yor-
ming van het distrikt. ,rEr was voor de
jongelui daar niets te beleven."
Van der Linden had dus veel groen hout
in het bos en hij vroeg zich af wat hij
kon doen om verdere misdragingen te

voorkomen. Hij zocht kontakt met on-
derwijzers. Er kwam een kommissie tot
stand die uitmondde in een stichting
Jeugdwerk, lvaar Van der Linden voor-
zitter van werd.
,,En zo ben ik tot houtsnijden geko-
men", weet Arie Pleun nog.
,,We hadden namelijk afgesproken dat
we de jeugd zouden trachten te leren
kreatief bezig te zijn. Hoewel ik nog
nooit 'hout had gesneden'besloot ik dat
ik dat deel van het programma voor m'n
rekening zou nemen.tt

Adjudant Van der Linden mookte bij-
voorbeeld deze kasí die zijn huiskamer
siert. Hij sneed niet olleen de panelen
maar ook vele houten beeldjes die in de
kost staan.

(Foto's Gerrit Zijlstra)

Van der Lindens eerste werkstukje was
een olifant. Verrassend: ,,Zo'n olifant
is nogal lomp. Je kunt aan een stuk hout
veel verknoeien. Met een beetje goede
wil maak je er dan toch nog een olifant
van. Maar wat bleek? Toen ik klaar
was, leek het inderdaad op wat ik dacht
dat het moest worden."

Van der Linden 'maakt' altijd levende
dingen. Mensen, dieren, bomen.
,,Op deze manier kreatief bezig zijn be-
tekent voor mij rust. Als ik er zin in
krijg, ga ik ook onmiddellijk aan de
gang. Er ligt altijd wel een stuk eiken,
meranti, mahonie of perenhout in de
buurt."

Drie fasen

Houtsnijwerk gaat in drie fasen. Eerst
worden de grove lijnen uitgesneden.
Van der Linden vindt dat het minst inte-
ressant. Daarna gaat hij zich bezig hou-
den met de verfijning. ,,De laatste fase,
het afwerken, is de mooiste. Soms kan
ik uren bezig zijn om een detail aan te
brengen. Om het snijwerk dat gezicht te
geven dat ik mij had voorgesteld. Het
gebeurt ook wel eens dat ik mijn idee
hoe het moet worden plotseling verlaat.

Alles is mogelijk met hout. Alleen een
eenmaal weggesneden stukje kun je er
niet meer aansnijden."
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Gerrit Ziilstra net
ze graag vliegen
,,Als het erg laat wordt, roep ik hem
wel", werpt Rietje vanuit de keuken in
het midden. Die'hem' is de voormalige
voorzitter van 'Kreatief en Kultureel'
(KREK) in Scherpenzeel. De lezers van
het Amerikaanse tijdschrift Air Combat
kennen hem als Gerry ('Je spreekt het
uit als Dzjerry') Zylstra, die vanuit Ne-
derland vele fotobijdragen leverde over
vliegen in oorlogstijd.
Vanaf 17 september van het volgend
jaar zal belangstellend Nederland de

schietinstrukteur van de AVD Gerrit
Zijlstra (47) kennen als de illustrator
van de omslag van het boek 'Ontsnap-
ping over de Rijn' dat bij de herdenking
van Airborn in Oosterbeek ten doop zal
worden gehouden. Gerrit is bezeten van
vliegtuigen ('dat wijdse') en van schilde-
ren (,,Vroeger op hout. Als het me niet
aanstond, sloeg ik het in elkaar. Tegen-
woordig gooi ik nog wel eens met een
penseel. Ik ben nogal impulsief.") Voor
ons op de grond staan twee doekjes.
Over het ene is hij niet zo tevreden. Hij
heeft geprobeerd de fragile 'Spirit of
Saint Louis', waarmee eens Lindbergh
de afstand van Amerika naar Europa
bedwong, boven een wolkendek te laten
koersen. ,,Ik ben er een paar keer in
blijven steken, dat kun je zien. Er klopt
iets niet. De vaart is er uit." Op het an-
dere doek is een helikopter van de Ko-
ninklijke Marine afgebeeld. De kruin
van de golf heeft haar hoogste punt be-

reikt en spat uit elkaar. Gerrit kijkt er
met genoegen naar.

Niet tevreden? Niet nemen!

Gerrit schildert ook portretten. In de

t.v.-kamer in zijn woning in Scherpen-
zeel 'hangen' zijn schoonmoeder, zijn
vrouw Rietje en Winston Churchill.
Vanaf de muur langs de trap naar boven
blikken kinderen door de glazen wand
de kamer in. Voor de schoorsteen hangt
zowaar een besneeuwd landschapje met
een reebok tegen de bosrand.
Maar Zijlstra heeft nog veel meer ge-

schilderd. Portretten van kinderen van
kollega's, van de echtgenote, van AVD-
chefs. De schilder: ,,Als nou iemand dat
graag wil, dan schilder ik een portret.

10

Een foto is voor mij voldoende. Maar
men moet er geen haast mee hebben.
Als het klaar is, kan ik heel makkelijk
afstand doen. Maar als iemand nou niet
leuk vindt wat ik gepresteerd heb, dan
moet hij het niet nemen. Ik schilder het
geen tweede keer. Ik wil niet dat het on-
derwerp mij de baas wordt."

Authentiek

Zijlstra is een perfektionist. Als hij een
vliegtuig in een oorlogssituatie schildert,
zijn de afbeeldingen met alle 'erop en
eraans' authentiek. (,,Wat in '40-'45 is
gebeurd mag nooit weer gebeuren.
Maar wat ik schilder moet kloppen").
Om achter de details te komen voert hij
korrespondentie met ministeries van de-
fensie in andere landen, met overleven-
de oorlogsvliegers, met museum-direk-
ties. Hij snuffelt in archieven of stelt
zich ter plaatse op de hoogte.
,,Wat mij bij een afbeelding van Lind-
berghs vliegtuig bijvoorbeeld opviel,
was die gele neus. Ik vond dat een

vreemde kleur en dus is er een briefie
naar Amerika gegaan, naar het museum
waar het toestel stond. De neus bleek
vroeger helemaal niet geel te zijn ge-

weest. Een laklaag was in de loop van de
vele jaren verkleurd en dat had hem een
geel uiterlijk gegeven."
Komt die technische perfektie de eigen
kreativiteit ten goede?

Zijlstra: ,,Ik ben een bewonderaar van
de schilder Frans Wootton. De vliegtui-
gen die hij schildert, vliegen echt over
het doek. Maar ik kan aantonen dat de-
ze kunstenaar gebruik heeft gemaakt
van foto's om tot z'n produkt te ko-
men. En wat te denken van Karel Wil-
link. Die fotografeert ook voordat hij
gaat schilderen. Wat is erop tegen om
het zo goed mogelijk te willen doen?"
Gerrit Zijlstra heeft jarenlang les gehad
van de surrealistische schilder Herman
Bulder en diens zoon die als wildschilder
heel wat produkties op zijn naam heeft
staan.
Heeft Zijlstra ook dat gejaagde van een

'echte' kunstenaar?
Zijlstra: ,,Och, mijn vrouw heeft het
wel in de gaten als ik wat aan het uit-
broeien ben. Als ik ga graaien in mijn
dokumentatie en dan om een uur of ze-
ven naar boven ga om lekker te schilde-
ren. En dan gebeurt het dat het zomaaÍ
elf uur is. Dan vindt ze het welletjes en
roept ze me." (Au;
Een C 47 Dakoto van F/Ltn. Lord van
de RAF tijdens een gevoarlijke drop-
ping boven een gebied bij Arnhem. Het
schilderij moet straks het boek 'Ont-
snapping over de Rijn' sieren.
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Geestelijk vader van
wachtmeester Van Geffen

'Je moeder slaapt ook rustiger, nu ze
weet waar je 's avonds bent', staat er
onder de tekening waarop een lang-
harige-zoon-achter-tralies wordt toe-
gesproken door pa-met-hoed-en-strop-
das. En als de tekenaar het over 'kleine
kriminaliteit' heeft, dan verschijnt een
zuigeling op het toneel die met een snij-
brander een brandkast te lijf gaat.

Hans Heemskerk draait de zaken wel
eens om en dat heeft wonderlijke effek-
ten tot gevolg. Wat te denken van die
volleybalscheidsrechter die de inhoud
van de brandspuit over zich heen krijgt
met de opmerking: 'Aardige training
voor het geval je ook waterpoloscheids-
rechter wild worden!'
Kollega Heemskerk, die mentor is van
een opvanggÍoep in Oud Beijerland,
skoorde op de basisschool en de Mulo al
tienen voor tekenen. Op de opleidings-
school van de Rijkspolitie kregen zijn
karikaturen van instrukteurs nogal be-
kendheid. En toen er in 1970 in het dis-
trikt Dordrecht een personeelsblad van
de grond moest komen, werd Hans op-

getrommeld om de tekeningen ervoor te
maken en de bijbehorende schokken te
veroorzaken.

Duwtjes

Wachtmeester Van Geffen werd binnen
het distrikt erg bekend. De politieman is
een regelrechte afstammeling van een fi-
guur die door Heemskerk in het blad
van zijn volleybalvereniging werd opge-
voerd en daar voor allerlei stunts zoÍg-
de.
Ftreemskerk volgde ook de konversaties
van luitenant Qualm - o.w.g. de Meester
met zijn kollega-officier. De plaagstoot-
jes en de duwtjes hebben Qualm inmid-
dels enige faam bezorgd.

Vrijerspad
Hans Heemskerk vond dat hij met zijn
tijd mee moest gaan en haalde daarom
ook een vrouwelijke wachtmeester bin-
nen. 'Jans' schijnt bij de politie te zijn
gekomen om met velen op vrijerspad te
kunnen . . . Maar ze zet de mannen te-
recht als de aktualiteit daarom vraagt.
Een van de nieuwere suksessen is die
van het schrijven van sprookj-es waarin
bepaalde problemen bij de Rijkspolitie
aan de kaak worden gesteld.

Tekenbevlieging

Hans heeft niemand gehad die hem het
tekenen leerde. Zo nl en dan krijgt hij
een tekenbevlieging en dan zorgt hij
voor maandenlang kijk- en leesgenoe-
gen in de 'Sjampetter'.
Het tekenen is voor hem een heerlijke
ontspanning. En de tekst waarschijnlijk
een prima mogelijkheid om met een la-
chend gezicht eens iets te zeggen waar je
eigenlijk boos over zou moeten zijn.

(JCdG)
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Opperwachtmeester in de rechten Cornelis Hermens:

'Voor m'n B-diploma mocht ik
toch niet aïgaan?'
MAASTRICHT. - ,,MiS-
schien kan ik officier bij de
politie worden en kan ik in
die funktie bij de Rijkspolitie
mijn praktijkervaring en stu-
die gebruiken. Een andere
mogelijkheid is een baan als
jurist bij het korps, hoewel
dat een geheel nieuwe funk-
tie binnen het politiebedrijf
zou betekenen. Een derde
mogelijkheid is die van do-
cent op een van de oplei-
dingsinstituten. Wat het zal
worden weet ik niet. Eerst
maar eens een poosje met
vakantie. Daarna zien we wel
weer. De druk is nu even van
de ketel. Er zijn andere din-
gen in het leven."
Cees Hermens, opperwacht-
meester uit Landgraaf is
kortgeleden afgestudeerd aan
de Katholieke Universiteit
van Nijmegen. Hij mag zich
Meester in de Rechten noe-
men, na elf jaren studie.
Daarom was er een feestje in
de heringedeelde Limburgse
gemeente Landgraaf. De
burgemeester, de distrikts-
commandant, de officier van
justitie, de groeps-
commandant en nog vele an-
deren waren er om hem te
feliciteren met zijn vast-
houdendheid en het behaalde
resultaat.

Beroepsopleiding

De nu 37-jarige mr. Her-
mens, vervangend comman-
dant van de groep Landgraaf
kwam in 1968 bij de
Rijkspolitie om de opleiding
tot wachtmeester te gaan vol-
gen. Hij eindigde als top-
scorer van zijn opleiding. In
de politiepraktijk ging hij
meteen weer aan de studie:

vijf jaar later bezat hij (met
gemiddeld 8) het Havo-
diploma. Hij behaalde ook
de politie-talen-getuigschrii-
ten en deed veel aan sport.
,,Dat bezig zijn met m'n
lichaam weerhoudt me ervan
gek te worden." Hij besloot
verder te gaan met zijn stu-
die. ,,Ik wilde al mijn kapa-
citeiten benutten. Studie is
voor mij een verrijking van
m'n geest. Wat je er voor
nodig hebt is een gezonde
portie hersens en voldoende
doorzettingsvermogen. "
Hij dacht aan een vervolg-
studie rechten. Burgerlijk
Recht sprak hem wel aan.
Een richting die aan de
Universiteit van Nijmegen
werd gedoceerd.

,,Ik heb toen bij de Alge-
meen Inspekteur een ver-
zoekje ingediend voor het
verkrijgen van studiefacilitei-
ten. Maar dat verzoek werd
afgewezen", herinnert de
kersverse jurist zich. ,,De

Rijkspolitie had geen jurist
nodig, vond de korpsleiding.
En voor het geval ze er een
zou willen gebruiken, zou
men altijd nog iemand van
buitenaf kunnen aan-
trekken."

Eigen tijd

Om de studie te kunnen vol-
gen, was Hermens genood-
zaakt in eigen tijd en voor
eigen rekening regelmatig
naar Nijmegen te reizen voor
de kolleges. Met drie andere
reisstudenten overlegde hij
wie welke kolleges zou vol-
gen. Ieder van hen maakte
dan aantekeningen die in de
loop van de week werden
uitgewisseld. Vier dagen per
week drie à vier uur studeren
en daarnaast ook nog de
vrije tijd van het weekend in
de studie investeren was de
prijs voor de meesterstitel.

,,Mijn vrouw Gaby en ik
hebben geen kinderen. Dat

maakt studeren gemakkelij-
ker. Tijdens de studie moest
ik wel eens een uitnodiging
van vrienden of kennissen
afwijzen met als excuus
'geen tijd'. Vakanties werden
opgeschoven. Tot mijn kan-
didaats in 1976 was ik bij op
het schema van een dag-
student."

B-diploma

ln 1977 zou Hermens opper-
wachtmeester kunnen wor-
den. Als hij zijn B-diploma
had. En dus begon hij ook
nog aan die studie. Het luk-
te, hoewel hij bijna onderuit
ging voor z'n hoofdvakken.
Hetzelfde jaar werd hij
opperwachtmeester. Er volg-
de een opleiding aan de
Kaderschool en hij dierrde
zich zaken die bij zijn nieu-
we funktie hoorden eigen te
maken. Dat kostte hem een
jaar kolleges. Eind 1981 stu-
deerde hij af op strafrecht en
kriminologie. Het onderwerp
voor zijn eindskriptie luidde:
'De Hulpofficier van Justi-
tie'. Met als een van de kon-
klusies: de deskundigheid
van de HOvJ moet nodig
verbeterd worden. (A\ /MS)

Felicitaties. V.l.n.r.: mevr. Hermens, kol. Schaafsma (DC Maostricht), mr. Cees Hermens,
OvJ Maostricht mr. van Buuren en de burgemeester van Landgraaf mr. H. Th. Vrouenraets.
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Distriktscommandant Bàr bij in dienststelling RP 43: Een geheel
nieuw schip

De RP 43, die de ruim twin-
tig jaor oude RP 23 ver-
vangt, is gebouwd volgens
een geheel nieuw koncept.
(RPtW-commandant Den
Breejen: ,,Het beste produkt
dot te bereiken valt met de
beschikbare financiën ").

Het schip is ruim 15 meter
lang en heeft een breedte von
bijna 4 meter. De grootste
diepgang is 1,84 m. De RP
43 wordt voortgestuwd door
twee DAF-motoren van 220
PK ieder. De maximum-
snelheid bedraagt 33 kilo-
meter per uur. Bouwnummer
132 van de Schottelwerf in
Wormond (Den Breejen:
,,De werf heeft ons ol vele
vaartuigen geleverd die - in
tegenstelling tot wat een een-
Iing onlangs uitte en daarmee
de pers haalde - zonder
meer goed voldoen.") vol-
doet aan de eisen van grotere
snelheid, betere monoevreer-
boorheid, minder geluids-
hinder voor de bemanning,
veiliger bij nadering van
schepen die gevaarlijke stof-
fen vervoeren, enzovoort.

Het nieuwe vaartuig heeft -inklusief alle apparotuur (zo-
ols radarinstallatie, bocht-
aanwijler, echolood, mobilo-
foon en mardoon) -f 735.000,- gekost. Ter ver-
gelijking: 25 jaar geleden

kostte een Schottel rond de

Í 60.000,-. (AH)RP 43. Om dienst te doen op de Kolverstraat van de
binnenwateren.

De overdracht vond plaats
aan boord van het Rijn-
passagiersschip'Eveline'.
Onder de belangstellenden
waren onder meer vertegen-
woordigers van het openbaar
ministerie, de Marechaussee,
de Westduitse Wasserschutz-
polizei en de Algemeen In-
spekteur van de RP, generaal
P. J. Plattel. (AH)

'Samenwerking Rijkswaterstaat en
Rijkspolitie krijgt binnenkort beslag'

NIJMEGEN. - ,,De
diensten die veiligheid en or-
dening van het scheepvaart-
verkeer in deze regio gestalte
geven, zijn Rijkswaterstaat
en Rijkspolitie te Water. De-
ze overheidsinstanties weten
elkaar over de grenzen van
hun eigen taken en mogelijk-
heden te vinden. Die samen-
werking zal hopelijk binnen-
kort, onder auspiciên van de
Commissie Centraal Overleg
Verkeersveiligheid te Water,
haar beslag krijgen."
Aldus RPtW-distrikts-
commandant J. G. W. Bár
uit Nijmegen op 14 mei bij
de officiële ingebruikname
van het patrouillevaartuig
RP 43.

Eerder was de commandant
Rijkspolitie te Water, kolo-
nel R. den Breejen, ingegaan
op de positie van de RPtV/
binnen de gehele Nederland-
se politieorganisatie:,,De
Rijkspolitie te Water is een
kostelijk onderdeel van het
korps. Ook een kostbaar
onderdeel. Een bedrag dat
nodig is om een vaartuig als
de RP 43 te financieren,
wordt niet gevonden op een
restpost van een begroting.
Zo'n aanschaffing wordt be-
wust gepland en gerealiseerd
met het oog op de taak die
de RP te Water in onze sa-

menleving heeft. Een taak
die wordt uitgeoefend waar
specifieke kennis betreffende
scheepvaart en visserij nodig'
is. Die kennis wordt over het
algemeen niet bij andere
politieonderdelen aangetrof-
fen. De plaats van de RPtW
is naast al de overige politie-
instanties".

Vakmansoog.

Standplaatsruiling

Welke kollega in het dis- naar G. J. L. van Veen,
trikt Zwolle (liefst uit Calicotstraat 11, 7513 ZP
Twente) wil met mij.van Enschede, tel. 053-314493
standplaats ruilen? Ik werk of V/ildemanstraat 70,

in Oisterwijk (distrikt Bre- 5062 HC Oisterwijk, tel.
da). Bellen of schrijven 04242-84869.
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Jaargroep 57-II
bijeen op de COME

NEERIJNEN. - Na exakt
25 jaar was de jaargroep
1957-II op 4 juni j.l. weer
eens bijeen. Doel: elkaar na
zoveel jaren nogeens terug te
zien. Plaats van handeling:
de COME vanwege haar cen-

tale ligging. Enkelen van de

voàrmalige bewoners aan het
pand van de Arnhemse Vel-
perweg bleken een baan te
hebben gevonden in - wat
dan steevast wordt genoemd

- de burgermaatschappij.
Een van de klub bleek zelfs
het land te hebben verlaten
voor een toekomst in Cana-
da.
Onder de koffie, tijdens de

lunch en bij de borrel werd
heel wat bijgepraat. Er wer-
den oude herinneringen op-
gehaald en nieuwe afspraken
voorbereid. Ter gelegenheid
van de bijeenkomst waren
enkele sterke kanten van het
korps als een helikopter en
de verbindingenkontainer
voor bezichtiging opgesteld.

(PSGvdR)

Een sterk punt.

(Foto Peter van Hout)

26

Een servies . . . om in stiil te

blijven?
(Foto Techn. Rech.)

Een koffiefee
nam afscheid

AMSTERDAM. - Me-
vrouw Nijhof, Tante Marie
voor geregelde gasten van
het distriktsburo aan de

Amsterdamse Sarphatistraat,
had waarschijnlijk nooit ver-
wacht dat ze ooit nog eens

onder begeleiding van een
politie-motor-eskorte naar
een buro zou worden afge-
voerd. Op 24 mei j.l. gebeur-

de dat. Onder protest welis-
waar. De 65-jarige had hele-
maal nog geen zin om met
haar werk als 'koffiefee' tus-
sen de politiemensen te stop-
pen. Om dat leed enigszins te
verzachten werd mevrouw
Nijhof, op de rand van haar
pensioen, een receptie aange-

boden die door velen werd
bezocht. Er werden heel wat
bloemen overhandigd. En
het kado dat ze aangeboden
kreeg mocht er ook ziin. Ze
zullen haar missen, daar in
Amsterdam. (PG)

lrort
&klein

gelezen

o De beredenen gaan bos-
en heidegebieden beter bewa-
ken om brandstichting te
voorkomen. ,,Nu krijgen de
bereden groepen weer een
plaats in het direkte toezicht
van de politie", zegt kapitein
G. Sundahl in Apeldoorn.

(rel.)

o ,,Indien in de presentatie
het kommerciële element dui-
delijk aanwezig is, behoort
de overheid daaraan niet bij
te dragen", aldus minister J.
de Ruiter van Justitie naar
aanleiding van Kamervragen
over medewerking van de
Rijkspolitie aan een reklame-
spot op de televisie.

(Trouw)

o ,,De richtlijnen voor de
parketpolitie in Amsterdam
zijn zo rekbaar, dat parket-
wachters onder verdenking
kunnen komen dat zij boetes
verduisteren", ontdekte de
Algemene Rekenkamer.

(Parool)

o Holadijee voor de ME
heet het nummer dat beel-
dend kunstenaar Paul Roll-
man op de plaat heeft gezet.
Rollman heeft de ME eens
positief willen benaderen.
Hij is ook boos op de media:
'Wanneer schrijven ze over
de politie? Als er rotzooi te
melden valt!' (Volkskrant)

o De Arnhemse reserve-
politie heeft gestaakt uit pro-
test tegen uitlatingen van
agenten van hun korps over
opheffing van de reserve-
politie. (Parool)

o Onder het motto 'Dit is
uw kans om de politie een
bon te bezorgen', is het pu-
bliek van Harderwijk per
advertentiebon uitgenodigd
kritiek op haar politie te le-
veren. Korpschef Oldenhof
wil het resultaat van de en-
quête gebruiken bij de bepa-
ling van het beleid voor het
Harderwijkse korps. (Tel.)

o D'66 is van mening dat
er een drastische uitbreiding
van de technische recherche
van het distrikt Den Haag
dient te komen. (Tel.)

o De Hoge Raad vindt dat
afluisteren van politie-
berichten met een scanner is

toegestaan. (Parool)

a In de opleiding van re-
chercheurs, andere
opsporingsambtenaren en
rechterlijke macht zal grote
aandacht moeten worden
besteed aan het natuurweten-
schappelijk onderzoek bij
het analyseren van sporen en
het vastleggen van bewijs-
materiaal. Het is erg moeilijk
de informatie uit (kleine)
sporen op de juiste waarde te
schatten. Zonder enige
wetenschappelijke kennis is
het voor de rechter vrijwel
onmogelijk een afgewogen
oordeel te vellen, zegt prof.
dr. E. B. Groeneveld, hoog-
leraar kriminalistiek aan de
Leidse Rij ksuniversiteit.

(ANP)

o De VVD-er Ed Nijpels
heeft opheldering gevraagd
over moeilijkheden over
commandovoering bij ME-
akties tussen Rijks- en Ge-
meentepolitie. (Volkskrant)

RPm signaleert in dit ru-
briekje wat er in de pers over
de politie wordt geschreven.
Voor de juistheid van de in-
houd blijven de genoemde
media verantwoordelijk.
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Vandalisme in beeld

ALKMAAR. - ,,Vanda-
lisme, hoezo aktueel?"
Zo reageerden kollega's van
de post Limmen teleur-
gesteld, toen ze op de och-
tend van zondag 2 mei hun
fraaie bloemenmozaïek to-
taal verwoest aantroffen. In
de nacht waren vandalen aan
het werk ge'weest om een
antwoord te zoeken op de
vraag in het bloemstuk
'Vandalisme, waarom nou'.
Een vraag die in kleuren van
het voorjaar in het mozaïek
was verwerkt.

(Ronald A. A. Kool)
s,W nt,
..& #":

Volgende vroag.Oud-
Postcommandant
zorgt voor nageslacht

ZWOLLE - Oud-
Postcommandant J. Gerard
uit Ootmarsum is na zijn flo
nog tamelijk bezig met ver-
keer. In de periode van 10

maart tot 17 april leidde hij
de jaarlijkste paddenaktie die
door de Stichting Heemkun-
de en de Milieuraad Ootmar-

sum in het leven is geroepen.
In die zes weken vonden
1600 dieren - mede dankzij
de aktiviteiten van een flink
aantal jongeren 

- de veilige
oversteek over de Ageler Es-
weg naar het vijvertje, waar
ze zich in alle rust konden
voortplanten. (CAvdH)

%"Ui tt?'.
p*ww&** rery
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Uit 'De Gelderlander':

Goudvis

dupe

van'duik'
politie

GROESBEEK. - Een re-
chercheur van de Rijkspolitie
in Groesbeek, die in verband
met een onderzoek een be-
zoek bracht aafi een woning
in die plaats, heeft mogelijk
onbedoeld een goudvis aan-
gehouden.
Daarbij liep de rechercheur
een nat pak op.
De man liep woensdagavond
rond 20.30 uur door de don-
kere tuin van een huis aan de
Wylerbaan naar de voor-
deur. Hij merkte een lange
afrastering niet op, struikel-

de en lag, voordat hij besefte
wat er gebeurde, uitgestrekt
in de vijver.
Door de klap was hij even
van de wereld. Toen hij weer
bij zijn positieven kwam, en
zijn tas met papieren uit het
water viste, riep de heer des
huizes naar buiten: ,,Wie is
daar?"
De Rijkspolitieman stak zijn
hoofd uit het water en ant-
woordde,,Rijkspolitie
Groesbeek."
Omdat zijn verschijning door
de nattigheid was aangetast
droop de politieman letterlijk
en figuurlijk af. Intussen bel-
de de bewoner van het huis
het politieburo om te vragen
of de ongenode zwemmer in-
derdaad een politieman was.
Dat werd bevestigd, waarna
de man vroeg of zijn ver-
dwenen goudvis mogelijk
was ingesloten. Maar dan in
de tas van de rechercheur.
De rechercheur mag overi-
gens te allen tijd nog eens

een duik nemen in deze vij-
ver, mits hij daarvoor be-
taalt, zo heeft de goudvis-
eigenaar hem laten weten.

(Foto: Twentse Crt.)

Ww"-

Een leven voor een nageslacht.
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'Dag Bob'

HARLINGEN. _ ,,EEN
bestaande school inruilen
voor een nog niet definieer-
baar iets dat moet uitgroeien
tot het CIOV en dat daarom
nog CIOVio heet, is reden
voldoende om u de Super-
Blunder-trofee uit te
reiken", vond adjudant
G. M. Koning van de perso-

neelsvereniging' HARIJOP'

Met woorden.

van de opleidingsschool in
Harlingen.
Overste B. van Twillert nam
op 3l maart afscheid van
Harlingen omdat hij per I
april was benoemd tot direk-
teur van de Kaderschool/
Centraal Instituut Vorming
en Opleiding (in oprichting)
in Apeldoorn.
Er waren velên naar de re-
ceptie gekomen om van de
direkteur van de primaire
Rij kspolitie-opleiding
afscheid te nemen. (LV)

(Foto P. L. van Kekem)

Kalender voor
haastkanryeien

Iemand is op het slimme idee
gekomen een kalender voor
haastkarweien te ontwerpen.
Zoals we weten, moeten alle
haastklussen gisteren gedaan.
zijn. Met deze kalender is

het mogelijk een spoed-
werkje op de zevende uit te
besteden en op de derde af-
geleverd te zien. Omdat de

meeste problemen zich aan
het eind van de week voor-
doen, àijn er elke week drie
vrijdagen gepland. Boven-
dien zijn er acht nieuwe da-
gen aan elke maand toe-
gevoegd om het eind-van-de-
maand-paniek-sydroom te
voorkomen. Op de kalender

komt geen eerste van de
maand voor. De samensteller
van de nieuwe tijdwijzer wil
daarmee voorkomen dat
paniek-klusjes worden uit-
gesteld.
De maandagmorgensfeer be-
hoort tot het verleden.
Evenals de niet-produktieve
zater en zondagen.
Er is een nieuwe dag aan
toegevoegd: de onderhande-
lingsdag. Deze is bedoeld om
de andere etmalen vrij te
houden van paniek.
Wie zich met ingang van het
nieuwe werk-jaar zou bedie-
nen van de nieuwe kalender,
is volgend jaar misschien wat
minder aan vakantie toe dan
deze keer. Of misschien juist
wel? Weet u wat u doet?
U bekijkt het maar! (AH)

28

Kort geding tegen
Staat der
Nederlanden/
Groepscommandant
Franeker

LEEUWARDEN. - Het
korte geding dat een inwoner
van Franeker tegen de Staat
der Nederlander/Groeps-
commandant der Rijkspolitie
te Franeker heeft aangespan-
nen, heeft hem niet het suk-
ses opgeleverd dat hij ervan
verwachtte.

De Franeker eigenaar van
een benzine- en servicestation
vond dat de Rijkspolitie in
zijn gemeente hem tekort
deed, als om assistentie van
een takelbedrijf werd ge-

vraagd. Meestal belde de po-

litie dan de konkurrent, om-
dat die aangesloten was bij

de verzekeringshulpdienst.
De nota's voor het sleepwerk
worden door die dienst afge-
daan en klant en politie lo-
pen voor wat de betaling be-
treft geen risico's. Eiser vond
dat de politie onjuist handel-
de door in de meeste geval-
len gebruik te maken van de
konkurrent, terwijl hij er
soms met zijn spullen al ter
plaatse was om het karwei te
klaren. Hij vond een dwang-
sorn van duizend gulden per
keer op zijn plaats.
De president van de arron-
dissementsrechtbank te Leeu-
warden was het met de eis

van de Franeker niet eens.
Hij wees de vordering af.
Hij mag best bergen als de
automobilist de voorkeur
voor hem uitspreekt of geen

bezwaar heeft dat hij in
plaats van de konkurrent de

opdracht uitvoert. (PB)

HAASTKLUS
KALENDER

OND VR VR VR DO wo DI

I 7 6 5 4 3 2

16 15 14 12 '11 18 9

23 22 21 20 19 10 17

32 30 28 27 26 25 24

39 38 37 36 35 34 33
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D-oJ-l-y D-o-RP-s

NIJMEGEN.-Op5maart
hield het beroeps- en reserve-
personeel van de groep Bra-
kel een z.g. bindingsavond.
Een van de hoogtepunten
van de bijeenkomst was het
optreden van het nieuwe
zanggroepje DOLLY
DORPS dat het liedje
'S.T.O.P.! Stop! in spiegel-
schrift op de planken bracht.

(GHH)

V.l.n.r.: W. B. M. Hendrik-
sen, H, A, Schotman, J. W.

van Veenendaal, A. C. Je-
roense, G. H. Heijstee en

A. Vink.

Minister De Ruiter
bij Dienst Luchtvaart

SCHIPHOL.-Op6mei
bracht minister De Ruiter
van Justitie, met zijn
sekretaris-generaal
mr. L. Oranje en de plv.
direkteur-generaal van de

direktie Politie J. Dennink,

Mínister De Ruiter (met fo-
to) geflankeerd door (r.)
generaal Plattel en overste
Gerrítsen (commandant
Díluva). Uiterst rechts mr.
L. Oranje en (zichtboar
links) luchtfutograaf Wim
Schermer.

een bezoek aan de Dienst
Luchtvaart van de Rijks-
politie.
De bewindsman liet zich on-
der meer voorlichten over de
getiniformeerde Rij kspolitie-
dienst op de Luchthaven
Schiphol, de problematieken
rond de opsporing van ver-
dovende middelen, het
landelijke beleid m.b.t. de
vervolging van luchtvaart-
overtredingen, de Lucht-
vaartrampenwet en de mas-
saliteit bij grote ongevallen.
Voorts brachten de gasten
een bezoek aan de fotodienst
en werden de specifieke
taken van de vliegdienst
belicht. (RMS)

(Foto Dienst Luchtvaart)

om had gesierd. Laten we
wel wezen, bij een nieuw bu-
ro hoort een nieuw portret.
Zeker als een troonswisseling
reêds twee jaar een feit is.
Na tweemaal schriftelijk te
hebben aangedrongen en
eenmaal te hebben gebeld,
werd er na vier maanden bij
de receptie een pakket af-
geleverd. Vol verwachting
stoof Hans naar beneden en
ritste het papier eraf. Hij
kreeg een brok in de keel,
tranen in de ogen en toen
klapte hij dubbel van het
lachen. (JHvD)

(Foto Techn. Recherche)

Nieuw statieportret

DORDRECHT. - Nadat al-
le beslommeringen rond de
verhuizing van het Dordtse
distriktsburo vanuit de vele
panden in Dordrecht naar de
nieuwbouw aan de Vissers-
dijk achter de rug leken,
vroeg Hans Ardon, hoofd
financiële- en materiële za-
ken, aan: een statiefoto met
lijst ter vervanging van het
oude portret dat het
kantoorpand aan het Achter-

ffi
ffi*...i:,

Ë

Het oude moet eerst op.

Veel makke schapen
in een GSA

DEN HAAG. - Een sur-
veillanceteam van de

Rijkspolitie in Lisse trof 's
nachts vijf schapen die aan

de wandel waren op de

(Foto Techn. Rech.)

openbare weg. De kollega's
Van den Berg en Haes na-
men de dieren tijdelijk onder
hun hoede. Berustend volg-
den de schapen de instruktie
van de politiemensen.

(rhs)
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Rotterdamse politie ziet
niets in Ombudsman
ROTTERDAM. - De Rot-
terdamse politieleiding is niet
gelukkig met het instituut
Nationale Ombudsman bij
zijn onderzoek naar klachten
over het optreden van de po-
litie, aldus het Rotterdams
Nieuwsblad. Hoofdcommis-
saris Vermeij verwacht dat
de klachtenprocedure te lang
zal duren. Hij vindt boven-
dien, dat de rechten van de
politieman onvoldoende zijn
vastgelegd.
Bovendien zal deze de aktivi-
teiten van de Ombudsman
als te afstandelijk ervaren en
daarom geen lering trekken
uit gemaakte fouten.

De HC stelt voor dat de
politiekommissie uit de
Maasstad (t.w. de burge-
meester en de fraktievoorzit-
ters) aktiviteiten gaat ont-
plooien die ertoe zullen lei-
den dat - bij behandeling in
eerste aanleg van klachten
over Rotterdamse politie-
mensen - de nationale
ombudsman wordt uitgescha-
keld.
Er is in Rotterdam een
politie-inspekteur aangesteld
om de klachten te ver-
werken. Regelmatig moet de
politie haar klachtenbeleid
voor de politiecommissie ver-
antwoorden.

Vooruitgang?

UTRECHT. - V/at is er

aan de hand met V/ijk bij
Duurstede? Vroeger heette
het rustige dorp aan de ri-
vier: Dorestad. De gemeente

gedijde goed en werd later
Wijk bij Duurstede. Er werd
gebouwd en gebouwd en de

plaats werd nog groter. Er
namen nogal wat RP'ers
(o.a. van de AVD) de wijk

(Foto Techn. Rech.)

naar Wijk. En dan staat er
plotseling 'Dallas' langs de
toevoerweg. Was de naams-
verandering grappig bedoeld
of het gevolg van een diepe
ïeleurstelling. Sherrif
P. V/. Blankendaal heeft al
een J.R.-hoed aangeschaft,
aldus onze reizende reporter.
Voorlopig zal hij zich er al-
leen op de dinsdagavond on-
der verschuilen.

30

Bloemen voor
Vrouwe Justitia

DEN HAAG. - 75.000 han-
delingen vergde de samen-
stelling van Vrouwe Justitia.
Er waren 25.000 bloem-
kelkjes van de hyacinth voor
nodig om haar de kleur en
de fleur te geven die ze naar
de mening van de ontwerpers
verdiende.
Tegen de 200 uren werden
besteed aan de vormgeving
van het bloemen-mozaïek,
waarmee RP'ers uit Lisse
deelnamen aan de mozaïek-
wedstrijd van de plaatselijke
VVV.
Het leverde - bij 35 deel-
nemers - een vijfde prijs op
in de kategorie fijnsteken.

(JJvdV)

Het kreotieve resultaat van
de kollega's R. Stolk en
H. de Jong.

Street Cops
In het mei-nummer van het
RP-magazine is een onzorg-
vuldigheid geslopen. In de
beschouwing over het foto-
boek Street Cops is vermeld
dat deze uitgave besteld kan
worden bij de importeur in
Weesp. Dit is niet juist.
'Street Cops is te koop bij
Galerie Fiolet, 1015 BS
Amsterdam, Herengracht 86,
tel.020-230605 en op de ge-

bruikelijke wijze bij de boek-
handel verkrijgbaar. Mocht
uw winkelier het boek niet in
voorraad hebben, dan kan
hij het voor u bestellen bij
de Europese Boekhandel.
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RSODU wint
Utrechts
voetbaltoernooi

UTRECHT. - Het vijfde
Albert Koops-voetbal-
toernooi dat op 12 mei in
Amerongen werd gehouden,
heeft een overwinning opge-
leverd voor de ploeg van de
Rijkspolitie uit het distrikt
Utrecht. Tweede werden de
jongens van de Sportklub
Dienstplichtigen Kmar en
derde het team van Alex
(AVD).

Het was de eerste keer dat
deze bij uitstek Utrechtse ge-

beurtenis door een ploeg uit
Utrecht werd gewonnen. De
Bunnikse groepscommandant
Albert Koops, die de beker
zijn naam had gegeven, stak
zijn vreugde bij de prijs-
uitreiking dan ook niet onder
stoelen of banken.
De sportiviteitsprijs (Fair
Play-Cup) waarvoor de
scheidsrechters de punten
hadden bijeengebracht ging
bij deze gelegenheid naar de
ploeg van de SDKM uit
Amersfoort. (LL)

Team RSODU. (Foto Techn. Recherche)

RP en RPtW
Middelburg 4e en
6e bij Zeeuwse
pistoolwedstrijden

MIDDELBURG. - De
gemeentepolitie van Goes is

deze keer winnaar geworden
van de Zeeuwen Pistool-
wedstrijden die onlangs wer-

den gehouden op haar eigen
schietbaan.
Op de tweede plaats eindigde
het team van de GP Middel-
burg en derde werd de Ko-
ninklijke Marine. De vierde
plaats was voor de RP van
het distrikt Middelburg en de
zesde plaats werd ingenomen
door schutters van de
Zeeuwse RP te Water.

Adspiranten naar
de wintersport

HARLINGEN. - Half Thu-
mersdorf liep op l0 april uit,
toen de groep van 53

wintersportliefhebbers van de
opleidingsschool Harlingen
de thuisreis aanvaardde.
Kennelijk hadden zij bij de
achterblijvers evenveel in-
druk achtergelaten als zij zelf
bij de sport hadden op-
gedaan.
De klub, die voor het groot-
ste deel bestond uit adspiran-
ten in opleiding, werd geleid

De beste RP-schutter bleek
tenslotte kollega Franse van
het distrikt Middelburg van
de Rijkspolitie te zijn. Hij
nam op de eindlijst de derde
plaats in.
De Zeeuwen Pistoolwedstrij-
den worden sinds 1966 ge-

houden en hebben tot doel
de verschillende onderdelen
van de uniformdragende
overheid dichter bij elkaar te
brengen. Het aantal teams
bedroeg vijftien. (JLFM)

I aoor de sportdocenten Gert
I Jan Hanekamp en Bas van

I cit. Een week lang werd de

I rn...r* gevoeld, de spieren

Een deel 'Harlingen'.

beproefd en 'Monika', Park-
hotel, de 'Stamtisch' en an-
dere gelegenheden bezocht.

(LV)

Suksesvolle
Domeinenloop op
Westerschouwen

MIDDELBURG. - Voor
het eerst heeft Luctor Mid-
delburg in de boswachterij
V/esterschouwen een

domeinenloop georganiseerd.
Jeanet Haak van het distrikt
Middelburg van de Rijkspoli-
tie werd bij de dames eerste.
Kollega A. A. Stigter van het
distrikt Den Haag werd
tweede in de heren A-klasse.
Aan de prestatieloop namen
leden van GP, RP en Konin-
klijke Marechaussee deel.
Burgemeester J. L.
Niemantsverdriet-Leenheer
reikte de 'prijzen' uit.

(JLFM)
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West I winnaaÍ korps-
volleybaltoernooien
RIJSSEN.-WestI(het
team van het distrikt Den
Haag) is op 15 april j.l. in
sporthal 'De Reggehal' in
Rijssen korpsvolleybal-
kampioen geworden. De
tweede plaats was voor het
zestal van V/est II (Alkmaar)
en derde werd de ploeg van
Noord (Assen).
De organisatie van het toer-
nooi was in handen van de
op I september l98l op-
gerichte Sportvereniging
Rijkspolitie'Oversticht'
(distrikt Zwolle).

Hoewel sommige ploegen ge-

handikapt waren door het
ontbreken van een of meer
sterke spelers werd er tech-
nisch op goed nivo gespeeld.

De meeste spanning leverden
de finalewedstrijden op tus-
sen Noord en West I en tus-
sen Zuid en West II. Beide
partijen eindigden onbeslist.
Distriktscommandant
C. H. Honcoop uit Zwolle
reikte namens de Algemeen
Inspekteur de prijzen uit.

(AH)

tweede bij
NP SB- schietkampioenschappen

Yan Caam en COME

ZWOLLE. - Kollega
A. C. van Caam van de
Rijkspolitie uit het distrikt
Middelburg is op 28 mei
(achter E. van Berkum van
de marechaussee uit Venlo)
tweede geworden bij de
NPSB-schietwedstrijden op
de militaire schietbaan in
Wezep.

In het eindklassement voor
teams behaalde de ploeg van
de COME uit Neerijnen
eveneens een tweede plaats.

Als eerste eindigden hier de
schutters van de BSB (mare-
chaussee) uit Utrecht.
Bij de open Nederlandse
kampioenschappen voor

# ...G: -ffi*
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Er was werk gemaokt van de prijzen voor de winnaars van
de eerste drie plaatsen. Iedere deelnemer kreeg een nieuw
ontworpen plaquette. Voor de andere vier korpskompíoen-
schappen zijn de prijZen op dezelfde wijze vernieuwd.

teams plaatste zich als eerste
team de politiemensen van
SEK-Kóln. Kollega
G. Gorrebeek van de politie
Antwerpen werd kampioen
individueel.
De kampioenschappen,
waaraan 220 schutters, ver-
deeld over 35 ploegen uit
België, Duitsland en Neder-
land deelnÍunen, waren geor-
ganiseerd door de nieuw RP-
sportvereniging'Oversticht'
uit Zwolle. Voor de wedstrij-
den had zich ook een dames-
team uit het distrikt Roer-
mond van de Rijkspolitie in
laten schrijven. Het was voor
het eerst dat de NPSB-
wedstrijden werden ge-

schoten op een z.g. politie-
parcours.
Kolonel Th. van Dolderen
reikte namens de Algemeen
Inspekteur van het korps
Rijkspolitie de prijzen uit.
Eindstanden:

Ned. kampioen individueel:
l. E. van Berkum (Kmar.
Venlo) 237 pt.;2. A. C. van
Caam (RP Middelburg) 233
pt. (14 rozen); 3. P. Eland
233 pt. (3 rozen).

Ned. kampioen voor teams:
1. BSB (Kmar. Utrecht) 883
pt.;2. COME Neerijnen
(RP) 871 pt.; 3. RP
Maastricht 865 pt.

Open Ned. kampioen indivi-
dueel: l. G. Gorrebeek (pol.
Antwerpen) 243 pt.;
2. W. Heinhold (SEK-Kóln)
242 pt.,3. K. Vórsters (SEK-
Kóln) 239 pt.

Open Ned. kampioen voor
teams: l. SEK-Kóln 995 pt.;
2. Antwerpen I 930 pt.;
3. BSB (Kmar) 883 pt.
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Parket Breda rvon
COME-zaalvoetbal-
toernooi
NEERIJNEN. - Het team
van de groep parketpolitie
Breda is op 5 mei winnaar
geworden van het eerste zaal-
voetbaltoernooi dat door de
personeelsvereniging'De
Vijfhoek' van de COME was

georganiseerd. Op de tweede
plaats eindigde de ploeg van
de RP-Barendrecht en derde
werden de voetballers uit
Zaltbommel.
Aan het toernooi dat in
sporthal 'de Ring' in Zalt-
bommel werd gespeeld na-
men twee GP-teams en zes

afvaardigingen van de
Rijkspolitie deel. (PSGvdR)

Tweede Dan voor
Ben Spijker en
Leo Verhoeven
MAASTRICHT. - De
Maastrichtse RP-sport-
instrukteurs Ben Spijker en
Leo Verhoeven hebben
respektievelijk in hun sport
Karate en Judo een tweede
dan behaald.
Judo-expert Leo Verhoeven
behaalde tevens een tweede
plaats in zijn kategorie bij de
Zuidnederlandse kampioen-
schappen. Op 13 maart j.l.
werd hij derde bij de
wedstrijden om het Neder-
landse kampioenschap judo
in zijn gewichtsklasse. Hij
maakte deel uit van het
distriktsteam van de judo-
bond dat op 2l maart een
derde plaats veroverde bij de
Nederlandse kampioenschap-
pen.
Ben Spijkers heeft in zijn

woonplaats Meerssen een
drukbeklante karate-
vereniging opgericht.

(AwMS)

Leo Verhoeven.Teom parketgroep Breda. (Foto Peter van Hdut)

Ben Spiiker.

noteren: naam, adres en
ALGEMENE INSPEKTIE
H. VAN DER WERFF,
Bureau: Postbus 958,2270 AZ Voorburg
tel. 070 - 69 rto 21 {thuis: 02520 - 1 71 68}.

DISTRIKT ALKMAAR
M. J. DE LEEUW,
Bureau: Bergerweg 150, 1817 MN Alkmaar
tel.072 - 11 86 00 (thuis: 022W - 2251.
DISTRIKT AMSTERDAM

DISTRIKT APELDOORN
W. VAN MIDDELKOOP,
Bureau: Fauststraat 7,7323 BA Apeldoorn
tel. 055 - 66 09 11 (thuis: 05206 - 7 87 221.

DISTRIKT ASSEN
F. SCHOLTENS,
Bureau: Tuinstraat 17,94o4 KK Assen
tel. 05920 - 2 18 88 (thLis: 05920 - 5 11 74l..

DISTRIKT BREDA
S. G. M. WORM,
Bureau: Heerbaan 42-4,4811 MA Breda
tel.076 -22n 61 (thuis:04166- 1489).
DISTRIKT DORDRECHT
J. VAN DIJK,
Postbus 174, 3300 AD Dordrecht
tel.078 - 1374 zl4 (thuis:01835 - 1987).
DISTRIKT EINDHOVEN
G. A. WONINK,
Bureau: Ekkerstraat 2, 5616 SP Eindhoven
tel. 040 - 51 38 38 (thuis: 040 - 4 96 06).

DISTRI KT's-GRAVENHAG E

Th. SPELT,

Bureau: Vlijmenseweg 50A, 5223 GW Den Bosch RIJKSPOLITIE TE WATER
tel. 073 - 21 51 15 (thuis: 04104 - 7 76M\. J. c. J. VAN SOEST.

tel. 050 - 13 35 42 {thuis: 05945 - 1 27 Wl.
DISTRI KT's-HERTOGEN BOSCH
G. J. HARMSEN

DISTRIKT LEEUWARDEN

DISTRIKT MAASTRICHT
A. W. M. STEENS,
Bureau: Stationsstraat 42-M, 6221 BR Maastricht
tel.043 -54222 (thuis:04495 - 31 15).

DISTRIKT MIDDELBURG
J. L. F. MOENS,
Bureau: Groenmarkt 14, 4331 BH Middelburg
tel. 01180 - 2 80 85 {thuis: 01180 - 2 66 66).

DISTRIKT NIJMEGEN
A. VAN DER SCHEUR,
Bureau: 20 Walstraat 8-14, 651 1 LV Nijmegen
tel. 080 - 2282 73 (thuis: 08879 - 2828l,.

DISTRIKT ROERMOND
STAFBURO VOORLICHTING,
Bureau: Europalaan O 31, 6075 EB Herkenbosch
tet. Ml52 - 25 30.

DISTRIKT UTRECHT
A. C. J. SCHADDELEE,
Bureau: Huis ter Heideweg 30, 3705 LZ Zeist
tel. 03404 - 19821 (thuis: 03438 - 1 28 65).

DISTRIKT ZWOLLE
C. A. VAN DER HORST,

P. H. J. E. BEEREBOOM,
Bureau: 1117 ZH Schiphol, postbus 7577
tel. 020 - 17 45 55 (thuis: 01725 - 12 30).

Bureau: Hoofdstraat 82,3972 LB Driebergen
tel.03438 - 14242 (thuis:0302 -377 201.

SCHOLEN:
Opleidingsschool Apeldoorn: G. J. WENNEKKER,
Arnhemseweg W473.3y'. AC Apeldoorn
tel. 055 - 33 09 03 (thuis; 085 - 8'l 06 90).

Opleidingsschool Harlingen: L. VERBEEKE,
Kon. Wilhelminastr 41 , 8862 SH Harlingen
tel. 05178 - 65 41 (thuis: 05178 - 36 241.

Opleidingsschool Horn: J. W. M. VAN GEMERT,
Baexemerweg 1, 6085 NR Horn (post Baexem)
tel. 04748 - 16 66 (thuis: 04748 - 17 00).

Centrale Opleiding Mobiele Eenheden:
P. S. G. VAN DE RIJKEN,
2e Tieflaarsestraaï 2, 4182 PE Neerijnen
tel. 04181 - 16 82 (thuis: 073 - 41 16 99).

Verkeersschool: D. J. VAN DIJK,
Soestdijkseweg 161 Zuid, 3721 AB Bilthoven .

tel. 030 - 7848 zE (thuis: 030 - 76 25 481.

Kaderschool: B. M. VAN HARSKAMP,
Arnhemseweg 348.,73.34 AC Apeldoorn
tel. 055 - 33 09 59

RESERVE RIJKSPOLITIE
P, G. VAN DER VLIES,
Heemskerklaan 47, 8072 AB Nunspeet
tel. 03412 - 4 44 (thuis: 03412 - 70 52}.

U kunt bij uw info ook de spullen katijt voor
het RP-museum

telefoon van uw info ! ALGEMENE VERKEERSDI ENST
Th. A. LEENDERS,

DISTRIKT GRONINGEN Bureau: Hoofdstraat U,3972 LB Driebergen
H. J. KUtpER, tel. 03Í]8 - 1 4242 (thuis: 03438 - 1 76 86).
Bureau: Prof. Van Hallstraat 3,9726 AG Groningen DIENST LUCHTVAART

P. GORISSEN, P. BOSMA,
Bureau: Sarphatistraat 110, 1017 WS Amsterdam Postbus 269, 8901 BB Leeuwarden
tel. 020 - 2263 22 {thuis: 020 - 13 7073]|. tel. 058 - 48 zl4 (thuis: 058 - 88 37 341.

Bureau: v.d. Valk Boumanweg 1ffi,2352 JD Leider-Bureau: Stationsweg 9,801 1CW Zwglle
dorp, ret. 071 - 89 92 70 (thuis: 071 - 41 30 23). tel. 05200 - 1 06 25 (thuis: 05291 - 46 30).
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llmgflZnrc personalia

Algemene lnspektie

Antonisse, J. te Amsterdam per 1-2-82 bevorderd
tot AAC 2.
Bekkers, J. te Zwolle per 1-3-82 bevorderd tot
AAC 1.

Bouwman, T. AAC 1 te Zwolle per 1-4-82 ver-
plaatst naar Assen.
Leeuwen-Galema van, F.M.J. AAB 1 te Voor-
burg per 30-5-82 de dienst verlaten.
Janssen, J.C.L. te Voorburg per 1-2-82 bevorderd
tot schr. A.
Kloeg, G.A.A. AAC 1 te Voorburg per 1-8-82 de
dienst verlaten.
KruiÍ de, E. off , der Rp. 1e kl. per 1-1-82 bevorderd
tot dir. off. Rp. 3e kl.
Lipman, J.H.M. te Zwolle per 1-5-82 bevorderd
tot AAC 1.

Looijestein, M.A. AAC 1 te Voorburg per 1-6-82
de dienst verlaten.
Prenen, Th.J. dir. off . Rp. 3e kl. per 1-4-82 aange-
wezen als plaatsverv. Hfd. Stafafd. Alg. lnsp.
Korps Rp.
Rompas, C.L. te Apeldoorn per 1-5-82 bevorderd
tot AAC 1 en verplaatst naar Apeldoorn.
Schoot v.d., J.G. te Voorburg per 1-2-82 bevor-
derd tot AAC 1.

Trip, R. te Zwolle per 'l-3-82 aangesteld als AAC 3.

Distrikt Alkmaar

Berkhout, R. te Langedijk per 15-4-82 aangesteld
als res. wmr.

Per 1-11-81 aangewezen als
cdt. van de groep Kapelle
(distr. Middelburg) adj. G.
Eerkes. Hij was voordien
plv. groepscdt. Wieringen.

Hoekstra, K. res. wmr. I te Langedijk per 1-5-82

met f.l.o.
Jonk, C. res. wmr. te Schermer per 15-4-82 de

dienst verlaten.
Nes, L.D. te Bergen-Binnen per 1-3-82 aangesteld
als schr.
Oosterwiik, S.l. res. wmr'. te Heilo per 1-5-82 de
dienst verlaten.
Raalte van, H. res. wmr. te Wester-Koggenland
per 1-$82 de dienst verlaten.
Smits, Y.A.A. wmr. te Grootebroek per 1-5-82 de
dienst verlaten.
Veltman-Hof, J.M. te Wieringen per 15-4-82 aan-
gesteld als res. wmr.

Distrikt Amsterdam

Bergsma-Kroon, G.J.M. te Uitgeest per 15-4-82
aangesteld als res. wmr.
Bos, R.J. te Schiphol per 1-4-82 aangesteld als
AAC 3.
Edel, R. te Broek in Waterland per 1-4-82 bevor-
derd tot wmr. l.
Groot, C.A. te Ouder Amstel per 1-5-82 aangesteld
als res. wmr.
Kammen van, J. te Schiphol per 1-4-82 aan-
gesteld als AAC 3.
Kempen van, T. te Aalsmeer per 1-5-82 aangesteld
als res. wmr.
Lucassen, C.R.J. schr. A. te Castricum per 1-7-82
de dienst verlaten.

Per 1-9-81 aangewezen als

cdt. van de groep Ver-
keersgr. Amsterdam adj. J.
Oldenbeuving. Hij was
voordien plv. cdt. ver-
keersgr. Amsterdam.

Sligte, H.P. wmr. I te Castricum per 10-4-82 ver-
plaatst naar Hoogeveen (bereden groep) {distr. As-
sen ).

Distrikt Apeldoorn

Bakker, D. owmr. te Eibergen per 1-z[-& ver-
plaatst naar Breukelen (distr. Utrecht).
Borgonjen, J.M.G. te Vorden per 15-4-82 aan-
gesteld als res. wmr.
KIeijn, H. te Nunspeet per 1-5-82 aangesteld als
res, wmr,
Luijben, R. res. wmr. te Oldebroek per 1-5-82 de
dienst verlaten.
Methorst, W. res. wmr. te Scherpenzeel per 1-5-
82 de dienst verlaten.

Per 1-11-81 aangewezen als
cdt. van de groep Scher-
penzeel. adj. J. Ouist. Hij
was voordien plv. groeps-
cdt. Scherpenzeel.

Distrikt Assen

Everts, E. te Assen per 1-4:&. bevorderd tot AAC
1.

Hempen, G.G.G. te Diever per 1-7-82 bevorderd
tot wmr. l.
Jong de, G. AAC 1 te Roden per 1-4-S2verplaatst
naar Vries.
Kool, J. res. wmr. I te Havelte per 1-5-82 de dienst
verlaten.
Kort, A. te Peize per 1-7-82 bevorderd tot wmr. l.
Kranenburg, J. te Assen per 1-7-82 bevorderd tot
wmr. L
Mollema, A.K. te Assen per 1-5-82 bevorderd tot
AAB 1.

Rensema, J. te staf per 1-5-82 aangesteld als res.

wmr.
Scholing, D.A. te Assen per 1-4-82 bevorderd tot
owmr.
Tellingen van, W. wmr. I te Eelde per 1-5-82 met
f .1.o.

Westerbrink, D. te Peize per 1-7-82 bevorderd tot
wmr. l.
Wolthuis, J. te Gieten per 1-5-82 bevorderd tot
AAC 3 en verplaatst naar Assen.
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Distrikt Breda

Boer, H. te Klundert per 1-1-82 bevorderd tot
owmr. en verplaatst naar Moerdijk.
Cosse, J.R. off . Rp, le kl. per 1-5-82 de dienst ver-
laten.
Honing v.d., H. owmr. te Oisterwijk per 1-3-82
verplaatst naar Moergestel.
Jansen, A.J.M.H.A. te Oisterwijk per 15-4-82.

aangesteld als res. wmr.
Moors, F.C. res. wmr. I te Bergeijk per 1-5:82 met
f .1.o.

Nelemans, G.C. res. wmr. te Zundert per 1-5-82
de dienst verlaten.
Ostaden van, J.A.W.T.M. res. wmr. te Dongen
per 1-$82 de dienst verlaten.
Wit de, G.E.M. wmr. te Goirle per 1-4-A ver-
plaatst naar Alphen en Riel.

Distrikt Dordrecht

Burema, R.H.J. wmr. te Dordrecht per 10-4-82
verplaatst naar Driebergen (AVD).
Bruijn de, H.A. adj. te Meerkerk per 1-5-82 ver-
plaatst naar Driebergen (AVD).

Per 1-1-82 aangewezen als,
cdt. van de groep Rozen-
burg adj. L.A. Gouw. Hij
was voordien plv. groeps-
cdt. Rozenburg.

Maastrigt van, Chr. AAC 1 te Dordrecht per 1-5-
82 verplaatst naar Breda.
Nieuwenhuizen, J. te Puttershoek per 1-4-82 be-
vorderd tot owmr.
Summeren, A.J.M. AAC 2 te Rotterdam per 1-3-
82 verplaatst naar Roermond (distr. Roermond).
VerhoeÍ-Didden, M.C.F. te Dordrecht per 16-11-

82 aangesteld als RA lll.
Verhulp, E.J. te Oud-Beijerland per 15-4-82 aan-
gesteld als res. wmr.
Wagenaar, A.l. te Meerkerk per 1-10-81 bevorderd
tot AAC 1.

Wierda, H. owmr. te Bernisse per 10-4-82 ver-
plaatst naar Montfoort (distr. Utrechti.

Distrikt Eindhoven

Beekwilder, W.A.A.M. te Beek en Donk per 1-4-

82 bevorderd tot schr. A.
Cattenstart, P.G. te Bladel per 1-2-82 bevorderd
tot AAC 2 en verplaatst naar Someren.
Dam ten, H.G.W. wmr. te Budel per 8-5-82 ver-
plaatst naar Tubbergen (distr. Zwollel.
Donkers, W.T.G. te Nuenen per 1-5-82 aangesteld
als res. wmr.
Dijk van, J.G.A. res. wmr. lte Asten per 1-5-82de
dienst verlaten.
Greijmans, H.J.G. wmr. I te Waalre per 13-2-82
verplaatst naar gr. techn. rech. 's-Hertogenbosch.
Janssen, H.H.A.M. te Waalre per 15-4-82 aan-
gesteld als res. wmr.
Jegerings, J.M. res. wmr. te Eindhoven per 1-5-

82 de dienst verlaten.
Kavelaars, A.C. adj. te Eindhoven per 1-5-82 met
f .1.o.

Kraan, Y. wmr. te Mierlo per 8-5-82 verplaatst naar

Grubbenvorsr {distr. Roermond).
Laarv.d., W.J.A. res. wmr. te Someren per 1-5-82

de dienst verlaten.
Truijen, C.H.M.G. te Waalre per 1-6-82 bevorderd
tot AAC 1 en verplaatst naar Eindhoven.
Vreede de, G.J. AAC 1 te Bladel per 1-6-82 ver-
plaatst naar Eindhoven.
Welten, P.H.A:M. te Endhoven per 1-3-82 bevor-
derd tot schr. A.

Distrikt's-Gravenhage

Akkerman, J. res. wmr. I te Lisse per 1-5-82 met
f .1.o.

Bos, J.J. te Schoonhoven per 1-5-82 aangesteld
als res. wmr.
Bosman, J. res. wmr. te Voorschoten per 1-5-82
met f.l.o.
Dekkers, D. res. wmr. I te Hillegom per 1-5-82 de
dienst verlaten.
Dongelmans, G.A. te 's-Gravenhage per 1-3-82
bevorderd tot AAC 1.

Groot de, F.A. adsp. Ols. per 1-4-82 bevorderd tot
wmr. en verplaatst naar Boskoop.
Hazebroek, J.M. te's-Gravenhage per 1-3-82 be-
vorderd tot AAC 1.

Lubben, G.W.H. res. wmr. te Pijnacker per 1-4-82
de dienst verlaten.

Nieuwenhuizen, J. wmr. I te Oud Verlaat per 1-4-

82 verplaatst naar Puttershoek.

Overdijk-Muller, W.A.C. te Nieuwerkerk a/d lJs-
sel per 15-4-82 aangesteld als res. wmr.
Paul, W. AAC 1 te Leiderdorp per 1-8-82 de dienst
verlaten.

Prooijen van, M.H.L. te Nieuwerkbrk a/d lJssel
per 15-4-82 aangesteld als res. wmr.
Rozema, J.W.J. te 's-Gravenhage per 1-3-82 be-
vorderd tot AAC 1.

Schenkel, H. res, wmr. te Schoonhoven op '10-3-

82 overleden.
Schouls, L.C. te 's-Gravenhage per 1-3-82 bevor-
derd tot AAC 1.

Siebert, C. te Voorschoten per 1-5-82 aangesteld
als res, wmr.
Smit, J.J. wmr. I te Berkel en Rodenrijs per 5-6-82
verplaatst naar 't Goy.
Star, J.H.A. te Leiderdorp per 15-4-82 aangesteld
als res. wmr.
Steenbergen, A.L. res. wmr. te Waddinxveen per

1-5-82 met f.l.o.
Verkaik, A. te Reeuwijk per 1-3-82 bevorderd tot
owmr.
Waal v.d., D.G. te Nieuwerkerk a/d lJssel per 1-3-

82 bevorderd tot owmr. en verplaatst naar Moor-
drecht.
Zitter, Chr. H. AAC 1 te Hillegom per 1-6-82 de

dienst verlaten.
Zwaal, H. res. wmr. te Alkemade per 1-5-82 met
f .1.o.

Distrikt Groningen

Dijkstra, P. te Hefshuizen per 15-4-82 aangesteld
als res. wmr.
Emmens, G. te Opende per 1-5-82 bevorderd tot
owmr. en verplaatst naar 's-Gravenpolder.
Kiewiet, A, wmr. te Kolham per 1-5-82 met f.l.o.
Linstra, S.J. wmr. I te Oude-Pekela per 1-1-82 ver-
plaatst naar Assen (distr. Assen).
Renkema, F. res. wmr. te Leek per 15-4-82 de
dienst verlaten.

Distrikt's-Hertogenbosch

Ansems, J.A.R. res. wmr. I te Cuijk per 1-5-82
met f.l.o.
Awater, H.A.W. res. wmr. te Grave per 1-5-82 de
dienst verlaten.
Bekkenutte, R.T.A. te Boxmeer per 1-S-82 bevor-
derd tot AAC 1 en verplaatst naar Nijmegen (distr.
Nijmegen).
Dolder v.d., H.H. owmr. te 's-Hertogenbosch per
1-5-82 met f.l.o.
Dijk van, M.M. wmr. te Woudrichem per 8-5-82
verplaatst naar Bergeijk (distr. Eindhovenl.
Fokkema, D.J.G. res. wmr. te Schijndel per 1-5-
82 de dienst verlaten.
Gier de, J.L.E. te 's-Hertogenbosch per 1-12-81
aangesteld als schr.

gevestigd in het voormalig
Koninklijk Weeshuis te Buren (Gld.)

MUSEUM der Koninklijke Marechaussee
Een bezoek aan dit museum geeft u inzicht in de geschiedenis van dit
Wapen, het voormalig korps Politietroepen, de voormalige Rijks- en
Gemeenteveldwacht, de vooroorlogse Gemeentepolitie en de huidige
Rijks- en Gemeentepolitie.
Open: 1 mei - 1 oktober van dinsdag t/m vrijdag 10.00-12.00 en 13.30-16.00 uur, zaterdag,
zon- en feestdagen van 13.30-17.00 uur. Maandag gesloten. Rondleiding op aanvraag.
Weeshuiswal 9, Buren (Gld.). Telefoon 03447-1256.
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Glerum-Boerman, D.G. off. Rp. 2ekl, per 1'4-82
de dienst verlaten.
Gloudemans, H.S.J. te Vl'rjmen per 15-4-82aan-
gesteld als res. wmr.
Heeswijk van, H.M, res. wmr. te Drunen per 1-5-

82 de dienst verlaten.
Hogen v.d., C.M. res. wmr. te Veghel per 1-5-82
de dienst verlaten.
Hoskens, W.J. te Berghem per 1-2-82 bevorderd
tot AAC 1 en verplaatst naar Cuijk.
Jonathans, R. AAC 3 te Helvoirt per 1-7-Q. de

dienst verlaten.

Klein-Nulend, J.H, wmr. te Drunen per 1-5-82 de

dienst verlaten.
Mooi, R.P. te's-Hertogenbosch per 1-4-82 bevor-
derd tot AAC 1.

Mijnster, A.B. wmr. I te Werkendam per 8-5-82

verplaatst naar Ridderkerk (distr. Dordrecht).

Ouwens, W.J.G. res. wmr. I te Grave per 1-5-82

de dienst verlaten.
Piels, J.P. wmr. I te Grave per 1-12-81 verplaatst

naar postale rech. ('s-Hertogenbosch).

Rooij van, G.W. te Berghem per 1-2-S2aangesteld

als AAC 3.

Sol, F.G.A.M. wmr. I te Aalburg per 8-5-82 ver-
plaatst naar meldkamer's-Hertogenbosch.
Steen v.d., P.A.M. wmr. I te Hank per 1-5-82 de

dienst verlaten.
Strien van, J.G.C. wmr. lte Drimmelen per 13-2-

82 verplaatst naar gr. techn. rech. 's-Hertogen-

bosch.
Stupers, J.A. te 's-Hertogenbosch per 1-1-82 aan-

gesteld als schr. A.

Distrikt Leeuwarden

Altenburg, P.T. res. wmr. te Leeuwarden per 1-5-

82 de dienst verlaten.
Beerstra, S. te Kollumerland per 15-4-82 aan-

gesteld als res. wmr.
Boer de, R. res. wmr. I te Bolsward per 1-5-82 met
f .1.o.

Boersma, R.B. te Sexbierum per 1-7-82 bevorderd
tot wmr. l.
Bouwhuis, J.S.M. te Makkum per 1-7-82 bevor-
derd tot wmr. l.
Brouwer, B.A.F. wmr. te Joure per 1-4-82 ver-
plaatst naar Terhorne.
Brugge, S. te Koudum per 1-7-82 bevorderd tot
wmr. L
Bruining, J. adj. te Leeuwarden per 1-5-82 de

dienst verláten.

Bruinsma, H. wmr. te Oosterwolde per 1-4-82ver-
plaatst naar Donkerbroek.
Giere, G.R. te lJlst per 1-7-82 bevorderd tot wmr.
t.

Dallinga, F.H. te Dokkum per 1-7-82 bevorderd tot
wmr. L
Doosje, M.P. te Bolsward per 1-7-82 bevorderd tot
wmr. L
Dragt, J.H. wmr. te Oosterwolde per 1-4-82ver-
plaatst naar Boskoop (distr. 's-Gravenhage)'

Giezen, S.H. wmr. te Oosterwolde per 1-4-82 ver-
plaatst naar's-Gravenzande (distr.'s-Gravenhage).

GraaÍ de, W.J. te Dokkum per 1ï-4-S2aangesteld

als res. wmr.
Griedanus, T. wmr. te Damwoude per 1-4-&ver-
plaatst naar Roelofarendsveen (distr.'s-Graven-

hage).
Gijsen, H.A. adj. te Joure per 1-5-82 met f.l.o.
Hartenberg, M. te Marssum per 1-7-82 bevorderd

tot wmr. l.
Hoekstra, W. te Oosterwolde per 1-7-82 bevor-

derd tot wmr. L

Jaarsma, P. te Zwaagwesteinde per 1-7-82 bevor-
derd tot wmr. L

Jong de, B.J. wmr. te Damwoude per 1-4-82ver-
plaatst naar Doorn (distr. Utrecht).
Jongerling, J.P. wmr. te St. Johannesga per 1-5-

82 de dienst verlaten.
Jongsma, S. te Damwoude per 'l-7-82 bevorderd

tot wmr. l.
Jullens, D. wmr. te Damwoude per 1-4-82 ver-
plaatst naar lJlst.
Kamp v.d., M. wmr. te Warga per 1-7-82 bevor-

, derd tot wmr. l.
Kimsma, P.P. te Veenwouden per 1-7-82 bevor-

derd tot wmr. l.
Koch, F.D. te Bolsward per 154-82 aangesteld als

res. wmr.
Kuipers, E.A. wmr. te Damwoude per 1-4-82 ver-
plaatst naar Dokkum.
Kruis, H.J. wmr. te Oosterwolde per 1-4-82 ver-
plaatst naar Joure.
Meekma, H. res. wmr. te Witmarsum per 1-5-82

de dienst verlaten.
Meulen v.d., S. adj. te Dokkum per 1-5-82 met
f .1.o.

Meijer, G. res. wmr. te Witmarsum per 'l-5-82 de

dienst verlaten.
Ouwehand, J. te Lemmer per 1-4-82 aangesteld

als schr.

Postma, H. te Koudum per 1-7-82 bevorderd tot
wmr. L

Postma, J.S. te Sexbierum per 1-7-Q" bevorderd

tot wmr. l.

Per 1-10-81 aangewezen als
cdt. van de groep Hemelu-
mer Oldeferd adj. J. Pran-
ger. Hij was voordien plv.
groepscdt. Lemsterland.

Prins, F.G. te Dokkum per 1-7-82 bevorderd tot
wmr. L
Sixma, E. te Leeuwarden per 1-7-82 bevorderd tot
wmr. l.
Sterken, H.Th. te Stiens per 1-7-82 bevorderd tot
wmr. l.
Tromp, M.l.J. wmr. te Joure per 1-4-82 verplaatst
naar Zeevang (distr. Alkmaar).
Veen v.d., E.Z.C. wmr. te Damwoude per 1-4-82
verplaatst naar Maasland (distr.'s-Gravenhage).

Vries de, A. wmr. te Joure per 1-4-82 verplaatst
naar Driebergen (distr. Utrecht).
Vries de, F. wmr. te Joure per 1-4-82 verplaatst
naar Lekkerkerk (distr.'s-Gravenhage).

Weerd de, E.R. te Oudehaske per 1-7-82 bevor-
derd tot wmr. l.
Zantman, P.J.A. te Lemmer per 1-7-82 bevorderd
tot wmr. l.
Zeistra, P.A. te Damwoude per 1-7-82 bevorderd
tot wmr, l.

Distrikt Maastricht

Bonthuis, J.F.W. te Maastricht per 1-3-82 bevor-
derd tot AAC 1.

Broek v.d., J.T.W. te Maastricht per 1-3-82 bevor-
derd tot AAC 1.

Habets, J.A.G. wmr. I te Stein per 31-12-81 ver-

H::::::ïi::il1ï', r te Eijsden pei r-s-e2 met
f .1.o.

Scheltman, P. wmr. I te Asten per 8-5-82 ver-
plaatst naar rech. gr. Eindhoven (distr. Eindhoven).

Distrikt Middelburg

Emmens, G. te 's-Gravenpolder per 1-5-82 bevor-
derd tot owmr.

CAP.GHUR APPARATUUR

Strandgaperweg 30 ' 8256 PZ Biddinghuizen
teI.032ll-1707

DORHOUT MEES
JACHT EN SCHIETSPORTCENTRUM

Agent voor Capture-apparatuur van
Palmer Chemical v/h Bureau Vecin

Voor het vangen en verdoven van wilde, wild
geworden of moeilijk te benaderen dieren.

Short range projector (Pistool) Voor schietafstanden van 10 tol12 meter
Long range projector (Koolzuurgasgeweer) Voor schietafstanden van
maximaal 35 meter
Extra long range proiector (Vuurwapengeweer) Voor schietafstanden van
10 tot 100 meter

Een duidelijke Nederlandse brochure over de toepassing van deze apparatuur ís thans
beschikbaar op aanvraag.
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Distrikt Nijmegen

Amphthing, B.A.M. te Bergh per 1$4-82 aan-
gesteld als res. wmr.
Balen Blankon van, H. wmr. te Gendt per'l-5-82
verplaatst naar Beltrum (distr. Apeldoorn).
Geijn v.d., W.J.M.G. te Beneden-Leeuwen per

16-4-P. aangesteld als schr.
Haan de, S. res. wmr. te Geldermalsen per 1-5-82
de dienst verlaten.
Meyboom, S. res. wmr. te Gendringen per 15-4-82
de dienst verlaten.
Middelkoop, T. te Groesbeek per 1-3-& bevor-
derd tot schr. A.

Per 1-2-&. aangewezen als

cdt. van de groep Wijchen
adj. E. v.d. Oosterkamp.
Hij was voordien plv.
groepscdt. Wijchen.

Sanders, J. wmr. te Beek per 10-4-82 verplaatst
naar 's-Heerenberg.
Toren v.d., H.H.G. te Doesburg per
gesteld als res. wmr.

Distrikt Roermond

Boumans, J.W.L. res. wmr. lte Me'rjel per 15-4-82

de dienst verlaten.
Brok den, M.G. te Horst per 1-2-82 bevorderd tot
owmr.
Bussef van, H.A.D.M. te Roermond per 14-82
bevorderd tot AAC 2.

Gruchten van, J.G.J. wmr. lte Reuver per 1-2-82

verplaatst haar gr. veldpolitie Maasbracht.
Dierckx, M.A.P. dir. off. der Rp. 3e kl. Hfd. Alg.
Dienst Roermond per 1-5-82 belast met de waarne-
ming commando distr. Roermond.
Franssen, W.M. adj. te Roermond per 1-5-82 met
f .1.o.

Hulsmans, W.A. dir. off. Rp. 2e kl. te Roermond
per 1-$82 de dienst verlaten.
Kellenaers, Y.E.J.B. res. wmr. te Meerlo-
Wanssum per 1-$82 de dienst verlaten.
Nacken, L.A.C. te Odiliënberg per 1-2-82 bevor-
derd tot schr. A en verplaatst naar Herkenbosch.
Raemakers, G.L. res. wmr. te Maasbracht per 1-

5-82 de dienst verlaten.
Scheeren, P.J.W.A. te Swalmen per 1-4-82 aan-
gesteld als schr.

Distrikt Utrecht

Bakker, W.A.M. wmr. te Vinkeveen per 1-4-82 de

dienst verlaten.
Bosch v.d., R.W. wmr. te Wijk bij Duurstede per

15-2-82 de dienst verlaten.
Blank, L.H.J. te Zeist per 1-3-82 bevor.derd tot adj.
en verplaatst naar Leusden.
Breed, F.A. te Driebergen per l-7-S2bevorderd tot
wmr. l.
Brouwers, J.C. te Utrecht per 1-3-82 bevorderd
tot AAC 1.

Bruinemeijer, H. te M'rjdrecht per 1-7-82 bevor-
derd tot wmr. l.

42

GraaÍ de, R. te Wijk bij Duurstede per 1-7-82 be- Distrikt ZwOlte
1-5-82 aan- vorderd tot wmr. l.

Catsburg, R. res. wmr. te Vinkeveen-Waveryeen
per 1-*82 de dienst verlaten.
Diepeveen, J. te Eemnes per 1-7-&. bevorderd tot
wmr. l.

Per 1-9-81 aangewezen als
cdt. van de groep Leusden
adj. R. v.d. Doorn. Hijwas
voordien plv. groepscdt.
Leusden.

D'rjk van, R. wmr. te Rhenen per 14-&. verplaatst
naar Kockengen.
Ekris van, B.J. te Abcoude per 1-7-82. bevorderd
tot wmr. l.
Enschot van, M;C. res. wmr. I te Gilze en Rijen
per 1-5-82 met f.l.o.
Fonville, J.G. res. wmr. te lJsselstein per 15-4-82
de dienst verlaten.
Garderen van, W. te Houten per 1-2-82. bevorderd
tot owmr. en verplaatst naar Polsbroek.

Hazelaar, J.T.B. wmr. I te De Meern per 13-3-82
verplaatst naar Zeist.
Hendriks-Mosselman, W. te Zeist per 1-5-82 aan-
gesteld als typ.

Per 1-9-81 aangewezen als
cdt. van de groep Reimers-
waal adj. J.H. v.d. HoeÍ.
Hij was voordien plv.
groepscdt. Driebergen.

Hoekstra, K. te Linschoten per 1-7-82 bevorderd
tot wmr.. l.
Hummei, G.H. adj. te Maartensdijk per 1-5-82 met
f .1.o.

Jong de, J.N. te lJsselstein per 1-7-82. bevorderd
tot wmr. l.
Kaspers, L. te Utrecht per 1-3-82 bevorderd tot
AAC 1.

Klein Hofmeijer, H.J.A. wmr. lte Teistper 1-2-82
verplaatst naar Leusden-Zuid.
Kroeze, W. owmr. te Zeist per 1-5-82 de dienst ver-
laten.
Laan v.d., A.C. res. wmr. te Mijdrecht per 1-4-82
de dienst verlaten."
Laseur, J.F. te Zeist per 1-2-82 bevorderd tot AAC
1.

Lassen, W.F. wmr. te Wijk bij Duurstede per 1-3-
82 de dienst verlaten.
Laven, J.W. te Maartensdijk per 1-7-82 bevorderd
tot wmr. l.
Lokven, J.M.P.T. te Wijk bij Duurstede per 1-3-82
aangesteld als schr,
Mefissen, F.A.C. te Rhenen per 1-7-82 bevorderd
tot wmr. l.
Nimwegen van, C. te Zeist per 1-4-82 bevorderd
tot AAC 1.

Ooyen van, E.G.E.L. te Driebergen per 1-5-82 be-
vorderd tot owmr.
Peltenburg, A.A. te Bunnik per 1-7-82 bevorderd
tot wmr. l.

Russchen, J.L. te Woudenberg per 1-4-82 bevor-
derd tot adj. en verplaatst naar Leusden.
Siebinga, J. wmr. te Doorn per 1-4.&. verplaatst
naar Linschoten.
Smedes, T.B. te Leusden-Zuid per 1-7-82 bevor-
derd tot wmr. l.
Sophie, J.F.M. te Wilnis per 1-7-82 bevorderd tot
wmr. l.
Spierenburg, H.J.M. te Zeist per 16-2-82 aan-
gesteld als schr.
Trommel, J.J. te Montfoort per 1- -S2aangesteld
als res. wmr.
Verkerk, J. te Utrecht per 1-3-82 bevorderd tot
AAC 1.

Voeten, A.G. te Rhenen per 1-7-82 bevorderd tot
wmr. l.
Wamstêeker, A. te Lopik per 1-7-82 bevorderd tot
wmr. L
Wely van, C.E. wmr. te Driebergen per 1-3-82 ver-
plaatst naar Zierikzee (distr. Middelburg).
Westerhout, M.A. te Zeist per 1-3-82 bevorderd
tot AAC 1.

A-kum, E.H. AAC 1 te Zwolle per 1-4-82 verplaatst
naar Apeldoorn (distr. Apeldoornl.
Belonje, R. wmr. te Goor per 1-4-82 verplaatst
naar Harmelen (distr. Utrecht).
Behrens, G.W.B. te Losser per 1-3-82 aangesteld
als schr.
Bramer, W.J. wmr. te Rijssen per 1-4-82 ver-
plaatst naar Nieuwleusen.
Cate ten, C.G.J. wmr. te Raalte per 1-*82 ver-
plaatst naar lJsselmuiden.
Dekkers, J.F. AAC 1 te Raalte per 1-4-82 ver-
plaatst naar Zwolle.

Ditshuizen van, D.F.M. te Zwolle per 1-3-82 be-
vorderd tot AAC 1.

Draaijer, S.M.J. te Raalte per 1-4-82 bevorderd
tot AAC 2.
Eidhof , B.A.M. wmr. te Goor per 1-4-82 verplaatst
naar St. Willebrord (distr. Breda).
Endeman, A. wmr. te Rijssen per 1-4-82 verplaatst
naar Moerdijk (distr. Breda).
Gun v.d., S.C.J. wmr. te R'rjssen per 1-4-82 ver-
plaatst naar Schoonhoven (distr.'s-Gravenhage).
HaaÍ ter, B.J. res. wmr. te Weerselo per 1-5-82
met f.l.o.
Habraken, R.J.M. wmr. te Rijssen per 1-4-82 ver-
plaatst naar Kamerik (distr. Utrecht).
Hallink, J. res. wmr. te Ommen per 1-4-82 met
f .1.o.

Hezel van, T. wmr. te Goor per 1-4-&. verplaatst
naar Loosdrecht (distr. Utrecht).
Hobert, H.M. wmr. I te Wierden per 1-3-82 met
f .1.o.

Hofstra, P. wmr. te Goor per 1O4-82 verplaatst
naar Nijland (distr. Leeuwarden).
Horstman, E.M. te Zwolle per 1-4-82 aangesteld
als schr.
Kampkuiper, J.G. wmr. lte Ambt-Delden per 1-5-
82 met f.l.o.
Kobes, H. te Goor per 1-7-82 bevorderd tot wmr. l.
Kobes-Voppen, A.W.J.M. te Stad-Delden per 1-

7-82 bevorderd tot wmr. l.
Koebrugge, R.M. te Wierden per 1-4-82 bevor-
derd tot wmr. L

Kolkman, J. te Zwolle per 1-3-82 aangesteld als
AAC 2.

Care,A.G.M.teMontfoortperl-3-S2aangesteld Ruisch, P. wmr. te Doorn per 1-4-&. verplaatst
als wmr. naar Houten.
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Krabbe, H.L.G. wmr. te Olst per 1-4-82 de dienst
verlaten.
Lengkeek, A. te Dalfsen per 1-4-82 bevorderd tot
wmr. l.
Leurink, E. off. der Rp. 1e kl. te lJsselmuiden per
1-482 benoemd tot off. Korps off. Rp. le kl. en
aangewezen als pol. docent Kaderschool Korps Rp.
te Apeldoorn.
Linde van, H. wmr. te Vriezenveen per 1-4-82 ver-
plaatst naar Dalfsen.
Marcks, R.E. te Zwolle per 1-3-82 bevorderd tot
AAC 1.

Meijering, G. wmr. te Raalte per 1-4-82. verplaatst
naar Uithoorn (distr. Amsterdam).
Molendijk, B.W. wmr. te Raalte per 1-4-82 ver-
plaatst naar Weerselo.
Mulder, H.-W.J.adj. te Zwolle per 1-5-82 met f.l.o.
Nijkamp, G. te Rijssen per 1-12-81 bevorderd tot
AAC 1.

Per 1-10-81 aangewezen als
cdt. van de groep Holten
adj. G.W. Oberink. Hij
was voordien plv. groeps-
cdt. Tubbergen.

OIthoÍ, J.H.M. wmr. te Raalte per 1-4-t2 ver-
plaatst naar Schalkhaar.
Ossevoort, C.J. wmr. te Wierden per 15-3-82 ver-
plaatst naar Driebergen (distr. Utrecht).
Pillen, W.F.M. te Vriezenveen per 1-7-82 bevor-
derd tot wmr. l.
Pisa, R.N. wmr. te Goor per 1-4-82 verplaatst naar
Breukelen (distr. Utrecht).
Poiesz, H.H. wmr. te Goor per 1-4-82 verplaatst
naar Breukelen (distr. Utrecht).
Ruepert, F.A.G.A. te Weerselo per 1-5-82 aan-
gesteld als res. wmr.
Slot, J. adj. te Rijssen per 1-5-82 met f.l.o.
Ruiter, F.J. te Dalfsen per 1-7-82 bevorderd tot
wmr. l.
Slot, R. res. wmr. I te Wierden per 1-5-82 met f .1.o.

Spijkerman, wmr. te Rijssen per 1-4-82 verplaatst
naar Montfoort (distr. Utrecht).
Star-Veneman v.d., T. wmr. te Raalte per 1-4-82
de dienst verlaten.
Stege, R.J.H. wmr. te Vriezenveen per 1-4-82ver-
plaatst naar Oisterwijk (distr. Breda).
Veldman, G.J. adj. te Tubbergen per 1-5-82 met
f .1.o.

Vrielink, A. wmr. te Vriezenveen per 1-4-82 ver-
plaatst naar Hellevoetsluis (distr. Dordrecht).
Vries de, R.M. te lJsselmuiden per 1-7-82 bevor-
derd tot wmr. L
Vruggink, M. wmr. te Goor per 1-4-82 verplaatst
naar Klundert (distr. Breda).
Wolde-Damhuis ten, S.A. te Losser per 1-5-82
aangesteld als res. wmr.
Zand van 't, J. wmr. I te Ommen per 1-5-82 de
dienst verlaten.

I

Algemene Verkeersdienst

Doorn van, A.W. te Driebergen per 1-7-82 bevor-
derd tot wmr. L

Essen van, N.P. te Driebergen per 1-7-82 bevor-
derd tot wmr, l.
Fokkema, D.C. wmr. te Driebergen per 1-2-82ver-
plaatst naar Rijswijk.

4

Guchte v.d., te Driebergen per 1-7-&. bevorderd
tot wmr. l.
Haalboom, W.R. te Driebergen per 1-3-82 bevor-
derd tot schr. A.
Hoekstra, R. owmr. te Driebergen per 1-5-82 de
dienst verlaten.
Houtenbos, J.S.M. wmr. te Driebergen per 10-4-

82 verplaatst naar Maarn.
Jansen, J. adj. te Driebergen per 1-5-82 met f.l.o.
Klick, A. wmr. te Drieberjen per 1-2-Q.verplaatst
naar Bilthoven. j
Koster, W. te Driebergen per 1-7-82 bevorderd tot
wmr, L

KuysteÍmans, P.J.M. wmr. te Driebergen per 1-

2-& verplaatst naar Rijswijk.
Lange-HartgeÍs de, A. te Driebergen per 1-1-82

bevorderd tot AAC 2.

Melief, B.J. te Driebergen per 1-7-82 bevorderd
tot wmr. l.
Molnar, l. telef . te Driebergen per 1-4-82 de dienst
verlaten.
Roest van, J.M. te Driebergen per 1-7-82 bevor-
derd tot wmr. l.
Tomassen, L.H.A.M. te Driebergen per 1-4-82 be-

vorderd tot owmr.
Verlinden, M.G. te Driebergen per 1-4-82 aan-
gesteld als RA ll.
Vierveyzer, P.G. te Driebergen per 1-4-82 bevor-
derd tot owmr.
Vos de, S. te Driebergen per 1-4-82 bevorderd tot
AAB 1.

Vijge, B.H. te Driebergen per 1-2-& bevorderd tot
adj.
Weenink, l. te Driebergen per 1-4-82 aangesteld
als RA ll.

Dienst Luchtvaart

Aarle van, P.M, te Schiphol per 1-2-S2aangesteld
als RA ll.
Blank, L.H.J. te Schiphol per 1-3-82 bevorderd tot
adj.
Kanters, F.C. te Schiphol per 1-4-82 bevorderd tot
owmr.
Malenstein, J. te Schiphol per 1-1-82 bevorderd
tot owmr,
Meppelen-Scheppink van, J.W.C. owmr. te
Schiphol per 1-6-82 de dienst verlaten.
Plas v.d., M. te Schiphol per 1-4-82 bevorderd tot
owmr.
Rippens, C.M. te Schiphol per 1-5-82 aangesteld
als owmr,

Rijkspolitie te Water

Boer de, Tj. te Amsterdam per 1-4-82 bevorderd
tot owmr. aangewezen als bootcdt.

Per 1-12-81 aangewezen als
cdt. van de groep Sneek
adj. B. Bosma. Hij was
voordien plv. groepscdt.
Sneek.

Janssen, H.P. te Dor-
drecht per 1-3-82 bevorderd
tot AAC 2.

Per 1-9-81 aangewezen als
cdt. van de groep Gronin-
gen adj. J. de Jong. Hij
was voordien plv. groeps-
cdt. Groningen.

Pol v.d., H.M. wmr. I te lJmuiden per 8-$82 ver-
plaatst naar Zuidhorn.
Temminck, E,F. wmr. I te Reimerswaal per 1-4-82.

de dienst verlaten.
Tromp, H.M. wmr. te Nijmegen per 8-5-82 ver-
plaatst naar Harlingen.
Veltkamp, A.W. te Driebergen per 1-4-82 bevor-
derd tot schr. A.
Verkiel, M. owmr. te Dordrecht per 1-4-82 ver-
plaatst naar opleidingen Amsterdam.

Scholen

BloemhoÍ, H. te Harlingen per 1-7-82 bevorderd
tot owmr.
Bosma, M.J. te Apeldoorn per 14-82 aangesteld
als AAA 2.

Per 1-1-82 aangewezen als
cdt. van de groep Gendrin-
gen (distr. Nijmegen) adj.
W.J. Bregman. Hij was
voordien docent-klasse-
leider Opl. school Apel-
doorn.

Collaris, H.H. te Horn per 1-5-82 bevorderd tot
adj.
Donselaar, P.C.G. te Bilthoven per 1-4-82 bevor-
derd tot owmr.
Duren van, D. te Deil-Enspijk per 1-4-82 bevorderd
tot adj.
Hendriks, M.A. te Apeldoorn per 1-4-82 bevor-
derd tot AAC 2.
Hoekstra, R. te Harlingen per 1-6-82 bevorderd tot
adj.
Hooghiemstra, H. te Harlingen per 1-4-82 bevor-
derd tot adj.
Lange de, F. te Bilthoven per 1-3-82 aangesteld als

AAC 3.
Meijer, M.P. adj. te Harlingen per 1-5-82 ver-
plaatst naar Heiloo.
Nijborg, J. owmr. te Harlingen per 1-6-82 ver-
plaatst naar Bellingwolde.
Pfuijm v.d., A.C. owmr. te Apeldoorn per 26-4-82.

verplaatst naar Bilthoven (Verkeersschool).

Per 1-11-81 aangewezen als

cdt. van de groep Gorssel
(distr. Apeldoorn) adj. J.G.
Schipperijn. Hij was voor-
dien. docent-klasseleider
Opl. school Apeldoorn.

Twillert van, B. dir. off , Rp. 2e kl. per 1-4-82 aan-
gewezen als Directeur Centr. lnst. Opl. en Vorming
te Apeldoorn en bevorderd tot dir. off. Rp. le kl.

Wolfert, W. te Harlingen per 1-7-82 bevorderd tot
wmr. l.

Raalte per 1-4-82. ver-
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Nieuwe wachtmeesters opleiding 1981/ll Harlingen

KLAS F

Voorste rij v.l.n.r.: wmrs. V. van Asperen, J.
Arendzen, M. Verhoeven, owmr. J. Nijborg.
Tweede rij: wmrs. O.J. Terol, L. Toering, J. Pits,

G. Alkema, H. Hiemstra.
Derde rij: wmrs. J.G. Baltus, S.G.M. v.d. Bles, L.

Estié, W. Blokdijk.
Vierde rij: wmrs. G. de Vries, R. Kleiterp, J. Jan-
son, H. v.d. Goot, J. Hoekstra.

KLAS G

Voorste rij v.l.n.r.: wmrs. A.J. Heersmink, G.H.
van Bijssum, C.J.M. Breij.
Tweede rij: adj. C.A.H. Schenk, wmrs. S. Lerens-
veld, J.J.M. Mars, N.D. Houweling, owmr. D.A.J.
Paauwe.
Derde rij: wmrs. A.S. Wit, J. Veenstra, E. Terluin,
H.K. Daamen, J.A. Vreeburg.
Vierde rij: wmrs. D.J. Ambtman, J. Timmer, G.

Lammers, E. Ekkelenkamp.
VijÍde rU: wmrs. A. Lubbers, J. Monsma, E. Koren-
dijk, C.J. Zijn, E. de Wit.

KLAS O

Voorste rij v.l.n.r.: wmrs. M. de Vos, R. Doorema-
len.
Tweede rij: wmrs. J. Wittenberg, E. Ossenwaard,
J. Roelofs, owmr. H. Hielkema.
Derde rij: wmrs. J. Schoemaker, J. v.d. Klok, F.

Veerbeek, adj. P. v. Kekem.

Bovo b.v. is gespecialiseerd in leningen en tweede hypotheken voor ambtenaren.
Uw aànviaag wordt te allen tiíde nauwkeurig èn discreet behandeld.

Persoonlilke leningen
tn
handen 24x 36x 48x 6Ox 96x

3.500, -7.ffi,-
10.000, -
15.000, -
20.000, -
25.000, -
30.000, -
35.000, -

175,-
370,-
489, -730,-
972,-

1216,-
1457,-
1698, -

125,-
265,-
350, -5n,-
692,-
865, -

1037,-
1208,-

102,-
213,-
zffi,-
416.-
552,-
688, -828,-
964, -

87,-
182,-
237,-
353, -
468, -
583, -702,-
817,-

67,-
137,-
179,-
263,-
346, -430,-
513, -597,-

Doorlopend krediet
tn
handen

aÍ|. P/mnd
incl. rente

rente
p/mnd

theor.
loopt.

tn
handen

aÍ|. p/mnd.
incl. rente

rente
p/mnd.

theor.
loopt

5.000, -
8.000, -

10.000, -
13.000, -
15.000, -

100, -160,-
200,-
260,-
300, -

1,350/o
1,250/o
1,250/o
1,250/o
1,250/o

u
79
79
79
79

18.000, -
20.000, -
25.000, -
30.000, -
35.000. -

360. -
400, -
500, -
600, -700,-

1,250/o
1,250/o
1,2 "/o
1,150/o
1,210/o

79
79
77
75
78

2e Hypotheken
in
handen 120 x 18O x 24O x

tn
handen 120 x 180 x 24O x

15.000, -
20.000, -
25.000. -

231,-
304,-
377.-

189, -24€,-
307,-

168, -220,-
272,-

30.000, -lm.000,-
60.000, -

450, -
596, -941,-

366, -
485, -
810. -

324,-
429,-
758, -

O tussenliggende oÍ hoge.re bedragen a geen aÍsluitpro-visjg, géén notaris'of taxatiekosten.
dan hieiaangegeven 2iin mogeliik. O rente Íiscaal aftrekbaar'

O géén inÍormàtiáwerkgever. O kwiitschelding bii overliiden.

BOÍO VOOR TI GOE D ADIII ES E II ï PASSE]I DE TEil I IIG
Voor alle leningen geldt:

EI$/O b.v. Particu I iere voorschotbank
Emmastraat 7-7a 801 1 AE Zwolle tel.: O52OO-1 3807
Kantooruren: 9.00-21 .00 uur
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l(omkommeÍenkwel
Een schokbeweging kan zich soms on-
verwacht ver en langdurig voortplanten,
zeker als het komkommertijd is in de

dagbladpers. Twee ingezonden brieven
in het RP-magazine van juni/juli (reak-
tie op de omslagfoto van april '82) wa-

,ren voor het Vrije Volk (oplaag 160.000)

voldoende om er op 2l juli de eerste

Binnenlandpagina mee te openen, onder
een Gkoloms kop 'Foto personeelsblad

schokt rijkspolitiemensen'. Waarna de

Telegraaf (oplaag 820.000) de informa-
tie landelijk verspreidde door een ver-
simpelde samenvatting op haar voorpa-

gina van 22 juli, onder het kopje 'Poli-
tieblad schokkend'.
Omdat niet iedereen Het Vrije Volk of
De Telegraaf leest, hebben wij beide pu-
blikaties hiernaast in facsimile afge-
drukt.
Ter afsluiting van de Voorplaat-
discussie plaatsen wij tevens een nieuwe
reactie die ons later bereikt. Met het risi
co dat een hongerige krant nu konklu-
deert: 'Aantal boze brieven met 5090

gestegen'. Want zo is dat, als je een der-
de brief ontvangt. (Red.)

Omslagfoto (3)

Door mijn levensomstandigheden ben
ik een geëmancipeerde vrou\ry van bijna
63 jaar. Naar mijn mening hebben de
vrouwelijke korpsleden, die op de om-
slagfoto van RP-magazine no. 8 rea-
geerden, maar voor de helft (of eigenlijk
eenderde) gelijk. Het is namelijk voor
de betrokken mannen veel meer verne-
derend om als een beest op een omslag
te staan. Ik wilde dit even rechtzetten.

Mevr. J. C. van Poeteren,
Noordwolde (Fr.).

SPAREN EN KREDI ETEN
Vertrouwd, snel en diskreet voor (semi) overheidsperso-
neel in vaste dienst, met ukw, f lo, vut of pensioen.
Persoonlijke leningen en doorlopend krediet tegen rente
beneden de wettelijke tarieven. Tussentijdse verhoging
en/of overname elders lopende verplichtingen mogelijk
(hieraan kunnen kosten zijn verbonden). Kontant geld.
Kwijtschelding bijoverlijden tot max. Í 20.000,-.
ENKELE VOORBEELDEN I

Bel ol schrijÍ (zonder postzegel) naar OV-bank, anlwoordnummer 173, 3800
VB Amersíoorl en u ontvangt vrijblijvende dokumentalie mel uitgebreide

Netto in
handen

PERSOONLIJKE LENINGEN
Maandelijkse af lossing
24 mnd. 48 mnd. 60

144,.
225,.
280,.
416,.
552,-

5.000,.
8.0(x),-

10.000,.
15.000,.
20.000,.

248,.
393,.
4E9,.
730,.
972,.

mnd
123,.
192,-
296,-
353,.
489,.

5.000,.
8.000,.

15.000,.
22.000,.
30.000,.

Rente- Maand- Theor.
percent . termijn looptijd
p. mnd. incl. rente in mnd.
1,35o/o í 100,. 84
1,25o/o í 160,. 79
1,25o/o t 300,. 79
'1,2o/o I 440,- 77
1,15o/o t 600,. 75

Politieblad
$chokkend
Van een on"zer versleggevers

.Ê'MSTSADAMdmnderdag
De omslagfoto vnn het per-

soneelsblad vsxr de fiijkspoti-
tie is bij een aantal {vrcuw*-
Iijke! korpsleden resr sle*ht
gsvallen, H*t betreft sen fut$
\íaË êe$ hslfontblote vrnuw
die door tnree mannsn wordt
aangerand,

De ítrgennnden brieven *n
de laatst* uitglav* vsïI het
blad liegen er niet omr o,Vre-
selijk vernederend vo*r *ns
geslacht Mannenwerk ëe*
ker..*'n, frn: ,,8ên $ypisehe
mffrngnkeupe'0,

Hindredacteur Aartsrrra
van het gewraakte blad ïtI)
ï$agazine Seeft tae dat de futo
een verkeerde keuee is. .,VFe
h.ildden echter xriet ven:wa*ht
dat men uo rsr.r reagJeren. Fe-
litiemensen xijn immers Se*
w'Èn$ s"aïÏ $chukkende ge-
beurteni^gsen".

10
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HET SPROOKJE VAN
DE KAMEROLIFANT

Er was eens een wot rossige textielwinke-
lier in Rotterdam, die op een worme zo-
merdog, terwijl hij wat zat te soezen,
plotseling geprikt werd door een mug.

,,Hééé, ik ben gepríkt door een mug!",
riep hij noor zijn broer, die bezit was de

etalage in te richten.

,,Wááát?!?", riep de broer-etoleur terug,

,,een echte mug? Geweldig! Die kan ik
goed gebruiken, want ik zoek nog een

lekkere aondachttrekker voor de disploy
bij de deur. Weet je wat we doen? Ik
maak van jouw mug een olifant." En hij
begon meteen te blazen en te blazen, tot-
dot er inderdaad een knots van een oli-

fant stond die bijna de helft van de in-
gang kon vullen.

,,Oooh", zeiden de Rotterdamse klanten
die er's middags longs liepen, ,,wat heeft
meneer De Vrij (wont zo heette de textiel-
winkeling) een knots von een olifant in
zijn zaak."
Dat zag ook een konkurrent: meneer De
Graof, een textielkoopman uit Amster-
dam die alle morkten afreisde en altijd te
vinden wos voor een stuntje, omdat hem
dat in de loop van de joren al ontzettend
veel klanten had opgeleverd. ,,Gossie-
mijne", sprak meneer De Graaf, want
hij vloekte altíjd heel beschoafd, ik zou
ook best zo'n oldant in mijn zaak willen
hebben.

Meneer De Graaf wos een slimmerik.
Nog diezelfde avond pikte hij de kolos
uít de winkel von zijn kollego De Vrij en

maakte er - om herkenning te voorko-
men - een kamerolifontje van. De vol-
gende ochtend trok hij ermee het land
door, langs alle markten, waar hij klan-
ten voor zijn bonte ellegoed had.
,,Kijk nou toch eens wat meneer De
Graof nrt weer heeft!", zeiden zijn klan-
ten, ,,wat een alleraordigst kamerolifant-
je, en zo orígineel!"
Meneer De Graaf lachte in zijn vuistje.
Hij deed goede zaken en alleen hij wist
dat zijn oldantje heel langzaam bezig was
leeg te lopen. Toen de avond viel, was er
al niets meer van het dier te zien. Het enï
ge wat nog oan hem herinnerde, was een

dikke droge drol, met daor bovenop de
mug die even een olifant wos geweest.

Moraal: Schrik niet van elke olifant; het
zou best eens een opgeblazen mug kun-
nen zijn.

ffibinnenlamd

Fottl
riikspolitiemensen
tun'r

Uit: Het Vrije Volk
van 2l juli 1982
(pae. 3).

Knipsel links:
uit
De Telegraaf
van 22 iuli 1982

(pae. I).

RS?TERDáfrí -- Ë*n "nJgr,l pikaEte en shockerea,
de" *m+lagÍnta vaí! Let rijh.sFolàtie'fx"'**aneetnblad "ÏiF
M*ga*{$ê" heeft ver*ntwaa.rtlt"gde res.ctlelr l-an l*oryr,
Iedcn cpgeleverd, Fte gelvràr.klc fclo is *sl illuitrêiie
biJ *ea gerhaa.l cv*r hulp aa:r +la*htaiief,s vafl tzèdeÍl.r-
miÊéiÍjvsn en tsorit ee$ helf oÍitbl.rte vrouw die dosr
tw*+ àanu.n liiorill aêngfrand. Ëén man houdt'de
vrouw vaÊt, l,erwiji de andere hs,si mct eert iïre$ vír,il de

hldscn {i-ïi É-à.1 íÊaiÊ ÍJt4?ic€hÊ
fctè's F.r-r dèti, Uil€i*iêtij*
bodden se ioch btttr:r een a.ri"
ql6r* k uniÊaÉ ?r*,!i!ÉtL

W+ hàéÍï?$. È,{ihiÊr ÍrlêÉ 1'€r.
s8,Èht éÉt n}sn Éc .Eírri rèège'
f+,tt, lrciiïielrrehs+rl uijÈ irÉ.
!ÊÊrÉ ncfiel gëw€nd acn É*hok-
lÈefldÊ ge$ÈurÈ€4lssen- -Afs je dc
.f,è.aliteit a&ê dÉ'n f*ié *r bÊ€ld
br+Égt, btljirt dÉt técil nie! aÉ-
cÉFt*,bÈl vffir' s+Êl l0rËslrdqh-

llr- gev.txtizíe-
te {nn.slt7g!6-
ttt o&.eltlt:ttcl
e-.*ïz tez'ktii.:r-
tíe ke'J.Èè),"
*egí áe eind-'
{ed&*lie *an
Ízet !)€r:!t-
Beelcï:Ikd
z1ë.if de
Ëij&.rFotíEie.

*verlgrffi ílt iE oÍrre rqdektic
tpei É€t vràuw, rnaar tile rras
blj rtr; kauze Ílirl aa$FÈzig."

In lrct &rturcl werd cnrler
Efeer {h{ïldÍnE gfrtraakt vaÍ}
1".{r!pvÊrteÍiÈgsprojp.*lsÊ eo+r
siachlÈíf+rs .cêÍt nrlcdrilvon !n
&ieèhal.el: eá Àlkgrêêt. {}oh iÍ!
!{cilcrda:a *+ÉtêaÊ aé'n Ép.
v&?:gcoêÈrlim, dat rÉht{:f $irff
oisê biJ eèle pÉlíÍlÈi:à€rriÊn lt*,
k+rïd ÍË.

ki*Í*.n afltds€t.
D+ berr*fir.rrds ÍciË -* ÈvÉri-

gÊ.ns Éáà, BÉ*q* lrli eeR cude
NodÊrl&ridse EpÈeltslnr * is de
kotpsle,drn, ÈrÍat op enkela
schÍlÍt+liJhÊ rËa(YliÊs ln llÉt
lsát.Íie EqrÍÏlnres vari h€l
meaaébl*r{. **idstij* in hèi
veÍkcëralÊ k€Êlg*t g{.sellotÈ,n-

EÉrt liJk*polltÍë.vr{trtt:,,Í)É
f$tÊ ià rÍre,*ollÍ:lí 

"ÊFEed+rèDdÍÈor ens gÊelriê*t. àtei af"
scho1* e$ ï€rbètiÍig heb lh sr
ker.Els san Sr,tlor}leÉ 3ÍaaRen-
wet k seher.,." Fea ctrllega:
.gen $adiriis+h rituë.èL *iêar
blÍ h+t qiiÉ{:hieten csr} hel
mos, Éê in#errra*ld€Íè irit de
?osrFagisà& sïFu!És& Eae iypi-
salhë màJïrr+.fl kèur,Ê,"

-,Á13 rÉÉ e,r verLellÍk d+
mentfi.liteit t+r opaichte vor
slë{htcffcrs willen nerasdereh
rullen r+e dit eÊsrt pi{.ft.t3ÊF 1Í:
riiànr tnc€t+Ë viÊden. Ílevëfi'
di"n is hêt tffuris: dat lÈ j€
eigen per5cneel4blsd +Èrsi và$
3e iJure&u Ei:èz verttsijderefi irÏ-
YoÍens een ffêítJ€ t€ kuntt€|l
hoÍen- lvaaÍr$êë Ëedwe.nde u+.s

Jsar, ondÉP be{iE€Ígit}g, i}!ctÉ
ia g€ÉlÈ{,trd."

D4 rÊdà.kii+ :$Ír*gl,áát }"{rtgs,
blaÍl ltÊlÍeilrt dÊ, FI&&lElhF Í&:r
d€ +nstre.{ïe.tr Íote- Msftlrling
iishl *iÍrdr€dAkt*Ef 4, {.
fsarls?rïe t6s: ÈFi€ fó!É ts drjri"
ée1]jk aahrsraÍ Ê+rr ïe.ruoÊrée
k€'.ií+ gseÍÊrsÍ- WÈ roírÉstci?
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Meneer Schouten: goed voor
tiendui zend adspiranten
Een 'begrip' verliet het korps

APELDOORN. - Het was
wel erg druk in 'De Wijert',
de opleidingsschool van de
Rijkspolitie in Apeldoorn, zo
kort voor de zomervakantie.
Aanleiding voor het komen
en gaan van korpsleden,
mensen uit de politie-
onderwijswereld, was het af-
scheid van het hoofd van de
administratie van de school,
de heer A. G. K. Schouten.
Meneer Schouten ging met
pensioen.
Hèt afscheid is door veel

oudgedienden opgevat als
een mogelijkheid om elkaar
nog eens te zien. Ze waren
er. Van Ten Ham en Eshuis
tot en met Knook. En zo
ontstond er spontaan een
reiinie die door wachtmeester
le klasse E. A. Boesaard nog
eens stevig in de houding
werden gezet en geïnstrueerd
volgens de in vroeger tijden
zo vaak beproefde 'methode
Panhuizen'. (JW;

ARNHEM. - De foto-
albums en zijn eigen per-
soonsdossier liggen als klaar
als we de heer Schouten en
zijn vrouw op hun Arnhemse
flat opzoeken. Meneer
Schouten laat niets aan het
toeval over. Dat heeft hij
nooit gedaan en dat was een

van de redenen waarom hij
al die 45 jaar dat hij voor de

overheid werkte, het volle
vertrouwen van al zijn chefs
genoot. Meneer Schouten
keek ook niet op een uurtje.
In de tijd dat de opleidings-
scholen op volle kapaciteit
draaiden om aan de vraag
van meer politiemensen op
straat te kunnen voldoen,
was hij vaak de allervroegste
en niet zelden de allerlaatste
op de administratie. Zijn
weekenden waren in die pe-

riode soms erg kort: van za-

terdagsmiddags een uur of
twaalf tot maandagochtend
drie uur. De terloopsgestelde
vraag: ,,Rijdt u ook auto?",
en het antwoord: ,,Wat denk
je? Hoe kon ik anders om
vier uur in Apeldoorn
zijn...?"
En meneer Schouten had tijd
voor de mensen die het
opleidingsbedrij f bevolkten.
Voor docenten die in aan-
varing waren gekomen met
hun chef of via het hoofd
van de administratie iets

trachtten te bereiken. Voor
adspiranten die met een ont-
slagbrief in de hand enige
steun zochten. Voor zijn
medewerkers die het tijd
vonden voor een bevorder-
ingetje. Meneer Schouten
was bovendien een man die
je kon vertrouwen. Hij had
zijn woorden niet voorop de

tong liggen.

Ik dank u wel, ik heb gezegd.

Een reilnie.
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Handie-Kontantie. Welke oudere kollega herinnert zich niet de salarisuitbetaling. Vrolijke
gezichten in een lange rij in de gong tussen de eetzaal en de kamers von de administratie.
Een voor een voor het buro von Schouten en Meurs waar het salaris, na aftrek van o.m. de
bijdrage voor het breken van servíesgoed, werd uitgeteld.

Arnhemse Velperweg meege-
maakt, de enorme expansie
in Apeldoorn meebeleefd en
de laatste tijd heel wat
besprekingen bijgewoond
met als onderwerp de 'af-
bouw' van de school in Arn-
hem.

,,Het kwam de laatste tijd
voor dat adspiranten me in
de gang aanspraken met de
opmerking:,,Groeten van
m'n vader. Hij heeft bij u op
school gezeten".
Min of meer door toeval is
meneer Schouten bij de
opleidingsschool terecht ge-

komen. ln 1952 werd hij als
wachtmeester bij de admi-
nistratie in Den Haag met
een kollega naaÍ Nistelrode
gestuurd om een onderzoek
in te stellen naar malversaties
met de menage. Daar leerde
hij toen majoor Proot, com-
mandant van de school, ken-
nen die hem het voorstelde
om na het onderzoek maar
te blijven. Als hoofd van de
administratie, in een burger-
rang.

Voor gek verklaard

Meneer Schouten is zeker
menigmaal voor gek ver-
klaard omdat hij zoveel tijd
in z'n funktie stak?

,,Heel wat keren. Vooral in
de periode in Apeldoorn.
Het was toen ook een gek-
kenhuis. Er liepen maar vier
administratieve medewerkers.
Nu we aan het afbouwen
zijn zijn dat er negen. Bo-
vendien vind ik dat je als on-
dertekenaar van een brief
moet weten dat wat er in
staat ook klopt. Zo was ik
ook altijd bij de uitreiking
van de politiediploma's. Als
direkteur of iemand anders
die de stukken uitreikte dan
eens doordraafde en de za-
ken voor de kandidaat roos-
kleuriger voorstelde dan ze

waren, kon ik hem onder de
tafel altijd nog een schop ge-

ven, zodat hij kon korrige-
ren." (AH)

Hij wist bovendien alles.
Van begrotingen, van T-
formulieren, van B-examens,
van declaraties, van regelin-
gen, van brieven. Meneer
Schouten was 'een begrip' in
het korps. En daarom waren
er zo'n driehonderd gasten

afscheid van hem komen ne-
men, nadat hij 65 was ge-

worden en de bel voor een

korte laatste werkzame ronde
was gegaan. Meneer Schou-
ten blijft, bij gezondheid,
nog vijf jaar werkzaam als
sekretaris voor de B-examens
in de regio Centrum-Apel-
doorn. Voor dat werk is een
kamer vrijgemaakt op de

school aan de Arnhemseweg.
Een kamer met een buro en

twee stoelen (één voor me- '
vrouw Schouten). We zou-
den de schoolleiding niet
durven betichten van kwade
opzet. Maar de gedachte
dringt zich op dat het toch
wel een erg aantrekkelijke

bijkomstigheid moet zijn om jaar dat hij bij het politie-
zo'n echte oude rot in het onderwijs werkte zeker tien-
vak in de buurt te hebben. duizend adspiranten zien ko-

men en gaan. Hij heeft er

NiStelrOde meegewerkt aan de prille op-
bouw van de Rijkspolitie-

Adrianus Gijsbertus Karel opleiding in Nistelrode, de

Schouten heeft in de dertig kabbelende voortgang aan de

Uitreiken van zwemdiploma's door overste Proot in de kan-
tine van een Arnhems Zwembad onder toezicht vqn luite-
nant B. van de Meer (de latere direkteur van de opleidings-
school) en de chef administratie.
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'Meer mankracht en meer technische middelen
niet van invloed op kriminaliteitscijfer'
Minister De Ruiter opende distriktsburo Apeldoorn:

APELDOORN. - ,,Het is

niet juist te menen dat straf-
bare feiten in het algemeen
door de politie kunnen wor-
den opgespoord door ont-
dekking op heterdaad of
door het zelfstandig ver-
zamelen van gegevens. Ont-
dekking op heterdaad tijdens
een surveillance is uitzonde-
ring. De rol van de recherche
mag niet worden overschat.
Uitbreiding van mankracht
en inzet van vergevorderde
technische middelen geven in
het algemeen geen daling in
het kriminaliteitscijfer te
zien, zo tonen Amerikaanse
onderzoeken naar de effekti-
viteit van politieoptreden ons
aan. Het sukses van een op-
heldering wordt voorname-
lijk bepaald door de infor-
matie van getuigen. Het
grootste deel van strafbare
feiten kan worden opgehel-
derd na het ontvangen van
een aangifte, klacht of tip
met voldoende aanknopings-
punten die naar de dader lei-
den. Wil de politie op de

hoogte blijven van wat er in
de maatschappij omgaat dan
is medewerking van de bur-
gerij daarom onontbeerlijk."
Aldus de minister van justitie
op 14 juni bij de opening
van het nieuwe distriktsburo
van de Rijkspolitie in Apel-
doorn.
In zijn toespraak ging
mr. De Ruiter in op een aan-
tal aspekten van de rechts-
handhaving, waarbij de ver-
houding Openbaar Minis-
terie-Politie en de mogelijk-
heden en onmogelijkheden
van het huidige politie-
apparaat aan de orde kwa-
men.

Uiterste middel

,,Het strafrecht is een van de
middelen om rechten en vrij-
heden van de individu te
waarborgen, de overheid in
staat te stellen haar taak
naar behoren te vervullen en
konflikten in de samenleving
binnen de grenzen van het
recht te houden. Strafrechte-
lijk optreden is slechts ge-

rechtvaardigd als uiterste
middel. Als het niet kan
worden gemist, heeft het'
lichtste middel de
voorkeur", aldus de mi-
nister.
Hij achtte het vaak niet doel-
matig en niet mogelijk tegen
alle strafbare feiten op te tre-
den. Er zouden te weinig
politiemensen, officieren van
justitie, rechters en gevange-

nissen zijn om opsporing en
berechting te verwerken. Hij
achtte daarom een verbalise-

ringsbeleid en een aktieve be-
moeienis van de OvJ met de
politie noodzakelijk.
,,Bij de behandeling van
zwate kriminaliteit is het niet
zinvol door te gaan met het
daaraan besteden van veel
tijd en mankracht als het re-
sultaat toch vrijwel zeker ni-
hil is. Het lijkt niet nodig en
niet doelmatig in den brede
te omschrijven dat iemand
zich vijftig keer heeft schul-
dig gemaakt aan het niet af-
dragen van belasting. Het
aantonen van vijf gevallen
met de vermelding van de ac-
countant dat een soortgelijk
feit zich nog vijfenveertig an-
dere keren heeft voorgedaan,
lijkt mij genoeg."

Openbaar Ministerie

,,Als politie en O.M. het ver-
trouwen van de rechter ge-

nieten, zal deze wijze van

behandelen besparing op
mensen en middelen kunnen
opleveren."
De minister veronderstelde
dat aktieve bemoeienis van
het O.M. ook bij lichtere
vormen van krimineel gedrag
effekt zouden kunnen op-
leveren. Zo zou de officier
van justitie in een vroeg sta-
dium kunnen aangeven of
een onderzoek zou moeten
worden voortgezet.,,Maar
dit veronderstelt wel een ge-

degen inzicht van de officier
van justitie in het politie-
werk. Tot dit inzicht zal ze-
ker kunnen bijdragen als
aankomende officieren van
justitie nog meer dan nu in
de gelegenheid worden
gesteld ervaring op te doen."

Surveillant

Sankties tegen normover-
schrijdend gedrag is een van
de manieren waarop de over-
heid de rechtsorde in stand
houdt. De minister: ,,Kenne-
lijk is deze dreiging voor de
meeste burgers voldoende
om zich aan de regels te hou-
den. Daarbij is het van be-
lang, in hoeverre men die
dreiging ook werkelijk er-
vaart. De aanwezigheid van
de politie vervult daarbij een
belangrijke rol. Door iemand
die naar de politie stapt, vol-
doende respons te geven,
kan hij dat vertrouwen van
de burger behouden. Door
zichtbaar aanwezig te zijn,
kan de politie een bijdrage
leveren aan het in stand hou-
den van het gevoel van alom-
tegenwoordigheid. Het lijkt
mij onjuist om geen aan-
dacht meer te schenken aan

t
{
\

Sleutelbloemstraot 55. In de tuin het thema: zich terugtrek-
kende gletscher. De oprijzende 'ijsschotsen' zijn hittebesten-
die!
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de lichtere vorm van krimi-
naliteit door bijvoorbeeld
geen aangiften meer op te
nemen, zelfs niet indien de

aangever met bruikbare ge-
gevens komt met het oog op
de opsporing. De surveil-
lerende politieambtenaar
heeft bovendien een voor-
name rol bij het voorkómen
van kriminaliteit. Voor-
koming misdrijven is geen

exklusieve taak voor de

enkeling die daarbij is be-

trokken."

'Geen beter moment'

De Algemeen Inspekteur van
het korps Rijkspolitie, gene-

raal P. J. Plattel, brak een
lans voor een politieke beslis-
sing omtrent de politie-
reorganisatie: ,,Het werk op
straat gaat wel door, maar
de kwaliteit van het politie-
werk wordt nadelig be-
ïnvloed als beslissingen uit-
blijven. Onzekerheid werkt
nooit inspirerend. Er gaat
zoveel tijd verloren met or-
ganisatiediskussies binnen en
buiten de politie. Terwijl de
signalen uit de samenleving
zo duidelijk en talrijk zijn.
Fraudes, kleine kriminaliteit,
gevoelens van onveiligheid
. . . geen zaken waarvoor al-
leen de politie de oplossing
in huis heeft. De groei van
de problemen in die samen-

leving houdt geen gelijke
tred met het hoge tempo
waarin we nu op een op-
lossing van het politie-
vraagstuk aankoersen.

De Nederlandse politie, met
uitzondering van probleem-
gebieden als de grote steden,
is op sterkte. Geen beter mo-
ment dus om een eind te ma-.
ken aan de versnippering
binnen de politieorganisatie.
Voor- en tegenstanders van
elk plan hebben breeduit hun
zegje kunnen doen. Een
nieuwe diskussieronde lijkt
me niet nodig. De standpun-

ten zijn bekend, de hoofden
geteld. Laat de politiek-
verantwoordelijken de knoop
doorhakken. De politie zal
dan - zoals ze dat gewend
is - in ondergeschiktheid
aan het bevoegde gezag, ge-

meentelij k, provinciaal,
nationaal of zoals de organi-
satie nu is, zich op haar ope-
rationele taak koncentreren
en de organisatie-oplossing
aksepteren zoals die er dan
ligt."

Eigen budget

Distriktscommandant J. H.
Ittman ging eveneens in op
dat onderwerp:,,Gemeente-
politie, provinciale politie,
één nationaal korps. De
voorstander van de laatst-
genoemde organisatie voelt
zich 'een roepende in de
woestijn'. Toch ben ik van
mening dat het de moeite
waard is om te onderzoeken
of de mogelijkheid aanwezig
is om tot een nationaal
politiekorps, waarbij alle
bestuurslagen en het O.M.
die invloed krijgen waarop
zij recht hebben, te komen.
Een dergelijke organisatie is

'Aanzien'

APELDOORN. - ,,Je aan-
zien stijgt bij het betrekken
van een nieuw gebouw als
dit", ontdekte kolonel Itt-
man na de ingebruikneming
op 22 maart van het dis-
triktsburo. ,,Liet men in het
verleden een begrijpend 'Oh,
daar . .' horen, als je had
uitgelegd waar je je werk
deed; tegenwoordig klinkt
het 'Nou. nou!!'

Sinds het ontstaan van het
korps Rijkspolitie in 1945 is

er in Apeldoorn een dis-
triktsburo van de Rijkspolitie
gevestigd. Aanvankelijk in
een pand aan de Emmalaan

naar mijn mening de meest
ekonomische."
Kolonel Ittman was er overi-
gens niet van overtuigd, dat
een reorganisatie zal leiden
tot die verbeteringen die men
ervan verwacht. Nog af-
gezien van de hoge kosten en
het grote aantal erbij betrok-
kenen. ,,Alleen al het be-
kend maken van dergelijke
plannen veroorzaakt veel on-
rust en frustraties. De werk-

sfeer wordt nadelig beïnvloed
en de arbeidsresultaten lopen
terug."
Over de bezuinigingen merk-
te hij op: ,,We zijn er allen
van overtuigd dat ook de po-
litie moet bezuinlgen. Maar
op de distriktsstaf bevindt
zich het kruispunt van wegen

waar wij gekonfronteerd
worden met de technische
uitvoering van die bezuini-
gingen enerzijds en met te-
rechte wensen van het be-
voegde gezag anderzijds.
Van onze kant zouden we er
voor willen pleiten, niet ver-
der te gaan met ingrePen in
de operationele middelen en

voor het distrikt een eigen
gekombineerd budget be-

schikbaar te stellen, waarin
alle operationele middelen en

overuren zijn opgenomen."
(AHlvdR)

Openingshandeling. (Foto's Peter van Hout/Techn. Rech.)

en later in een houten keet
aan de Vondellaan. Verkeer
en recherche bleven achter
op het oude adres. In 1971

verhuisde de distriktsstaf
naar de barakken in de
Fauststraat, waar men - zo-
als toen werd beloofd -maar tijdelijk hoefde te ver-
blijven. Dat tijdelijke verblijf
heeft dus meer dan tien jaren
geduurd.
Het pand aan de Sleutel-

bloemstraat biedt huisvesting
aan de distriktsstaf en alle
ondersteunende diensten op
distriktsnivo. Behalve veel

kantoorruimte heeft het een
grote garage met werkplaats,
een meldkamer, sport-
akkommodatie en een doka.

De bouw- en inrichtings-
kosten bedroegen ongeveer
zeventien en een half miljoen
gulden.
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'RIJKSPOLITIEGROND'

,,ll'elkom op dit stukje
'rij ksgrond' in Apeldoorn. "
Met deze woorden ontving
distri k tsc o m mondant It t man
op 14 juni de minister van
justitie. Met hem waren vele
gasten aanwezig om de offi-
ciële opening von het
distriktsburo bíj te wonen,
zoals de Apeldoornse burge-
meester jhr. Beelaerts van
Blokland, mr. Grosheide,
hoofd Direktie Politie van
het mínisterie van justitie, de
Algemeen Inspekteur van het
korps, generaal Plattel en
díens plaatsvervonger, kolo-
nel Frackers. Ook kolonel

Van Dolderen, die d.c. Itt-
man binnenkort zal op-
volgen, was aanwezig.
Het stuk rijksgrond woarop
het nieuwe distriktsburo is
gebouwd zou eigenlijk ook
wel'rijkspolitiegrond' ge-

noemd kunnen worden. Op
exakt dezelfde plaats oan de
Sleutelbloemstraat stond na-
melíjk vroeger een boerde-
rijtje waarin in 1933 ene
Hendrik Jacobus Buítenhuis
werd geboren, thans bekend
als adjudant H. J. Buiten-
huis, commandant van de
RP-groep Dantumodeel (dis-
trikt Leeuwarden).

Het hoogbejoarde echtpaar Buitenhuis-Meenink terug
vertrouwde grond.

op

Groep-coup

NIJMEGEN. - Het is on-
rustig in het Gelderse Elst,
sinds commandant D. van
Dorp de groep de rug toe-
keerde om zich te gaan vesti-
gen in het Overijsselse
Ommen. Sindsdien bepalen
politie-(ke)-intriges het beleid
in de hoogste regionen van
de groep. Het kon haast niet
uitblijven dat er een greep

naar de macht zou volgen.
Onlangs gebeurde dat. Sinds
in Elst zowel Nederland I als
2 kan worden ontvangen,
wordt daar avond aan avond
gekeken. Wat voor een in-

vloed het medium op het
doen en laten van korps-
genoten kan hebben bleek
wel toen een tot dan toe vol-
komen onbekende luitenant-
kolonel Nuyten en zijn
sergeant-majoor Kolkma4 op
een morgen tijdens de koffie
aankondigden dat zij de
macht over de politie van
Elst hadden overgenomen.
Elke vorm van demokratie
zou vanaf die datum zijn
vervallen en er zou uit-
sluitend per dekreet worden
geregeerd.
Van het overige 'voetvolk'
werd absolute loyaliteit en

trouw geëist. Tegen beslissin-
gen is geen beroep mogelijk.

18

De boerderij die er toen stond

Hij was bij de opening van
het distriktsburo niet aon-
wezig, moar bracht wel in ju-
li met zijn nog in Apeldoorn
wonende ouders een bezoek
aan het distriktsburo woor
zij werden ontvangen door
de distriktscommandant.

Daar werd de familie rond-
geleid door het enorme ge-

bouw dot een ploats hod ge-

kregen op de grond waor tot
1953 het boerderijtje stond
met de ruim 3 ha grond, een

paar koeien, wat varkens en
kippen.
Door de aanleg van de
woonwijk Zevenhuizen
moest in 1953 het bedoenin-
kje verdwijnen. Het toen net
AOW-ers geworden echtpaar
Buitenhuis verhuisde nuar
een andere woning in Apel-
doorn. Vader Buitenhuis is
nu toch wel een beetje trots,
dot op zijn voormalige grond
een distriktsburo von de
Rijkspolitie een plaats heeft
gekregen.

Kaderleden die moeite heb-
ben met de denktrant van de
nieuwe leiders worden buiten
spel gezet. Iedere vorm van
opstand of een mogelijke
tegencoup zal met geweld de

kop worden ingedrukt.
Eventuele opstandelingen

kunnen standrechtelijk wor-
den veroordeeld tot het trak-
teren van gebak of iets soort-
gelijks.
Het wachten is nu op de
man die sterk genoeg is om
de plegers van de coup terug
te wijzen. (AvdS)

Links overste R. C. M. Nuijten en rechts de volgzame
sergeant-major H. J. Kolkman. Op de achtergrond de
proklomatie.
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Politiesignaal

DEN HAAG. - Met ingang
van september a.s. zal het
korps Rijkspolitie, in het bij-
zonder de Algemene
Verkeersdienst zich in een
nieuw periodiek 'Politie Sig-
naal' rechtstreeks richten tot
de snelweggebruikers van
Nederland. Het duur ogende
fullcolour-blad (dat een uit-
gave is van het Buro Ton
Thies Produkties bv in Den
Haag) zal maandelijks in een
oplaag van 250.000, o.a. via
benzinestations en weg-
restaurants (gratis) worden
verspreid.
Vanwaar dit initiatief?
Kolonel A. C. Vogel, com-
mandant van de AVD, in het
O-nummer:,,Wie gebruik
maakt van de weg is aan zich
en aan anderen verplicht op
de hoogte te blijven van wat
er zich op de weg afspeelt.
De kennis van meer achter-
gronden van het verkeer zal
hem beter wapenen tegen
'bedreigingen' die deel-
neming aan het verkeer nu
eenmaal met zich brengen.
Bovendien is het noodzake-
lijk, de spelregels die hier
gelden te blijven volgen.
Voor de politieman kan het
werken doeltreffender en
prettiger zijn als hij weet dat

Werk-bezoek

LEEUWARDEN. - De be-
woner van 'Kamer 2' van de
Algemene Inspektie in Voor-
bvg zag zich in juni tijdens
een werkbezoek aan de post
Harlingen van de Rijkspolitie
te Water plotseling voor een
heel praktische kant van hei
politiewerk geplaatst.

Plaatsvervangend AI, kolo-
nel W. F. K. J. F. Frackers
en twee mensen van Harlin-
gen wisten bij kontrole aan

de weggebruiker het nut van
zijn optreden kent en daar-
om zal aksepteren."
De redaktie-kommissie wordt
gevormd door voorlich-
tingspersoneel van de AVD
en van de Algemene Inspek-
tie en medewerkers van de
Verkeersschool en de
VerkeerSgroepen.
Kolonel Vogel: ,,We willen

de lezers niet beleren. We
zijn echter ook niet van plan
ons uitsluitend met alge-
meenheden bezig te gaan
houden. Het is van levens-
belang dat weggebruikers el-
kaar goed begrijpen. Als we
met dit blad aan dat goede

begrip mee kunnen werken,
wel, dan is dit signaal niet
voor niets gegeven!"
Wat kan de ontvanger van
de inhoud verwachten? Het
O-nummer bevat bijdragen
over verkeersgedrag, wet en
verkeer, nieuwe auto-
modellen en de 'verkeers-
barometer' (een overzicht

Levendige voorstelling
van Marga en Viola

ASSEN. - De gijzeling van
twee mensen door een gede-
tineerde uit de gevangenis

Handje bij op weg noar RP 4.

boord van een sportvissers-
schip op de Waddenzee de
sterke arm te leggen op een
z.g.' one-armed-bandit', een
gokapparaat dat na het
vistuig en de borrel ook nog
wel eens op tafel in het ruim
wil verschijnen om de sport-
visser van nog wat guldens
af te helpen. Maar ook daar

geldt de Wet op de Kans-
spelen. Vandaar dat de kolle-
ga's-met-goud zo nu en dan
eens over stappen om kasten
eens open te trekken op zoek
naar gokautomaten. Drie of
viermaal per jaar met resul-
taat. De laatste keer was in
juni.

(BS)

van werkzaamheden op de
autowegen in Nederland en
Duitsland), het verkeers-
gedrag (in beeld gebracht
door de traffic-camera) en
een rubriek met vragen en
korte berichten over verkeer.

(AH)

van Veenhuizen was voor de
radio-aktualiteitenrubrieken
een mooie klus. Tijdens de
aktie waren Hier en Nu
(NCRV) en Aktua (TROS)
in de lucht. Dus bellen Mar-
ga van Arnhem (NCRV) om
kwart vóór en Viola van Em-
menes (TROS) om kwart
óver zes met politie-
woordvoerder Scholtens (van
de RP) in Assen.

Eerst Marga: ,,Welke kant
zijn ze op gegaan?"
Scholtens: ,,Naar het
zuiden." Marga: ,,In wat
voor auto?" Scholtens: ,,In
een VW Golf." Marga wil al
vragen naar kleur en ken-
teken, als de politiewoord-
voerder geschrokken op-
merkt dat we toch niet met
z'n allen politie-agentje moe-
ten gaan spelen, wànt dat
dat best gevaarlijk kan zijn.
,,Dat kan ik me levendig
voorstellen" , zegt Marga.

Even later op de andere zen-
der Viola aan de telefoon
met Scholtens: ,,Welke kant
zijn ze opgegaan?"
Scholtens: ,,Naar het
zuiden." Viola: ,,Is er iets
bekend over de auto, over de
kleur, over . . .?" Scholtens
onderbreekt dat we met z'n
allen toch niet voor politie
moeten gaan spelen, want
dat dat best eens gevaarlijk
kan zijn. ,,Dat kan ik me le-
vendig voorstellen", zegt
Viola. Toch jammer voor
Marga en Viola dat hun le-
vendige voorstelling de mist
inging.

(Trouw)
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MAASTRICHT. - De Lim-
burgse hoofdstad was twee
dagen 'Motorcity '82'.
Verantwoordelijk voor dit
motorevenement op 2 en 3
juli waren o.a. de Gemeente-
en Rijkspolitie uit
Maastricht, de beide politie-
verkeersscholen, het Veilig
Verkeer Nederland en ver-
schillende bedrijven. De
plaats en datum van het ge-

beuren waren niet toevallig.
Op 4 juli werd namelijk in
het nabijgelegen Francor-
champs 'de Grote Prijs Van
België' verreden. Het lag
voor de hand dat veel motor-
freaks uit Nederland op de
heenweg Maastricht zouden
passeren. Het leek de 'ver-
keerspolitiemensen' in het
Zuiden een goede gedachte
de aandacht eens te richten
op Veilig Motorrijden.
Uiteraard was het de bedoe-
ling van de organisatoren -
de voorlichters Van Gestel
(GP) en Steens (RP) - de
motorrijders met goed ge-
meende adviezen te benade-

Herkenningsdienst
Den Haag
geautomatiseerd

LEIDERDORP. - ,,De her-
kenningsdienst kan nu wer-
kelijk van de grond komen."
Een verheugde luitenant
Kotteman van het distrikt
Den Haag over de invoering
van het Landelijke Meldings-
formulier (LMF), dat op 8
juni in zijn RP-distrikt in-
trede deed. Het gaat in de
toekomst het bekende gele

BD-formulier (BD : Bekende
Dader, red.) vervangen. Het
formulier, dat bij een aantal
gemeentelij ke politiekorpsen
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werpen. (rh.s.)

Verkeerspolitie RP-GP maakte
van Maastricht Motorcity '82

ren. Maar daarnaast wilde
men mensen die het woord
'motorevenement' al met
gefronste wenkbrauwen lezen
meer inzicht geven over het
motorrijden.
Belangstellenden konden te-
recht op het vermaarde Vrijt-
hof, in het centrum van de
stad. Docenten van de Ver-
keersscholen van Rijks- en
Gemeentepolitie onder lei-
ding van Nico de Groot en
Piet Claassen, verzorgden de
demonstraties waarin werd
aangegeven hoe een motor-
rijder moet zitten en wat er

zoal komt kijken als het gaat
om uitzicht, remweg, zicht-
baarheid, veiligheid, voer-
tuigbeheersing en onderhoud
van de motorfiets. Politie-
motorrijders uit België,
Duitsland, Denemarken en
Nederland toonden hun kun-
nen bij het eskorterijden. Als
klap op de vuurpijl was er
een optreden van het motor-
demonstratieteam onder lei-
ding van hoofdinspecteur
Graeve van de Amsterdamse
politie.
In de Dominikanerkerk, op
een steenworp afstand van

De dienst die van het nieuwe formulier gebruik zal gaan
maken. Staande, tweede van rechts: D. Kotteman.

al in gebruik is, zal een be-
langrijke rol moeten gaan
spelen in de geautomatiseer-
de herkenningsdienst.
Kotteman: ,,Wat deden We

met de tot nu toe gebruikte
BD-formulieren? We vulden
keurig in wat er gebeurd
was. We noteerden de naam
en het signalement van de
verdachte, plaatsten wat op-
merkingen over de wijze van
werken en daarna werd het
opgeborgen. Van werkelijke
herkenning van een recidivist
op grond van die gegevens

kwam in de praktijk niet zo-

veel. Nu worden de gegevens

die op het LMF voorkomen
ingevoerd in de computer,
zodat het na een misdrijf
mogelijk wordt om iemand
die opnieuw een vergrijp
pleegt sneller te
identificeren. "

Begin van de vorige maand
is de geautomatiseerde her-
kenningsdienst in Leiderdorp
operationeel geworden. Men
hoopt dat het systeem na en-
kele maanden de vruchten
voor de landgroepen zal af-

het demonstratieterrein, was

een tentoonstelling ingericht
waar medewerkers van de
verkeersscholen beschikbaar
waren voor het geven van
nuttige wenken op het gebied
van verkeers-, motor- en rij-
techniek.
Is RP-voorlichter Louis
Steens tevreden over het
resultaat?

,,Wat de organisatorische
kanten betreft zeker. De
medewerking van instanties
en bedrijven was goed en de

mensen die we gevraagd had-
den om mee te werken, heb-
ben het met plezier gedaan.
Iets anders is de belangstel-
ling. Misschien mogen we
helemaal niet klagen over het
aantal van 8 á 9000 bezoe-
kers dat we gehad hebben,
maar wat mij betreft hadden
we nog best wat meer motor-
rijders willen zien." (AH)

Bijbaan voor
adjudanten?

ASSEN. - De twee ram-
men, Vy'iert en Gezienus, ge-

noemd naar de twee adju-
danten van het politiekorps
Borger-Odoorn, die sinds het
vorig jaar werkzaam zijn bij
de kudde Drentse heide-
schapen van de stichting het
Drents Landschap in het
natuurgebied het Drouwener-
zand, hebben goed werk af-
geleverd. De kudde werd dit
voorjaar uitgebreid met
zestig lammeren. Het eind
van de geboortegolf is vol-
gens insiders nog niet in
zicht.
De rammen werden indertijd
door de politie aan de stich-
ting geschonken en betaald
uit het z.g. wildpotje, een
soort fonds dat gevoed
wordt door de opbrengst van
aangereden reewild.

(Uit: Week in - Week uit,
Borger)
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tt Is blauw ell . . .

HARLINGEN. -'t IS

blauw en het staat bij de
weg. 't Kan een ombuiging
zijn naar rechts en naar
links. Ik zie er geen gat in.
Er was weer genoeg stof tot
praten, toen een drietal
kunstwerken een plaatsje had
gekregen bij de opleidings-
school in Harlingen. De keus
voor beeldend kunstenaar
Koetsier uit Amsterdam is
het resultaat van overleg tus-
sen Rijksgebouwendienst en
de architekt van de school.
De officiële overdracht zal in
september a.s. plaatshebben.

(Lv)

Verkeersgroep-
verleden

BILTHOVEN. - Ze gingen
even terug naar ongeveer
1950. Een aantal Commissa-
rissen der Koningin riep in
die jaren de inwoners van
hun provincies op om met
hun auto (gratis) de zoge-
naamde'Veilig-Verkeers-
Controleritten' met de politie
te gaan rijden. Het doel was
om met onopvallende auto's
de ergste verkeersovertreders
te pakken te krijgen.
De verkeersgroep was niet in
staat om op andere wijze on-
opvallende surveillances uit
te voeren. Zij beschikte
slechts over een zeer op-
vallende stationcar en vijf
Harleys. Een aardige bij-
komstigheid voor de VVC-
rijder zou zijn, dat hij of zij
zo als het ware een tweede
rijopleiding kreeg onder toe-
zicht van een politieman. De
ene hand kon de andere was-
sen. In Utrecht meldden zich
ongeveer twintig van deze
'VVC'ers' voor een dag per
maand van 9.00 tot 5.00 uur.
De auto werd volgeladen met
apparatuur en twee politie-

il

I

Bij de receptie.
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In de buurt van de garoge. Naost de sporthal.

mensen: een van de woon-
plaats van de VVC'er en een
van de verkeersgroep Bilt-
hoven.
Onlangs vond een van de
VVC-rijders, de nu 92-jarige
heer C. Cortus uit Scherpen-
zeel, dat het tijd werd voor
een terugblik op 'die goede

oude VVCltijd'. Op zijn ini-
tiatief kwam er dit voorjaar
in Leersum een bescheiden
retinie van twaalf VVC'ers
en oud-leden van de
Verkeersgroep van het dis-
trikt Utrecht.
Het weerzien zal in 1983 een
vervolg hebben. Er is een
plan geboren om voor allen
die tot 1962 deel uitmaakten
van de Utrechtse Verkeers-
groep een retinie te organise-
ren. De datum is al bekend:
20 april1983. Agenda! (dR)

'De allerbeste chauffeurs van Nederland'

GRONINGEN. - Be-
ïnvloedt valium het rij-
gedrag? Of zijn mensen die
hun toevlucht nemen tot va-
lium, door hun kwetsbare
mentale situatie ook zonder
valium al slechte chauffeurs?
Een vraag waar o.a.
dr. J. O'Hanlon, hoogleraar
verkeerskunde en dr. H.
Wesseling, hoogleraar
geneesmiddelenleer (beiden
in Groningen) wel eens ant-
woord op wilden hebben. Zij
zochten kontakt met de
allerbeste Nederlandse chauf-
feurs. ,,Dat zijn de instruk-
teurs van de politierijschool
in Bilthoven", aldus O'Han-
lon. Daar zagen ze het be-

lang van het onderzoek in en
zo werken negen rijinstruk-
teurs na een uitgebreid
onderzoek de proefpersonen
waarmee zou.worden geëxpe-
rimenteerd. Ze kregen een
tablet te slikken waarin tien
milligram valium zat of een
placebo, een tablet dat eruit
ziet als een valiumtablet
maar geen kalmerend middel
bevat.

Een uur na het slikken
moesten de chauffeurs, on-
der toezicht van een bijrijder
en op handen en witte streep
gekeken door een kamera,
honderd kilometer rijden met
een snelheid van negentig
kilometer per uur. Daarbij
moest zoveel mogelijk rechts
worden gehouden. De resul-
taten van de proef waren
duidelijk.
Het rijgedrag van 'ge-
bruikers' van valium bleek
verslechterd. De chauffeurs
lieten de auto slingeren,
waarbij zij soms meer dan
een halve meter naar links of
naar rechts afweken. Een
van hen zag zelf in dat hij
'onder invloed' was en wei-
gerde verder te rijden.
Anderen met dezelfde af-
wijking hadden niets in de

(Volkskrant)

RP-rijinstrukteurs onder invloed

Zittend v.l.n.r.: H. van Reeden, T. den Ouden, C. Wieben-
go, J. Schot. Stoond: A. Huisstedefr, M. P. Eits, E. Schol-
ten, initiatiefnemer C. Cortus, J. Waanders, A. v.d. Sluis,
P. v.d. Broek, H. A. de Ruiter. gaten.
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IPA-Engeland te
gast op COME

NEERIJNEN. - Op ll juni
verwelkomde direkteur
W. A. de Kraker op de

COME een aantal IPA-
kollega's uit Somerset (Enge-
land). De bezoekers werden

in woord en (video-)beeld op
de hoogte gebracht van de
doelstellingen, de ontwikke-
ling van de opleiding Mobie-
le Eenheden. Op de 'vlakte
der kruiken' werden zij
tenslotte getrakteerd op (een

oefening) molotovcocktails.
(vdR)

IPA-begeleider David Read had een in Somerset gebakken
vaos en bord met het opschrift 'Servo pêr Amikeco' voor
direkteur De Kraker meegebrocht.

E. T. Yan Hoorn
nieuwe direkteur
school Harlingen

VOORBURG. - Het hoofd
van de Algemene Dienst, te-
vens plv. d.c. van het distrikt
Leeuwarden, majoor E. T.
van Hoorn is per I juli
direkteur geworden van de
opleidingsschool van de RP
in Harlingen. Hij volgt over-
ste B. van Twillert op, die
benoemd werd tot direkteur
van de Kaderschool/ClOV
(io) in Apeldoorn. (AH)

Per 1 september a.s. is over-
ste F. J. C. M. Van Ettèn
benoemd tot'plaatsvervan-
gend commandant van het
distrikt's Hertogenbosch
van de Rijkspolitie. Hij zal
per 1 mei 1983 kolonel Th.
Vrijhoef opvolgen, die op
die datum met funktioneel
leeftijdsontslag gaat. De heer
Van Etten is thans Hoofd
Algemene Dienst, tevens plv.
d.c., van het distrikt Nijme-

E.

Overste van Etten
naar Den Bosch

(Foto Techn. Rech.)
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T. gen. (AH) ANV/8. (Volkskrant)

kort
&klein

gelezen

o De politieministers
onderzoeken de mogelijkheid
en de wenselijkheid de
rechtsbijstand aan politie-
mensen die strafrechtelijk
worden vervolgd, te ver-
beteren. (ANP)

o De minister van Justitie
is voornemens het stafburo
O en E van zijn ministerie
opdracht te geven een onder-
zoek in te stellen naar orga-
nisatie en sterkte van de
justitiële dienstonderdelen
van het korps Rijkspolitie.

(Staatscourant)

o Om overbelasting van
politie en justitie te voor-
komen, zullen nieuwe wetten
eerst getoetst worden op hun
effekten voor politie en jus-
titie. Dit heeft het kabinet
op voorstel van minister De
Ruiter besloten.

(Friesch Dagbl.)

o Een aantal agenten van
politie in Groningen krijgt
opnieuw rijles van de
verkeersafdeling van de
ANWB om bij achtervolgin-
gen en andere speciale akties
beter met hun voertuigen om
te kunnen gaan. (AD)

o Gemeenten plaatsen
steeds vaker verkeersborden
zonder toestemming van de
minister van Verkeer en
Waterstaat. Het komt voor
dat maximum snelheden ge-

handhaafd blijven na een
verbod van de bewindsman.

,,Als zo'n bord er eenmaal
staat, kan de weggebruiker
het wel vergeten", aldus de

o In Amsterdam worden
aan de lopende band oude
auto's weggesleept door de
z.g.'wrakkendienst'. Ze
worden verkocht en tot
schroot verwerkt, zonder dat
de eigenaar er van weet. De
politie van de hoofdstad is
gewaarschuwd om op te let-
ten als ze een auto met een
wrak erachter zien rijden.

(Parool)

o De Rijkspolitie zal
binnenkort voor het eerst
vrouwen inzetten in volg-
ploegen. Bij elk van de vier
teams zullen tenminste vier
vrouwen zijn. (AD)

o In Gelderland moet in
plaats van Rijkspolitie pro-
vinciale politie komen; de ge-
meentelijke korpsen moeten
blijven bestaan. Aldus de
VVD in de Gelderse Staten.
CdK mr. V/. J. Geertsema
denkt dat hij met deze
'noodoplossing' wel uit de
voeten zou kunnen, nu een
geheel provinciaal politie-
korps nauwelijks te ver-
wachten valt. (Gelderlander)

o Bij de Rijkspolitie komen
elf boekhouders in dienst die
gaan helpen bij fraude-
bestrijding . Deze fraude-
koórdinatoren' zullen snel
moeten kunnen adviseren en
inzicht geven in fraudezaken.
Ze zullen worden ingedeeld
bij de distrikten die veel met
fraude te maken hebben.

(Tel.)

o In Nunspeet zijn twee
garages van de Rijkspolitie
uitgebrand. Er gingen o.m.
twee auto's, twee motoren
en een bromfiets verloren.

(Volkskrant)
RPm signaleert in dit ru-
briekje wat er in de pers over
de politie wordt geschreven.
Voor de juistheid van de in-
houd blijven de genoemde
media verantwoordelij k.
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Verbaaltje van
verhoor

MAASTRICHT. - In janu-
ari ontvingen de kollega's in
Beek een ambtelijk schrijven
uit Marokko. Het verbaaltje
was gesloten op 2 december
1977 en handelde over een
aanrijding op 23 juli daar-
aanvoorafgaand in Skhirat
(Marokko). De verdachte
zou in Beek wonen. Bij
onderzoek bleek, dat hij op
24 juli 1979 naar Ubach over
Worms was verhuisd. Daar-
om heeft de RP uit Beek het
verhoorverbaaltje voor af-
handeling doorgezonden aan
de kollega's in Ubach.

(AWMS)

Huwelijksboot

LEEUWARDEN. - Onder
toezicht van nogal wat leden
van de Hermandad, begeleid
door een GSA met toeters,
bellen en zwaailicht, bestegen
in april een Pepper en een
Olieboer in Langweer de hu-
welij ksboot: wachtmeester
Karin Stolzenbach van de
groep Lemsterland en Simon

In de boot genomen.
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de Boer van het benzine-
station langs de A7 tussen
Joure en Sneek. Voor de

kollega's van Karin reden
om alle zeilen eens bij te zet-

ten. (PB)

Erepenning voor
flo'er Cees de Graaf

DORDRECHT. - Opper-
wachtmeester Cees de Graaf,
postcommandant van Put-
tershoek, die onlangs met
f.l.o. ging, heeft het in de

voorbije jaren goed gedaan

"..í"ai.r"Jt

- -- --- t-vr..*;r+-.!_l-E"x.tr

6,.,[iJl .1.:: I

(Foto Leeuwarder Courant)

Welkom

NIJMEGEN. - De RP'ers
van de post Beek van de

groep Bergh zijn op de voor
de Achterhoek gepaste wijze
welkom geheten in hun nieu-
we behuizing. (AvdS)

(Foto M. Westerveld)

Open.

in zijn standplaats. Er werd
hem een receptie aangeboden
door het gemeentebestuur
waarbij hij ambtelijk af-
scheid kon nemen van Put-
tershoek en daarbuiten. Bur-
gemeester Vleggeert reikte
hem de erepenning van de
gemeente uit en de Putters-
hoekse Fanfare bedacht hem
nog met een serenade.

(J.H.van Dijk)

In ere.
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Elftronderd gulden voor gehandikapten

Beker voor groep Brederwiede (Foto B. Kwakman)

Er werd tevens gevoetbald om de RP-penoltybokaol die
door commandant H. Boersemo van de groep Brederwiede
beschikbaar was gesteld.

ZWOLLE, - Een op 30 ju-
ni in Vollenhove gespeelde
voetbalwedstrijd tussen de
regionale pers en de groep
Brederwiede van de Rijks-
politie heeft bijna elfhonderd
gulden opgeleverd voor de
gehandikapten en een wissel-
beker voor de politiemensen.
Laatstgenoemden wonnen de
wedstrijd (waarvoor de be-
kende schaatsenrijder Jan

Roelof Kruithof de aftrap
had verricht) met 4-2. Tot de
rust ontliepen de beide elftal-
len elkaar niet veel. De stand
was toen L-1. Daarna bleek
dat de dienstsport zijn vruch-
ten zou afwerpen. Aan de
achterstand van een doelpunt
maakte kollega Vruggink een
eind door tweemaal te sko-
ren. De afmaker was van de
RP'er Berk.

(vdH)

Zeeland Bokaal voor
Oost-Zeeu\rys-
Vlaanderen

MIDDELBURG. _ Het
zaalvoetbalteam van de
groep Oost-Zeeuws-
Vlaanderen is dit jaar win-
naar geworden van de'Zee-
land Bokaal'. Tholen werd
tweede en het gekombineerde
team van de staf van het dis-
trikt en de RPIW uit Vlissin-
gen behaalde de derde plaats
in het zevende zaalvoetbal-
toernooi. Plaats van hande-
ling was deze keer de sport-
hal 'Meulvliet' op Tholen.
Het team van de thuisklub
Tholen had bijna voor een
geweldige verrassing gezorgd.

24

De ploeg die in l98l nog op
de laatste plaats eindigde,
moest dit jaar de finale-
wedstrijd spelen. Pas in de
verlenging zag O ost-Zeeuws-
Vlaanderen kans het winnen-
de doelpunt te maken.

(JLFM)

(Advertentie)

Standplaatsruiling

Wachtmeester in het distrikt
Amsterdam wil ruilen met
kollega in het distrikt Gro-
ningen of Assen. Brieven
met aanduiding'Standplaats-
ruiling' naar Postbus 120,

6720 AC Bennekom.

Borneman (uit Made) werd
tweede in de gewichts-
kategorie 65-71 kilo.
Belgraver, eveneens uit Ma-
de, legde beslag op een twee-
de plaats in de kategorie 7l-
78 kilo's. Bij de zwaardere
jongens (tussen 78 en 86 ki-
lo) werd Zijlmans uit Dor-
drecht eerste en Mtiskens uit
Beek en Donk tweede. Leo
Verhoeven werd ook kampi-
oen bij de mannen tussen de
86 en 95 kilogram.

RP'er Verhoeven sterkste
onder politie-judoka's
APELDOORN. - De
Maastrichtse RP-sport-
instrukteur (over wiens
prestaties men in het vorige
nummer van het RP-
magazine heeft kunnen le--:zen) is op 5 juni in Apel-
doorn judo-kampioen alle
kategorieën van de NPSB ge-
worden. Aan de wedstrijden
namen in totaal negentig ju-
doka's van de politie,
gestichtswacht, spoorweg-
politie en marechaussee deel.
Het evenement gold tevens
voor de selektie voor de Eu-
ropese kampioenschappen.

Een eerste plaats was er voor
Doesburg (RP Den Haag) bij
de geelloranje banden, een
tweede plaats voor Gerritsen
(RP Utrecht), bruine band
en een derde plaats voor
Verhoeven (RP Maastricht)
bij de zwarte banders.

Leo Verhoeven.

Rp.org_RPM82_08_aug_nr.12_compri 110



Diensthond te water

BARNEVELD. - Sinds 8
april is de Rijkspolitie te
Water, waarschijnlijk zonder
dat zij dat zelf weet, een sur-
veillancehond rijker. Op die
dag namelijk nam wmr. I
Fokke van Dijk, werkzaam

bij de RPIW in Amsterdam,
met zijn hond Castor deel
aan de keuring voor het cer-
tifikaat'Surveillancehond',
die was georganiseerd door
de Nederlandse Bond voor
de Diensthond, afdeling Bar-
neveld. Castor kwam met
ruime punten in aanmerking
voor de kwalifikatie.

Hoewel de bouvier dol is op
water is hij nog niet ingezet
voor de dienst aan boord.
}{ij zal er zich waarschijnlijk
net zo thuis voelen als in de
bossen rondom Barneveld,
waar hij en zijn baas tot
voor kort bij de gemeente-
politie werkten.

(NvM)

(Foto GP Barneveld)

Baas en hond: werken in een
nat pak?

Groep Gendringen op zoek naar sterke man

NIJMEGEN. - Geïnspi-
reerd door de tv-uitzending
over 'de sterkste man van
Nederland', vond de groep
Gendringen het tijd dat er in
het korps Rijkspolitie ook
eens werd uitgekeken naar
een sterke man.

Kollega Smulders voelde zich
niet zo geroepen tot het
onderdeel voor(t)trekken;
opbeuren lag beter in zijn
lijn. En dus spoedde hij zich
naar de binnenplaats van het
buro om een staaltje van zijn
kunnen te tonen. (AvdS)
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tel. 076 - 22 40 61 (thuis: 04166 - 14 89).

DISTRIKT DORDRECHT
J. VAN DIJK,
Postbus 174, 3300 AD Dordrecht
tel. 078 - 16 55 55 (thuis: 01835 - 19 87).
DISTRIKT EINDHOVEN
G. A. WONINK.
Bureau: Ekkerstraat 2, 5616 SP Eindhoven
tel. 040 - 51 38 38 (thuis: 040 - 44 96 06).

DISTRIKT's-G RAVENHAG E

DISTRIKT GRONINGEN
H. J. KUIPER,
Bureau: Prof. Van Hallstraat 3,9726 AG Groningen
tel. 050 - 13 35 42 (thuis: 05945 - 1 27 981.

DISTRI KT's-HERTOG ENBOSCH
G. J. HARMSEN
Bureau: Vlijmenseweg ffiA, 5223 GW Den Bosch
tel. 073 - 21 51 15 (thuis: 04104 - 7 76 Ml.
DISTRIKT LEEUWARDEN
P. BOSMA,
Postbus 269, 8901 BB Leeuwarden
tet. 058 - 4488 44 (thuis: 058 - 88 37 341.

DISTRIKT MAASTRICHT
A. W. M. STEENS,
Bureau: Stationsstraat 42-4, 6221 BR Maastricht
tet. 0zl3 - 5 42 22 (thuis: 04495 - 31 15).

DISTRIKT MIDDELBURG
J. L. F. MOENS,
Bureau: Groenmarkt 14,4331 BH Middelburg
tel. 01'180 - 2 80 85 (thuis: 01180 - 2 66 66).

DISTRIKT NIJMEGEN
A. VAN DER SCHEUR,
Bureau: 20 Walstraat 8-14, 651 1 LV Nijmegen
tel. 080 - 2282 73 (thuis: 08879 - 28281.

DISTRIKT ROERMOND
STAFBURO VOORLICHTING,
Bureau: Europalaan O 31, 6075 EB Herkenbosch
tet. c4752 - 25 30.

DISTRIKT UTRECHT
A. C. J. SCHADDELEE,
Bureau: Huis ter Heideweg 30, 3705 LZ Zeist
tet. 03404 - 19821 (thuis: 03438 - 1 28 65).

DISTRIKT ZWOLLE

noteren: naam, adres en telefoon van uw info ! ALGEMENE VERKEERSDIENST
Th. A. LEENDERS,
Bureau: Hoofdstraat il,3972 LB Driebergen
tel. 03438 - 1 42 42 (thuis: 03438 - 1 76 86).
DIENST LUCHTVAART
P. H. J. E. BEEREBOOM,
Bureau: 1117 ZH Schiphol, postbus 7577
tel. 020 - 17 45 55 (thuis: 01725 - 12301.
RIJKSPOLITIE TE WATER
J. G. J. VAN SOEST,
Bureau: Hoofdstraat 82.3972 LB Driebergen
tel. 03438 - 1 4242 (thuis: 03402 - 377 20l..

SCHOLEN:

Opleidingsschool Apeldoorn: H. KEIZER,
Arnhemseweg 348, 7334 AC Apeldoorn
tel. 055 - 33 09 03.
Opleidingsschool Harlingen: L. VERBEEKE,
Kon. Wilhelminastr 41, 8862 SH Harlingen
tel. 05178 - 65 41 (thuis: 05178 - 36241.
Opleidingsèchool Horn: J. W. M. VAN GEMERT,
Baexemerweg 1, 6085 NR Horn (post Baexem)
tel. 04748 - 16 66 (thuis: 04728 - 17 00).

Centrale Opleiding Mobiele Eenheden:
P. S.,G. VAN DE RIJKEN,
2e Tieflaarsestraat 2, 4182 PE Neerijnen
tel. 04181 - 16 82 (thuis: 073 - 41 16 99).

Verkeersschool: D. J. VAN DIJK,
Soestdijkseweg 161 Zuid, 3721 AB Bilthoven
tel. 030 - 784848 (thuis: 030 - 76 25 48.1.

Kaderschool: B. M. VAN HARSKAMP,
Arnhemseweg W,7334. AC Apeldoorn
tet. 055 - 33 09 59

RESERVE RIJKSPOLITIE
P. G. VAN DER VLIES,
Heemskerklaan 47,8íJ72 AB Nunspeet
tel. 03412 - 44 44 (thuis: 03412 - 70 52l.

U kunt bij uw info ook de spullen kwijt voor
het RP-museum

Th. SPELT. C. A. VAN DER HORST,
Bureau: v.d. Valk Boumanweg lW,2352 JD Leider-Bureau: Stationsweg 9.801 1 CW Zwgle
dorp, tel. 071 - 89 92 70 (thuis: 071 - 41 30 23). tel. 05200 - 1 06 25 (thuis: 05291 - 46 30).
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ragflwru personalia

Algemene lnspektie

Antonisse, J. te Amsterdam per 1-2-82 bevorderd
tot AAC 2.
Buis, M.S. te Voorburg per 1-2-82 bevorderd tot
AAC 2.
Demeijer. M. te Voorburg per 1-6-82 aangesteld
als adm. hfd. ambt.
Hoogland, H.H.F. te Bilthoven per 1-4-82 bevor-
derd tot AAC 1.

Looijestein, M.A. AAC 1 te Voorburg per 1-6-82
de dienst verlaten.
Janssen, J.C.L. te Voorburg per 1-2-82 bevorderd
tot schr. A.
Lipman, J.H.M. te Zwolle per 1-5-82 bevorderd
tot AAC '1.

Nillesen, J.H.B.J. te Utrecht per 1-5-82 aan-
gesteld als adm. hfd. ambt. A.
Moeharram, R.M.J. te Voorburg per 1-6-82 be-
vorderd tot AAB 1.

Verseveldt, R.P. te Voorburg per 1-5-82 bevor-
derd tot owmr.
Visser, W.M.G. te Voorburg per 1-6-82 bevorderd
tot adm. hfd. ambt.
Wolfshaar v.d., G.A. te Bilthoven per 17-5-82
aangesteld als RA lll.

Distrikt Alkmaar

Baijs, W.K. te Alkmaar per 1-3-82 bevorderd tot
AAC 2 en verplaatst naar Voorburg (A.1.).

Berbée, H.T.M. te Den Burg per 1-7-82 bevorderd
tot wmr. l.
Blokdijk, W.A.P. wmr. te Enkhuizen per 1-7-82

verplaatst naar Ursum.
Bot, G.M. wmr. I te Obdam per 5-6-82 verplaatst
naar Spanbroek.
Bótzel, D. wmr. te Bovenkarspel per 1-7-82bevor-
derd tot wmr. l.
Bruin de, R.M. wmr. te Enkhuizen per 1-7-82ver'
plaatst naar Hensbroek.
Burger, L. wmr. I te WervershooÍ per 1-7-82 met
f .t.o.
Daamen, H.K. wmr. te Bergen per 1-7-82 ver-
plaatst naart Den Oever.

Eilander, G.J.T. te Wieringerwerf per 1-7-82be-
vorderd tot wmr. l.
Fabriek, H.J. te Wervershoof per 1-7-82 bevor-
derd tot wmr. l.
Geldrop, M.J. te Limmen per 1-7-82 bevorderd tot
wmr. l.
Gerrits, H.A. te Zuid-Scharwoude per 1-7-82be-
vorderd tot wmr. l.
Houten, G.F. wmr. I te Bovenkarspel per 1-7-82

verplaatst naar Hoogkarspel.
Houten van, W.A.M. te Enkhuizen per 1-7-82 be-

vorderd tot wmr. l.

Hup, W. wmr. te Enkhuizen per 1-7-82 verplaatst
naar Wervershoof.
Houweling, N.D. wmr. te Enkhuizen per 1-7-82
verplaatst naar Midwoud.
Jansen, J.F.C. wmr. te Bergen per 1-7-82 ver-
plaatst naar Schagerbrug.
Jilderda, T. te Oosterblokker per 1-6-82 bevorderd
tot owmr. en verplaatst naar Koog.
Klein-Nulend, J. wmr. te Enkhuizen per 1-7-82
verplaatst naar Sint Pancras.
Koster, A.H.G. res. wmr. te Enkhuizen per'15-6-82

de dienst verlaten.
Kraakman, J.F. te Dirkshorn per 1-7-S2bevorderd
tot wmr. l.
Krijtenberg, J. te Neuhuizen per 1-7-82 bevorderd
tot wmr. l.
Lang, F. te Alkmaar per 17-5-82 aangesteld als RA

lr.
Langen de, H.A.J. te Spanbroek per 1-7-82 bevor-
derd tot wmr. l.
Loon van, D.J.M. te Hippolitushoef per 1-5-82
aangesteld als schr.
Meester-Kuip, B.A.M. te Medemblik per 1-7-82
bevorderd tot wmr. L
Mulder, M.W. te Callantsoog per 1-7-82 bevor-
derd tot wmr. l.

Rasch, S.M.S. te Alkmaar per 1-5-82 bevorderd
tot AAC 2.
Regeer, H. te Alkmaar per 1-7-82 bevorderd tot
wmr. L

Reijnders, A. res. wmr. te Uitgeest per 1-7-82 met
f .1.o.

Rijn van, P.J.C. te Alkmaar per 1-7-82 bevorderd
tot wmr. l.
Schoemaker, T.A. te Bergen per 1-7-82 bevor-
derd tot wmr. l.
Schoen, P.M. te Egmond per 1-7-82 bevorderd tot
wmr. l.
Schuffelen, N.J. wmr. I te Alkmaar per 1-8-82 met
f .1.o.

Tamerus, J. wmr. te WervershooÍ per 5-6-82 ver-
plaatst naar Moerkapelle (distr.'s-Gravenhage).

Terluin, E. wmr. te Bergen per 1-7-82 verplaatst
naar Kleine Sluis.
Wagemakers, R.E. wmr. te Spanbroek per 5-6-82

verplaatst naar Bunschoten (distr. Utrecht).
Wit, A.S. wmr. te Bergen per 1-7-82 verplaatst
naar Middenmeer.
Wit de, E. wmr. te Bergen per 1-7-82 verplaatst
naar Langedijk.

Distrikt Amsterdam

Arendzen, J. wmr. te Aalsmeer per 1-7-82 ver-
plaatst naar Driebergen (distr. Utrecht).
Audier, G.J. wmr. te Weesp per 1-7-82 verplaatst
naar Bennebroek.

Bakker, K. res. wmr. I verkeersgr. per 1-6-82 met
f .1.o.
Berg v.d., J. te Aalsmeer per 1-6-82 bevorderd tot
wmr. en per 1-7-82 verplaatst naar llpendam.
Bron, R.J. te Aalsmeer per 1-7-82 bevorderd tot
wmr. l.
Dekker, F. te Middenbeemster per 1-7-82 bevor-
derd tot wmr. L

Dordregter, R.A.G. te Ouder-Amstel per 1-6-82

aangesteld als res. wmr.
Dijkgraaf, F.W.H. te Aalsmeer per 15-5-82 aan-
gesteld als res. wmr.
Eitens, M. te 's-Graveland per 1-7-82 aangesteld
als res. wmr.
Ham, N.G. te Diemen per 15-5-82 aangesteld als

res. wmr.
Hartmann, P.C. te Amsterdam per 16-2-82 aan-
gesteld als AAC 3.
Jansen, W.G. te Weesp per 1-6-82 bevorderd tot
wmr.
Jong de, J. te Aalsmeer per 1-7-82 verplaatst naar

Kudelstaart.
Jongejan, C.D. te Aalsmeer per 1-7-82 bevorderd
tot wmr. l.
Kamperman, J. wmr. te Weesp per 1-7-A ver'
plaatst naar Blaricum.
Kruisheer, R.J. wmr. te Weesp per 1-7-82 ver-
plaatst naar De Kwakel.
Lambregts-Broerse, A. RA ll te Amsterdam per

17-5-82 de dienst verlaten.
Linden v.d., K. te Amsterdam per 1-5-82 aan-
gesteld als schr.
Luttik, R. te Amsterdam per 1-5-82 aangesteld als

RA ilt.
Mantjes, A.E.H.M. te Amsterdam per 17-5-82

aangesteld als RA lll.
Mater, M. owmr. te Amsterdam per 1-7-82 de
dienst verlaten.
Mars, J.J.M. wmr. te Weesp per l-7-S2verplaatst
naar Uithoorn.
Meufen v.d., J. te Amsterdam per 1-7-82 bevor-
derd tot owmr.
Meijer, W. wmr. I te Aalsmeer per 1-6-82 met f .1.o.

Molenaar, A.M. wmr. te Aalsmeer per 1-7-82ver-
plaatst naar wormer.
Oostenveld, A.J. te Alkmaar per 1-7-82 bevorderd
tot wmr. l.
Pits, J.B. wmr. te Weesp per 1-7-82 verplaatst
naar Groot.ebroek.
Poland, T.A.G. te Wormer per 1-7-82 aangesteld
als res. wmr.
Ramakers, J. te Wormer per 15-5-82 aangesteld
als res. wmr.
Rooij de, H.J. wmr. I te Volendam per 5-6-82 ver-
plaatst naar Aalsmeer.
Ruiter de, J. wmr. lte Diemen per 1-6-32dedienst
verlaten.
Sain de, R.M. te Kortenhoef per 1-7-82 bevorderd
tot wmr. l.
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Sigmans, J.M. te Amsterdam per 1-6-82 aan-
gesteld als AAC 3.
Tuijl van, H.A. te Amsterdam per 1-7-82 bevor-
derd tot wmr. L

Verbeek, L.H.M. wmr. te Uithoorn per 1-7-82ver-
plaatst naar Amsterdam.
Vermorken, J.F.J. te Landsmeer per 1-7-82be-
vorderd tot wmr. l.
Vink, G.J. te Diemen per 1-7-82 bevorderd tot
wmr. l.

Visker, D. te Amsterdam per 1-6-82 aangesteld als
RA II.
Visser, J.G. wmr. te Aalsmeer per 1-7-82 ver-
plaatst naar Bovenkarspel.
Volkering, J.H. te Monnickendam per 1-7-82 be-

vorderd tot wmr. L
Vooges, P.J. te Aalsmeer per 1-7-S2bevorderd tot
wmr. l.
Weversling, H.C. te Edam per 1-7-82 bevorderd
tot wmr. l.

Distrikt Apeldoorn

Andringa, D. wmr. te Heerde per 1-7-S2verplaatst
naar Eemnes (distr. Utrecht).
Asselt van, G. res. wmr. te Nunspeet per 15-6-82
de dienst verlaten.
Bhansing, B. te Brummen per 1-5-82 aangesteld
als schr.
Boon, R. wmr. te Nunspeet per 26-4-A verplaatst
naar Driebergen (AVD).

Brink, A.W. te Apeldoorn per 1-6-82 bevorderd tot
owmr. en verplaatst naar Epse.
Brink, G.L. wmr. I te Biddinghuizen per 1-6-82 ver-
plaatst naar Deest (distr. Nijmegen).
Brink-van Hees, M. wmr. te Dronten per 1-7-82
de dienst verlaten.
Burgers, F, wmr. te Lochem per 1-7-82 verplaatst
naar Haaften (distr. Nijmegen).
Buurman, J. te Gorssel per 1-7-82 bevorderd tot
wmr. L
Bijlsma, J. te Heerde per 1-7-82 verplaatst naaÍ
Loosdrecht {distr. Utrecht).
Dooremalen, R.J.A. wmr. te Ermelo per 1-7-82
verplaatst naar Waverveen (distr. Utrecht).
Draaijer, J. wmr. te Ermelo per 1-7-82 verplaat'st
naar Twello.
Dijkstra, G.J. te Dronten per 1-7-82 bevorderd tot
wmr. l.
Groothedde, A.R. wmr. te Heerde per 1-7-82ver-
plaatst naar Elburg.
Hanskamp, J.H. res. wmr. te Brummen per 1-6-

82 de dienst verlaten.
Hardeman, J.H. te Putten per 1-4-82 bevorderd
tot adj. en verplaatst naar Nijkerk per 1-4-82.
Heerdt ter, H.J.A.M. te Apeldoorn per 1-3-82 be-
vorderd tot AAC 3.
Heinsbroek, B.H.P. te Lichtenvobrde per 1-7-82
bevorderd tot wmr. l.

Hemmes, H.W.A. wmr. te Aalten per 1-6-82 ver-
plaatst naar Scherpenzeel (distr. Utrecht).
Hilhorst, E.J. te Lochem per 1-5-82 aangesteld als
schr.
Karper, J.A. te Twello per 1-7-82 bevorderd tot
wmr. l.
Kelholt, G.J. res. wmr. I te Lochem per 1-6-82 met
f .1.o.

Kieft, W.J. te Nijkerk per 1-7-82 bevorderd tot
wmr. l.
Kiers, H.W.A. te Lichtenvoorde per 1-7-82bevor-
derd tot wmr. l.
Kleine Deters, W. te Nunspeet per 1-7-82bevor-
derd tot wmr. I en per 1-8-82 de dienst verlaten.
Kroon, E. te Gorssel per 1-7-82 bevorderd tot wmr.
t.

28

Kruithof, R. wmr. I te Hulshorst per 1-6-82 ver-
plaatst naar Bilthoven (Verkeersschool).
Kuiper, M. wmr. te Heerde per 1-7-82 verplaatst
naar Varsseveld (distr. Nijmegen).
Kuijpers, B.R.M. te Wapenveld per 1-7-82 bevor-
derd tot wmr. l.
Laar van, L. wmr. te Lochem per 1-7-S2verplaatst
naar Nieuwkoop (distr.'s-Gravenhage).

Lam, Y.l. wmr. te Ermelo per l-7-S2verplaatst naar
Nieuwerkerk a.d. lJssel (distr.'s-Gravenhage).

Lemstra, O. te Brummen per 1-7-82 bevorderd tot
wmr. L

Loon van, A.H.O. te Eerbeek per 1-7-S2bevorderd
tot wmr. l.
Man de, J.G. owmr. te Berghem per 1-6-82 ver-
plaatst naar Aalten.
Meijer, J. te Ouder Amstel per 1-6-82 aangesteld
als res. wmr.
Modderkolk, D.J. res. wmr. te Apeldoorn per 1-

6-82 de dienst verlaten.
Mufder, H.A.M. wmr. te Scherpenzeel per 26-4-
82 verplaatst naar Driebergen (AVD).

Nieuwhof, P. wmr. I te Elburg per 10-4-82 ver-
plaatst naar Hulshorst.
Os van, P. owmr. te Kesteren per 1-5-82 verplaatst
naar Scherpenzeel (distr. Utrecht).
Raterink, R. res. wmr. te Dronten per 15-6-82 de
dienst verlaten.
Rauwers, F.B.M. te Eerbeek per 1-7-82 bevorderd
tot wmr. l.
Reulink, F.J.J.M. wmr. te Elburg per 1-7-82ver-
plaatst naar Neede.
Schuinder, J.H. wmr. lte Dronten per 1-7-82ver-
plaatst naar Minnertsga (distr. Leeuwarden).
'Smit, R. wmr. te Lochem per 1-7-82 verplaatst
naar Loenersloot (distr. Utrecht).
Stender, E.J. te Twello per 1-7-82 bevorderd tot
wmr. l.
StuijveÍ, F.F.T. te Scherpenzeel per 1-7-82 bevor-
derd tot wmr. l.'
Tijdink, M.G.M. te Brummen per 1-7-82 bevor-
derd tot wmr. l.
Veldhuizen van, G. te Nijkerk per 1-7-82 bevor-
derd tot wmr. l.
Verheijen, C.J.H. wmr. te Ermelo per 1-7-82ver-
plaatst naar Rijsbergen (distr. Breda).
Vermeulen, A.J. wmr. te Lochem per 1-7-82ver-
plaatst naar Vleuten (distr. Utrecht).
Vermeulen, R.W. wmr. I te Vorden per 10-4-82
verplaatst naar Hoogeveen (distr. Assenl.
Visser. J. te Apeldoorn per 1-7-S2bevorderd tot
wmr. l.
Weber, G. te Apeldoorn per 1-1-82 bevorder:d tot
AAC 1

Wolff, B.A.F. te Monnickendam per 1-6-82 aan-
gesteld als res. wmr.

Distrikt Assen

Brugging, J. res. wmr. te Havelte per 15-5-82 de
dienst verlaten.
Damasco, K.A. wmr. I te Westerbork per 5-6-82
verplaatst naar Harlingen (RPtW).

Dijks, M. wmr. I te Coevorden per 1-7-82 ver-
plaatst naar Sleen.
Ekhart, J.J. wmr. te Coevorden per 1-7-82 ver-
plaatst naar Smilde.
Drost, H. res. wmr. te Ruinerwold per 1-6-82 de
dienst verlaten.
Heersmink, A.J. wmr. te Coevorden per 1-7-82
verplaatst naar Warmond (distr.'s-Gravenhage).

Homan, J. te Assen per 1-4-82 bevorderd tot
owmr.
Huisman, E.H. schr. te Vries per 1-4-82 de dienst
verlaten.

Jansen, T. res. wmr. te Havelte per 1-6=82 de
dienst verlaten.
Jansen, W. owmr. te Peize per 1-7-82 verplaatst
naar Assen.
Krikke, K. wmr. I te Smilde per 5-6-82 verplaatst
naar Donkerbroek (distr. Leeuwarden).
Oost, A. wmr. lte Coevorden per 1-7-82 de dienst
verlaten.
Steensel van, A.P. wmr. I te Assen per 1-6-82ver-
plaatst naar Hooghalen.
Timmer, J. wmr. te Coevorden per'1-7-82 ver-
plaatst naar Dalen.
Veenendaal, W.L. te Zuidlaren per 1-7-82 bevor-
derd tot wmr. l.
Weijermans, P. wmr. lte Schoonebeek per 1-8-82
verplaatst naar Veere (distr. Middelburg).
Wiersma, K.M. wmr. te Assen per 1-6-82 ver-
plaatst naar Leeuwarden (distr. Leeuwarden).
Wormer, J.F.M. wmr, I te Assen per 1-6-82 ver-
plaatst naar Nes (distr. Leeuwarden).

Distrikt Breda

Aerssens, L.F.A. te Zevenbergen per 1-7-A be-
vorderd tot wmr. l.
Appeldoorn, P.J. te Prinsenbeek per 1-7-82 be-
vorderd tot wmr. l.
Augustijn, P. adj. te Halsteren per 1-6-82 met f .1.o.

Backers, C.Chr. wmÍ. te Prinsenbeek per 5-6-82
verplaatst naar Lely.
Backers-Hofmann, L.L. wmr. te Made en Drim-
melen per 1-6-82 de dienst verlaten.
Been de, A.B.M. te Breda per 1-4-82 bevorderd
tot owmr.
Bentvelzen-van Hooijdonk, J.F.M.H. wmr. te
Raamsdonksveer per 8-5-82 verplaatst naar St. Wil-
lebrord.
Boer den, G.W.A. te Breda per 1-4-82 bevorderd
tot owmr.
Bogers, H.P.G. te Prinsenbeek per 1-7-82 bevor-
derd tot wmr. l.
Brandhorst-Hopmans, J.E.M. wmr. te Kaats-
heuvel per 1-12-82 de dienst verlaten.
Dekkers, A. res. wmr. I te 's-Gravenmoer per 1-6-

82 de dienst verlaten.
Geel van, C.J. res. wmr. te Terheijden per 1-7-82
de dienst verlaten.
Geluk, A. res. wmÍ. te Halsteren per 1-6-82 de
dienst verlaten.
Gemerden van, A. te Goirle per 1-7-82 bevorderd
tot wmr. l.
Groeneveld, Z. te Breda per 1-7-82 bevorderd tot
adj.
Heemskerk, P.A. te Kaatsheuvel per 1-7-82 be-
vorderd tot wmr. l.
Heijne, C.A.M..te Oudenbosch per 1-7-82 bevor-
derd tot wmr. l.
Hoof-Wevers van, J.A.A. te Zevenbergen per 1-

7-82 aangesteld als res. wmr.
Jong de, W.A.M. te Berkel-Enschot per 1-7-82be-
vorderd tot wmr. l.
Kats, J. wmr. I te Zundert per 1-6-82 de dienst ver-
laten.
Koft, A. te Halsteren per 1-7-82 bevorderd tot
wmr. L

Lalleman, W.R. te Breda per 1-6-82 bevorderd tot
adm. hfd. ambt.
Leijsen van, H,P.A. res. wmr. lte Dongen per 1-6-

82 de dienst verlaten.
Malfait, A.M.G.F. te Breda per 1-4-82 bevorderd
tot owmr.
Mier van, J.A.L. te Kruisland per 1-7-82 bevorderd
tot wmr. l.
Nuenen van, A.W.M. te Oudenbosch per 1-7-82

bevorderd tot wmr. L
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Nijhuis, G.W.J. te Zevenbergen per 1-7-82 aan-
gesteld als res. wmr.
Otten, F.L. adj. te Breda per 1-7-82 met f.l.o.
Popiolek, R.F. wmr. te Putte per 10-4-82 ver-
plaatst naar Maasland (distr.'s-Gravenhage).
Rigter, J.H.M. te Dinteloord per 1-7-82 bevorderd
tot wmr. l.
Rops, F.A.M. owmr. te Loon op Zand per 1-5-82
verplaatst naar Breda.
Schelven van, J. res. wmr. te Woensdrecht per 1-

7-82 met f.l.o.
Schouten, R.M.G.L. wmr. lte Rijsbergen per i3-
5-82 verplaatst naar 's-Hertogenbosch (distr. Den
Bosch).
Schuurbiers, M.C.M.H. te St. Willebrord per 1-7-

82 bevorderd tot wmr. l.
Suur, M. res. wmr. lte Gilze en Rijen per 1-6-82
met f.l.o.
Vermeulen, W.T.P. te Dongen per 'l-6-82 aan-
gesteld als res. wmr.
Volleberg, J.C.G. te Oisterwijk per 1-7-82 bevor-
derd tot wmr. l.
Wit de, G.E.L.M. te Alpen en Riel per 1-7-82be-
vorderd tot wmr. l.

Distrikt Dordrecht

Assenberg-Eysden van, J. res. wmr. te Zwarte-
waal per 1-7-82 de dienst verlaten.
Beek van, J.C.G.M. wmr. te Ouddorp per 31-7-82
verplaatst naar Kaatsheuvel (distr. Breda).
Berg v.d., A.C. te 's-Gravendeel per 1-7-A bevor-
derd tot wmr. l.
Berg v.d., J. te Dordrecht per 16-3-82 aangesteld
als RA ll.
Bleijenberg, A.J. wmr. te Middelharnis per 1-7-82
verplaatst naar Meeuwenplaat.

Blom, C. te Brielle per 1-7-S2bevorderd tot wmr. l.
Borst, A.H. te Brielle per 1-7-32bevorderd tot wr.
t.

Bot de, R.J. wmr. te Oud-Beijerland per 1-7-82

verplaatst naar Nieuw-Beijerland.
Braam, P.W. te Meerkerk per 1-5-82 bevorderd tot
owmr.
Brabander de, R.J. wmr. te Alblasserdam per 1-8-

82 de dienst verlaten.
Braber, J. wmr. te Middelharnis per 1-7-82 ver-
plaatst naar Ouddorp.
Brand, N. te Dordrecht per 1-4-82 aangesteld als
schr.
Bruijns, A.P.M. te Meerkerk per 1-7-82 bevorderd
tot wmr. l.

Campo, J.S. te Dordrecht per 'l-5-82 bevorderd
tot owmr. en verplaatst naar Hoogblokland.
Coehoorn, F.A. wmr. te Hellevoetsluis per 1-7-82
verplaatst naar Bernisse.

Dorsten van, C. wmr. te Numansdorp per 1-8-82

de dienst verlaten.
Dijk van, J. wmr. te Hellevoetsluis per 1-7-82ver-
plaatst naar Dordrecht.

Guitenaere de, J.M. wmr. te Middelharnis per 1-

7 -82 verplaatst naar Numansdorp.
Guijtenbeek, P.W.J. owmr. te Oud-Beijerland per

1-4-82 verplaatst naar 's-Gravenhage (distr. 's-
Gravenhage).
Ineveld van, L.W.N.M. wmr. te Meeuwenplaat
per 28-8-82 verplaatst naar St. Willebrord (distr.

Breda).
Keijzer, W.G. wmr. te Hellevoetsluis per 1-7-82
verplaatst naar Ouddorp.
Koning, B.R. te Poortugaal per 1-7-82 bevorderd
tot wmr. L
Korevaar, D. wmr. te Nieuwpoort per 28-8-82 ver-
plaatst naar Made en Drimmelen (distr. Breda).

Lagendijk, W. wmr. te Poortugaal per 26-4-82ver-
plaatst naar Dordrecht.
Leeuw de-Weenen van, H. res. wmr. I te Zuidla-
ren per 15-5-82 de dienst verlaten.
Most v.d., C.E. wmr. te Middelharnis per 1-7-82
verplaatst naar Rhoon.
Mijnster, C.M. te Hard.-Giessendam per 1-7-82
bevorderd tot wmr. l.
Neijenhoff van, M.W. te Dordrecht per 1-4-82 be-
vorderd tot schr. A.
Oonk, J.S.J. te H.l. Ambacht per 1-7-82 bevor-
derd tot wmr. l.
Os van, H. te 's-Gravendeel per 1-7-82 bevorderd
tot wmr. l.
Ouist, J.M. wmr. te Middelharnis per 1-7-82ver-
plaatst naar Meeuwenplaat.
Reijnen, J.J.E.A. wmr. te Brielle per 1-7-82 lter-
plaatst naar Oostvoorne.
Roest, D.H.J. wmr. te Brielle per 'l-7-82 verplaatst
naar Riroon.
Rooij de, C.P.R.M. wmr. te Hard.-Giessendam
per 3-7-82 verplaatst naar Koningsbosch (distr.

Roermond).
Roseboom, L.A. wmr. te Hellevoetsluis per 1-7-82
verplaatst naar Bernisse.
Ruivenkamp, J.J. te Brielle per 'l-7-82 bevorderd
tot wmr. l.
Scheurwater, P. te H.l. Ambacht per 1-6-82 aan-
gesteld als res. wmr.
Schiefer, F.A. te Papendrecht per 1-7-82 bevor-
derd tot wmr. l.
Schipper, E.R. wmr. te Hellevoetsluis per 1-7-82
verplaatst naar Rockanje.

Seventer van, D. res. wmr. te Zuidlaren per 15-5-
82 de dienst verlaten.
Sonnevefd, A.J. wmr. te Brielle per 1-7-82 ver-
plaatst naar Meeuwenplaat.
Taams. J.C. te H.l. Ambacht per 1-6-82 aan-
gesteld als res. wmr.
Trouw, E.J. wmr. te Hellevoetsluis per 1-7-82ver-
plaatst naar Brielle.
Tuinder den, J. wmr. te Leerbroek per 1-4-82
verplaatst naar Meerkerk.
Voorbraak, M.A. te Alblasserdam per 1-7-82be-
vorderd tot wmr. l.
Voorde v.d., M. te Poortugaal per 15-5-82 aan-
gesteld als res. wmr.
Werken v.d., A.H. wmr. te Papendrecht per 26-4-
82 verplaatst naar Bilthoven (Verkeersschool).

Wieringen van, J.W. te Alblasserdam per 1-7-82
bevorderd tot wmr. l.
Zweiphenning, W.A.F.M.M. te Oud-Beijerland
per 1-7-82 verplaatst naar Rozenburg.

Distrikt Eindhoven

Benjamin, R. te Wieringen per 15-5-82 aangesteld
als res. wmr.
Berg v.d., H.J.J. wmr. te St. Oedenrode per 1-7-

82 verplaatst naar Asten.
Dobek, H.G.G.M. te Bergeijk per 1-7-82 bevor-
derd tot wmr. l.
Dijke, W.J. wmr. te St. Oedenrode per 1-7-82ver-
plaatst naar Baarle Nassau.
Eijnden v.d., M.M.A.G. te Luijksgestelper 1-7-82
bevorderd tot wmr. l.

Gansenwinkel van, A.C.H.A. te Waalre per 1-6-

82 aangesteld als AAC 3.
Gefissen, F.M.T. te Reusel per 1-7-82 bevorderd
tot wmr. l.
Genechten van, F.A. res. wmr. I te Oirschot per
1-7-82 de dienst verlaten,
Gietman, R.G.H. wmr. te St. Oedenrode per 1-7-

32verplaatst naar Sas van Gent (distr. Middelburg).
Groot de, T.W. te Opmeer per 15-5-82 aangesteld
als res. wmr.
Haak, K. res. wmr.
f .1.o.

Kampen van, T.W.
derd tot wmr. l.

I te Gemert per 1-6-82 met

te Nuenen per 1-7-82 bevor-

Kersten, J.G.A. te Lieshout per 1-7-82 bevorderd
tot wmr. l.
Kommer, D. res. wmr. I verkeersgr. per 15-5-82 de
dienst verlaten.
Korte de, C.W.M. wmr. te Budel per 1-7-82ver-
plaatst naar Beek en Donk.
Luijn van, H.B. wmr. lte St. Oedenrode per 1-5-82
de dienst verlaten.
Maas, J.F.H.E.M. wmr. te Budel per 1-7-82ver-
plaatst naar Oisterwijk (distr. Breda).
Meijden v.d., J.F.P. te Someren per 1-7-82 be-
vorderd tot wmr. l.
Mullekom van, J.P.B. wmr. te St. Oedenrode per

1 -7 -82 verplaatst naar Mierlo.
Osserwaarde, S.J.E. wmr. te St. Oedenrode per

1 -7 -82 v er plaatst naar Kruisland (distr. B reda ).

Otten van, M.P.G.M. res. wmr. te Eersel per 1-7-
82 de dienst verlaten.
Peijs, C.J.J.G. res. wmr. te Bladel per 15-5-82 de
dienst verlaten.
Romen, F.W. te Eindhoven per 1-5-82 bevorderd
tot AAC 1.

Ruijs, A.P.H. owmr. te Eindhoven per 1-6-82 met
f .1.o.

Gouweloos, J. wmr. lte Hellevoetsluis per'l-7-82 Baest van, C.H.A.M. wmr. te Budel per .l_7_g2

verplaatst naar oostvoorne. verplaatst naar Hapert.
Groot de, G.J. res. wmr. te H.l. Ambacht per 1-6- Barten, L.A.J. te Bladel per 1_7_g2bevorderd tot
82 de dienst verlaten. wmr. l.

35ste
Aalsmeerse
Bloemencorso
Zaterdag 4 september 1982

onder het motto:

't spreekt boekdelen
wordt tentoongesteld in de
Verenigde Bloemenveilingen
'V.B.A.'te Aalsmeer,
Legmeerdijk 313.

Vrijdag 3 september a.s. van
15.00-22.00 uur.
Zondag 5 september a.s. van
11.00-17.00 uur.

Bezoek tijdens de tentoon-
stelling vooral de vele
aantrekkelijke stands en verdere
activiteiten.
Het beoefenen van oude
ambachten.

Entree (met programma) f 5,-,
kinderen f 1,-, 65+ers f 3,-.
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Rijnen, A.E.M. te Gemert per 1-7-S2bevorderd tot
wmr. l.
Scheepers, A.J.N. AAC 1 te Eindhoven per 1-7-82
de dienst verlaten.
Simons, P.M.M. te Bakel per 1-7-&.bevorderd tot
wmr. l.
Smits, V.A. te Erp per 1-7-82 bevorderd tot wmr. l.
Snoeren, A.P.M. te Waalre per 1-7-82 bevorderd
tot wmr. l.
Spanbroek, J.P.T. te Eindhoven per 1-7-82 bevor-
derd tot wmr. L
Steen van, Th.J. wmr, te Budel per 1-7-82 ver-
plaatst naar Dongen (distr. Breda).
Tebrunsvelt, G.H.H. te Nuenen per 1-6-82 aan-
gesteld als res. wmr.
Tummers, J.N.G. te Bladel per 1-7-82 bevorderd
tot wmr. l.
Vaassen, W.F.H. te Nuenen per 1-7-82 bevorderd
tot wmr. l.
Veen, B. te Langedijk per 15-5-82 aangesteld als
res. wmr.
Verhoeven, J.G.W.H. te Budel per 1-6-82 aan-
gesteld aló res. wmr.
Verzijl, M.A. wmr. I te Eersel per 1-7-82 de dienst
verlaten.
Vries de, L. res. wmr. te Grave per 1-7-82 de dienst
verlaten.
Zanden v.d., F.J.M. te Waalre per 1-7-82 bevor-
derd tot wmr. L

Distri kt's-Gravenhage

Bakker, J.A. te Alkemade per 1-7-82 aangesteld
als res. wmr.
Beaufort, A.J. te Sassenheim per 1-7-82 bevor-
derd tot wmr. l.
Beenhakker, J. te Middelburg per 1-7-82 bevor-
derd tot owmr.
Bie v.d., K. te Pijnacker per 1-7-82 bevorderd tot
wmr. l.
Blom, F.J.A. te Leiderdorp per 1-4-82 bevorderd
tot owmr.
Blom, J.H. wmr. te Schoonhoven per 1-8-82 de
dienst verlaten.
Boogaard, C. res. wmr. te Schoonhoven per 15-6-
82 d dienst verlaten.
Bos, D. te Boskoop per 15-5-82 aangesteld als res.
wmr.
Bosscha, A. wmr. te Schoonhoven per 1-7-82ver-
plaatst naar Noordwijkerhout.
Bruin Welling de, P.H. te Pijnacker per 1-6-82

aangesteld als res. wmr.
Calicher, E.C. te Schoonhoven per 1-7-82 bevor-
derd tot wmr. l,
Doesberg, H. te Rijnsburg per 1-8-82 bevorderd
tot wmr. L

Dijk van, A. te Hazerswoude per 1-7-82 bevorderd
tot wmr. l.
Dijkstra, A.J. wmr. I te Lisse per 15-7-82 ver-
plaatst naar Middelburg (distr. Middelburg).
Engels, A. wmr. te Noordwijkerhout per 1-7-82
verplaatst naar Nootdorp.
Fernhout, H. res. wmr. te Roelofarendsveen per

15-5-82 de dienst verlaten.
Friggen, B.J. wmr. te Schoonhoven per 1-7-82
verplaatst naar Waddinxveen.
Gademan, J.S.A.F. owmr. te Bodeg'raven per 1-

5-82 verplaatst naar Beemster (distr. Alkmaar).
Geul, W.A. res. wmr. te Waddinxveen per 15-5-82
de dienst verlaten.
Graaf v.d., R. wmr. I te Koudekerk a.d. Rijn per 8-
5-82 verplaatst naar's-Gravenhage.

Gravekamp, P.J. te Roelofarendsveen per 1-2-82
aangesteld als schr.

30

Griffioen, E.E. te Haastrecht per 1-6-82 bevorderd
tot wmr.
Gun v.d., S.C.J. wmr. te Schoonhoven per3-7-82
verplaatst naar Montfoort (distr. Utrecht).
Gijtenbeek, P.W.J. te Leiderdorp per 1-4-82 be-
vorderd tot adj.
Haas de, H.A. per 15-5-82 aangesteld bij ver-
keersgr. als res. wmr.
Hazenoot, L. wmr, te Noordwijkerhout per 1-7-82
verplaatst naar Voorschoten.
Heesters, A.T. wmr. te Waddinxveen per 1-7-82
verplaatst naar Moerkapelle.
Hellemond, A.C, wmr. te Leiderdorp per 1-7-82
verplaatst naar Bleiswijk.
Hesselman, T.B.J. wmr. I te Bergschenhoek per
10-+P. verplaatst naar Leiderdorp.
Hogenbirk, J.W. adj. te Leiderdorp per 1-8-82 de
dienst verlaten.
Hoogervorst, M.G.E.M. te Leiderdorp per 1-7-82
bevorderd tot wmr. l.
Kampen van, P.F. te 's-Gravenhage per 1-6-82
aangesteld als wmr. L

Koole, H.A. te De Lier per 15-6-82 aangesteld als
wmr. I

Kouwenhoven, R.A, wmr. te Schoonhoven per
1 -7 -82 verplaatst naa r Wateringen.
Krabbe, J. te Voorschoten per 15-5-82 aangesteld
als res. wmr.
Kreuger, A.R. te Bergschenhoek per 1-5-82 be-
vorderd tot owmr. en verplaatst naar Pijnacker.

Kruijt, A. wmr. I te Bodegraven per 1O-4-82 ver-
plaatst naar Wassenaar,
Markman, H.W. te Voorschoten per 1-7-82 be-
vorderd tot wmr. l.
Marx, M.M.A. AAC 2 te 's-Gravenhage per 8-5-82
verplaatst naar Roermond (distr. Roermond).
Mast, M. wmr. te Leiderdorp per 1-7-82 verplaatst
naar Koudekerk a.d. Rijn.
Meer v.d., W.H.J. te Leiderdorp per 1-6-82 be-
vorderd tot adj.
Mooijekind, J.C. te Alkemade per 15-5-82 aan-
gesteld als res. wmr.
Oldenbeuving, G.J. te Rijnsburg per 1-7-82 be-
vorderd tot wmr. l.
Otten, R.F.M. te Alkemade per 15-5-82 aangesteld
als res. wmr.
Oussoren, P.P. wmr. te Pijnacker per 26-4-82ver-
plaatst naar Driebergen (AVD).

Redegeld, P.C.M. te Waddinxveen per 1-7-82 be-
vorderd tot wmr. l. .

Rippens, V.J. te Rijswijk per 1-7-82 bevorderd tot
wmr. l.
Roos, E.A.H. te Voorschoten per 1-6-82 aan-
gesteld als res. wmr.
Ruiterman, B.W.M. te Berkel en Rodenrijs per 1-

7-82 bevorderd tot wmr. l.

Scherpenhuizen, R. wmr. te Leiderdorp per 1-7-

82 verplaatst naal Voorschoten.
Sint Maartensdijk van, R.P. wmr. te Voorscho-
ten per 1-7-82de dienst verlaten.
Smit, R.N.T. te Lisse per 1-7-82 bevorderd tot
wmr. l.
Spruijt, L.T. te Boskoop per 1-6-82 aangesteld als

schr.
Stift, R.L. te Berkel en Rodenrijs per 1-7-82 bevor-
derd tot wmr. L

Strijbos, D.C. wmr. te Leiderdorp per 1-7-82ver-
plaatst naar Nieuwerkerk a.d. lJssel.

Veer van 't, F.J. te Pijnacker per 1-7-82 bevorderd
tot wmr. l.
Vellema, Th. wmr. I te Wassenaar per 3-7-82 ver-
plaatst naar Aalsmeer (RPtW).

Verseveldt, R.P. wmr. I te Leiderdorp per 1-5-82

verplaatst naar Voorburg (A.1.).

Visser, J. te Rijswíjk per 1-7-82 bevorderd tot
wmr. l.
Vliet van, F.W. te Leiderdorp per 1-7-82 aan-
gesteld als res. wmr.
Vlugt v.d., R. te Nieuwerkerk a.d. lJssel per 1-6-82
aangesteld als res. wmr.
Voorbij, W.A.M. wmr. te Schoonhoven per'l-7-
82 verplaatst naar Haastrecht.
Vries de, P. te Nieuwkoop per 1-7-82 bevorderd
tot wmr. l.
Vrijburg, P.J.M. wmr. te Noordwijkerhout per 1-

7 -82 verplaalst naar Voorhout.
Weijden v.d., P.C.J. te Hillegom per 1-7-82 bevor-
derd tot wmr. l.
Wijbenga, P. te Leiderdorp per 1-4-82 bevorderd
tot owmr.
Zalm v.d., J.C.W. te Hazerswoude per 1-4-82 be-
vorderd tot owmr. en verplaatst naar Bleiswijk.
Zomer, N.l.J. wmr. I te Boskoop per 27-4-82ver-
plaatst naar Vollenhove (distr. Zwolle).

Distrikt Groningen

Alkema, G.L. wmr. te Bedum per 1-7-S2verplaatst
naar Opende.
Asperen, V.W.M. wmr. te Bedum per 1-7-82ver-
plaatst naar Nieuwkoop (distr.'s-Gravenhage).
Bakker, R. te Hefshuizen per 15-6-82 aangesteld
als res. wmr.
Beuker, H. res. wmr. te Slochteren per 1-6-82 de
dienst verlaten.
Buikema, M.A. wmr. lte Appingedam per 1-3-82
verplaatst naar Holwierde (distr. Leeuwarden).
Buiter, J.D. wmr. I te Termunten per 1-6-82 ver-
plaatst naar Schiermonnikoog.
Bijssum van, G.H. wmr. te Scheemda per 1-7-82
verplaatst naar Finsterwolde.
Doorn, F. wmr. I te Wehe per 13-2-82 verplaatst
naar Groningen.
Dijkstra, W. te Uithuizermeeden per 1-7-82 bevor-
derd tot wmr. l.
Ekkelenkamp, E. wmr. te Bedum per 1-7-82ver-
plaatst naar Winsum.
Goot v.d., H. wmr. te Leek per 1-7-82 verplaatst
naar Midwolda.
Groenwold, E.K. te Bedum per 15-6-82aangesteld
als res. wmr.
Hoekstra, J.J. wmr. te Bedum per 1-7-82 ver-
plaatst naar Appingedam.
Hofstee, F.A. te Bedum per 1-7-82 bevorderd tot
wmr. l.
Hofstra, P.F. te Nieuweschans per 1-7-82 bevor-
derd tot wmr. L
Huisman, A.J. wmr. te Appingedam per 1-7-82 de

dienst verlaten.
Klok v.d., J. wmr. te Scheemda per 1-7-82 ver-
plaatst naar Uithuizermeeden.
Kok, M. te Groningen per 1-5-82 aangesteld als
schr. A.
Lievaart, G.L. te Groningen per 1-4-82 bevorderd
tot AAC 2.
Lubbers, R. te Bedum per 15-6-82 aangesteld als

res. wmr.
Meier, H. te Ten Boer per 1-7-82 bevorderd tot
wmr. l.
Menger, P. adj. te Zuidhorn per 1-6-82 verplaatst
naar Avereest (distr. Zwolle).
Meyer, H. wmr. I te Groningen per 13-2-82ver-
plaatst naar Roden (distr. Assen).
Ploeg v.d., E.l. wmr. I te Leek per 1-7-82 ver-
plaatst naar Groningen.
Ploeg v.d., E.J. te Leek per 1-7-82 bevorderd tot
wmr L
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Pot, R. te Zuidhorn per l5-6-82 aangesteld als res.

wmr.
Rossum van, W.E.L. wmr. te Leek per 1-7-82ver-
plaatst naar Scharmer.
Swieringa, H.K. res. wmT. te Appingedam per 15-

5-82 de dienst verlaten.

Stomphorst, H. te Marum per 1-7-82 bevorderd
tot wmr. l.
Thomassen, H. te Heiligerlee per 1-7-82 bevorderd
tot wmr. l.
Tiben, G.H. te Gronigen per 1-4-82 bevorderd tot
owmr.
Toering, L.K. wmr. te Scheemda per 1-7-82 ver-
plaatst naar Strijen (distr. Dordrecht).
Tuinder, F. res. wmr. I te Loppersum per 1-6-82

de dienst verlaten.
Tijsma, J.A. wmr. I te Appingedam per 10-4-82

verplaatst naar Hoogeveen (distr. Zwolle).
Veenema, S. te Hefshuizen per 15-6-82 aan-
gesteld als res. wmr.
Vreeburg, J.A. wmr. te Leek per 1-7-82 verplaatst
naar Lelystad (RPtW).

Wassing, D. te Groningen per 1-5-82 bevorderd tot
AAA 2.
Wilkens, H. res. wmr. te Muntendam per 1-6-82
de dienst verlaten.
Wittenberg, J. wmr. te Scheemda per 1-7-82ver-
plaatst naar Leiderdorp (distr.'s-Gravenhage).
Woude v.d., P. te Kantens per 1-7-82 bevorderd
tot wmr. l.

Distri kt's-Hertogenbosch

Ballegooijen, C.W. te Rosmalen per 1-7-82 bevor-
derd tot wmr. L
Bakers, W.J.H. wmr, te Rosmalen per 1-7-82ver-
plaatst naar Mill.
Bergen van, P.M.Th. wmr. te Rosmalen per 1-7-

82 verplaatst naar Sprang Capelle.

Bergsma, wmr. te Aalburg per 1-7-82 verplaatst
naar Werkendam.
Bos, O. te Vlijmen per 1-7-82 bevorderd tot wmr. l.

Bross, A.W.P.M. wmr. te Heesch per 1-7-82ver-
plaatst naar Haaren.

Bijl de, T.J.M. te 's-Hertogenbosch per 1-4-82 be-

vorderd tot schr. A.
Groenevefd, H.J. wmr. te Vlijmen per 1-7-82ver-
plaatst naar Woudrichem.
Hamers, H.J.M. te Schijndel per 1-7-S2bevorderd

tot wmr. l.
Heerveld van, H.A.E.M. te Veghel per 1-7-82be'

vorderd tot wmr. l.
Heibfom, H. te Drunen per 1-7-82 bevorderd tot
wmr. l.
Hek van, J.V. te 's-Hertogenbosch per 1-4-82

aangesteld als schr.
Hoed, W.H. res. wmr. I te Cuyk per 1-7-82 met
f .1.o.

Honig, R.J.J. te Heesch per 1-7-82 bevorderd tot
wmr. l.
Houben, G.B. te Veghel per 1-7-82 bevorderd tot
wmr. l.
Jansen, M.M.F. te Oploo per 1-7-82 bevorderd
tot wmr. l.
Janssen, C. te Heesch per 1-4-82 aangesteld als

schr.
Jonathans, R. te Helvoirt per 1-6-82 aangesteld
als res. wmr.
Kersten, J.F.P. wmr. te Heesch per 1-7-82 ver-
plaatst naar Boxmeer.
Kfeinschmidt, G. te Veghel per 1-7-82 bevorderd
tot adj./gr. cdt. en verplaatst naar Axel (distr. Mid-
delburg).

Koenen, T.J.H. wmr. I per 5-6-82 verplaatst naar

Gameren (distr. Nijmegen).
Koop, E.A.M. wmr. te Vlijmen per 1-7-A ver-
plaatst naar Aalburg.
Kusters, C.M. wmr. te Rosmalen per 1-7-82ver-
plaatst naar Woudrichem.
Laat de, F.A.A. wmr. te Heesch per 1-7-82 ver-
plaatst naar GefÍen.
Lucassen, A.T. wmr. rechgr. per 1-7-82 met f .1.o.

Man de, J.G. owmr. te Berghem per 1-6-82 ver-
plaatst naar Aalten (distr. Apeldoorn).
Massuger, P.M.A. te Boxtel per 1-7-82 verplaatst
naar St. Oedenrode (distr. Eindhoven).
Meii v.d., C.L. adj. te Rosmalen per 1-6-82 met
f .1.o.

Nelissen, J.P.A. te Vlijmen per 1-7-82 bevorderd
tot wmr. l.
Nijhof, B.J.G.D. wmr. I te Rosmalen per 5-6-82
verplaatst naar Adorp (distr. Groningen).
Ooms, G.W.J. adj. te Oploo per 1-8-82 de dienst
verlaten.
Pasch v.d., P.J. res. wmr. I te Rosmalen per 1-7-

82 de dienst verlaten.
Poos, R.P.G. res. wmr. te Veghel per 1-6-82 de

dienst verlaten.
Rangelrooij van, R. te Drunen per 1-7-82 bevor-
derd tot wmr. l.
Reizervoort, L.C.M. te Nistelrode per 1-7-82 be-
vorderd tot wmr. l.
Renet, C.C.W.W. wmr. te Rosmalen per 1-7-82

verplaatst naar St. Michielsgestel.
Roubos, W. wmr. I te Boxmeer per 1-7-82 ver-
plaatst naar Boxtel.
Schaake, J.C.H. te Heesch per 1-7-82 verplaatst
naar Woudrichem.
Schacke, J.C.L. te Woudrichem per 1-6-82 be-

vorderd tot wmr.
Schoenmakers, H.F.M. te Vierlingsbeek per 'l-7-

82 bevorderd tot wmr. l.
Schouwenaars, P.A. te Dussen per 1-7-82 bevor-
derd tot wmr. l.
Stafmeel, G.M.C. wmr. te Rosmalen per 1-7-82
verplaatst naar Geffen.
Starreveld, R. wmr, te Vlijmen per 1-7-82 ver-
plaatst naar Werkendam.
Stevens, W.T.J.M. te Rosmalen per 1-7-82 be-

vorderd tot wmr. l.
Verboosd, F.M. te Rosmalen per 1-7-82 bevorderd
tot wmr. l.
Vught van, P.J. adj. te St. Michielsgestel per 1-7-

82 met f.l.o.
Wanrooij van, J.J.A.M. wmr. te Schijndel per 1-

6-82 de dienst verlaten.

Distrikt Leeuwarden

Ambtman, D.J. wmr. te Damwoude per 1-7-82

verplaatst naar Den Helder.

Baltus, J.G. wmr. te Damwoude per 1-7-82ver-
plaatst naar Schoorl (distr. Alkmaar).
Bles v.d., S.G.M. wmr. te Oosterwolde per 1-7-82
verplaatst naar Enkhuizen (distr. Alkmaar).
Boot, K. wmr. I te Franeker per 1-6-82 met f.l.o.
Bosgra, M. te Joure per 1-5-82 bevorderd tot adj.

Brink, H. te Leeuwarden per 1-4-82 bevorderd tot
owmr.
Eeden van, P.J.A. res. wmr. I te Stiens per 1-7-82
met f.l.o.
Elsinga, P. wmr. I te Oppenhuizen per 1-6-82 met
f .1.o.

Ettema, B.F. te Bolsward per 15-6-82 aangesteld
als res. wmr.
Greveling, R. owmr. te Damwoude per 1-7-82
verplaatst naar Leeuwarden.

Hellinga, C.A. wmr. I te Schiermonnikoog per 11-

4-82 verplaatst naar Kollum.
Hiemstra, H.A. wmr. te Joure per 1-7-82 ver-
plaatst naar Ferwerd.
Hqlwerda, J. te Leeuwarden per 1-4-82 bevorderd
tot owmr.
Kfeiterp, C. wmr. te Oosterwolde per 1-7-82 ver-
plaatst naar Lelystad (RPtW).
Kolk v.d., LM. wmr. te Ferwerd per 15-7-82 de
dienst verlaten.
Korendijk, E. wmr. te Damwoude per 1-7-82ver-
plaatst naar Ferwerd.
Langen van, A.A. te Franeker per 1-6-82 aan-
gesteld als res. wmr.
Marrum van, M. te Kollum per 1-4-82 bevorderd
tot AAC 2.
Monsma, J. owmr. te Oosterwolde per 1-7-82
verplaatst naar Enkhuizen (distr. Alkmaar).
Ravesloot, H.C.M. wmr. te Grouw per 15-5-82
verplaatst naar Mantgum.

in memoriam

Roorda, H.
wmr. te Veenwouden

geb. 17-6-1960
overl.17-7-19U2

in memoriam

Schedeler, F.W.
wmr. I te Leeuwarden

geb. 10-1-1924
overl.12-7-1982

Stoffelsma, J. te Balk per 1-5-82 bevorderd tot
AAC 1. en verplaatst naar Leeuwarden.
Stuursma, L. wmr. te Joure per "l-1-82 verplaatst
naar's-Gravenhage (distr.'s-Gravenhage).

Swart, G.J. te Ferwerd per 1-4-82 aangesteld als
schr.
Terpstra, K. res. wmr. lte Menaldumadeel per'l-6-
82 met f.l.o.
Veenstra, J. wmr. te Oosterwolde per 1-7-82 ver-
plaatst naart Enkhuizen (distr. Alkmaar).
Visser, J. te Damwoude per 1-4-82 bevorderd tot
schr. A.
Visser, S. per 1-7-82 aangesteld als res. wmr. bij
verkeersgr.
Vos de, M.A. wmr. te Joure pe-r 1-7-82 verplaatst
naar Bodegraven (distr.'s-Gravenhage).

Zijm, C.J. wmr. te Damwoude per 1-7-82 ver-
plaatst naar Bodegraven (distr.'s-Gravenhage).

Distrikt Maastricht

Beckers, E.A.M. wmr. te Beek per 1-7-82 ver-
plaatst naar Drunen (distr. Den Bosch).
Blanken, A.H.M.L. AAC 1 te Schaesberg per 1-5-

82 verplaatst naar Meerssen.

Blezer, L.E.M. wmr. te Beek per 1-7-82 verplaatst
naar Cuijk (distr. Den Bosch).
Brull, H.G.A. res. wmr. te Wijlre per 15-6-82 de

dienst verlaten.
Dellink, M.C. te Beek per 1-7-82 bevorderd tot
wmr. l.
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Delnoij, H.A.M.J. rech. gr. per 1-4-82 bevorderd
tot owmr.
Frauenrath, H.J. wmr. te Beek per 1-7-82 ver-
plaatst naar Rosmalen (distr. Den Bosch).
Golsteijn, J.H. adj. te Maastricht per 1-7-82 met
f .1.o.

Hendrix, G.H.L. schr. A. te Meerssen per 1-5-82

verplaatst naar Maastricht.
Hondorp, J.H. te Urmond per 1-7-82 bevorderd
tot wmr. l.
Horijns, J.F. wmr. te Beek per 1-7-82 verplaatst
naar Wieringerwaard (distr. Alkmaar).
Jacobs, P.J.C. wmr. te Gulpen per 1-7-82 ver-
plaatst naar Putte (distr. Breda).
Jong de, H.A. te Ubach over Worms per 1-7-82
bevorderd tot wmr. l.
Keulen, J.H. res. wmr. I te Born per 1-6-82 met
f .1.o.

Koning de, J.A.F. te Susteren per 1-7-82 bevor-
derd tot wmr. L

Kroes, T. te Beek per 1-7-82 bevorderd tot wmr. l.

Leunissen, H.M.C. wmr. I te Schaesberg per 1-7-

82 verplaatst naar Ulestraten.
Mulkens, K.M. te Meerssen per 1-7-82 bevorderd
tot wmr. l.
Paaschen, S. te Gulpen per 1-6-82 bevorderd tot
wmr. en per 1-7-82 verplaatst naar Hazerswoude-
Rijndijk (distr.'s-Gravenhage).
Ras, C.H.J.M. te Meerssen per 1-5-82 aangesteld
als schr. A.
Roks, R. wmr. te Meerssen per 1-7-82 verplaatst
naar Driebergen (distr. Utrecht).
Schuermans, R.J.A. te Gulpen per 1-7-82 ver-
plaatst naar Rijên (distr. Breda).
Sterkens, J.B.A. wmr. te Gulpen per 1-7-82ver-
plaatst naar Oisterwijk (distr. Breda).
Stevens, J.P.G.G. rechgr. per 1-4-82 bevorderd
tot owmr.
Teekamp, P.F. rechgr. per 1-4-82 bevorderd tot
owmr.
Vallinga, W. te Schaesberg per 1-7-82 bevorderd
tot wmr. L
Veenendaal, J. te Echt per 1-4-82 bevorderd tot
owmr./ 2e owmr. en verplaatst naar Maasbracht
(distr. Roermond).
Vonken, J.J.M. te Eijsden per 1-7-82 bevorderd
tot wmr. l.
Wassenberg, H.J. res. wmr. lte Brunssum per 1-

7-82 met f.l.o.

Distrikt Middelburg

Aert van, M.P.C. adj. te Axel per 1-10-82 de

dienst verlaten.

Bogaert, J.B. wmr. te Zierikzee per 1-7-92 ver-
plaatst naar Axel.
Doorn van, L.C. wmr. te Tierikzee per 1-7-g2ver-
plaatst naar Hulst.
Endt v.d., J.C. te Reimerswaal per 1-7-92 aan-
gesteld als res. wmr.
Geervliet, L. te Zierikzee per 1-6-82 bevorderd tot
wmr. en per 1-7-82 verplaatst naar Hansweert.
Geldorf, l.J. wmr. te Tierikzee per 1-7-g2 ver-
plaatst naar Heinkenszand.
Hamelink, J.K. te Middelburg per 1-4-82 bevor-
derd tot owmr.
Kasse, J. te Middelburg per 1-4-82 bevorderd tot
owmr. en verplaatst naar Koudekerke.
Kleinschmidt, G. te Axel per 1-7-82 bevorderd tot
adj.
Kunder de, P.A. te Reimerswaal per l-7-82 aan-
gesteld als res. wmr.
Lampaert, G.P.A. te Hontenisse per 1-7-82 bevor-
derd tot wmr. l.
Meer Marijs v.d., W. te Kruiningen per 15-6-82

aangesteld als res. wmr.
Nieuwenhuize, C.A. te Reimerswaal per 1-7-82

aangesteld als res. wmr.
Ooms, J.W. te Tholen per 1-7-82 bevorderd tot
wmr. l.
Rutgers, H. te Bruinisse per 1-7-82 bevorderd tot
owmr. en verplaatst naar Oosterland.
Soer, J. te Borsele per 1-7-82 bevorderd tot wmr. L

Terol, O.J. wmr. te Zierikzee per 1-7-82 verplaatst
naar Breskens.
Timmermans-de Lijser, L.M.C. te Middelburg
per 1-5-82 bevorderd tot AAC 3.

Schot, M.C. te Schouwen-Duiveland per 1-5-82

àangesteld als schr.
Veenstra, R. wmr. I te Heinkenszand per 28-6-82
verplaatst naar Leiderdorp (distr.'s-Gravenhage).

Verlaan, K. te Aardenburg per 1-7-82 beriorderd
tot wmr. l.
Waardenburg van, D.R.C. te Axel per 1-5-82 be-

vorderd tot owmr. en verplaatst naar Nieuw-
Namen.
Wit de, A.P. te Kruiningen per 1-5-82 bevorderd
tot owmr.
lJzerman, J.A. wmr. I te Axel per 1-7-82 ver-
plaatst naar Rilland-Bath.

Distrikt Nijmegen

Alderliesten, W. te Wisch per 1-7-82 bevorderd
tot wmr. l.
Balen Bfanken van, H. te Huissen per 1-7-82be-
vorderd tot wmr. l.
Beers, H.J.C. te Nijmegen per 1-4-82 bevorderd

tot owmr.
Berendsen, J.G.J. te Druten per 1-7-B2bevorderd
tot wmr. L
Bezembinder, M. te Groesbeek per 1-7-82 bevor-
derd tot wmr. l.
Bikker, D. te Nijmegen per 1-2-82 aangesteld als
schr.
Binsma, M.A. te Wamel per 1-7-82 bevorderd tot
wmr. l.'
Blankensteijn, E. wmr. te Wamel per 1-7-82ver-
plaatst naar Nijkerk (distr. Apeldoorn).
Bloem, R.A.M. te Wijchen per 1-7-82 bevorderd
tot wmr. l.
Boerhof, T.J.M. te Wisch per 1-7-82 bevorderd
tot wmr. L
Brandts, A.G.M. te Nijmegen per 1-7-82 bevor-
derd tot wmr. l.
Brink, G.L. te Deest per 1-6-82 bevorderd tot
owmr.
Castelein, C.M.L.C. te Nijmegen per 1-2-82 be-
vorderd tot AAC 3.
Daniels, P.A.J. te Huissen per 1-7-82 bevorderd
tot wmr. l.
Dierx, F.L.M. wmr. te Gendringen per 5-6-82 ver-
plaatst naar Melick (distr. Roermond).
Disveld, P.G.W. te Wijchen per 1-7-82 bevorderd
tot wmr. l.
Driel van, F.T.M. wmr. te Doesburg per 1-7-82
verplaatst naar Beek.
Eimeren van. J.R.M. wmr. te Doesburg per 1-7-
82 verplaatst naar Groesbeek.
Ehren, H.G.F.M. res. wmr. te Ewijk per 15-5-82 de
dienst verlaten.
Elbers, E.F.J. te Elst per 1-7-82 bevorderd tot
wmr. l.
Eskes, E.J. wmr. te Groesbeek per 1-7-82 ver-
plaatst naar Kerkdriel.
Fest, P.L.J. res. wmr. lte Nijmegen per 1-7-g2 met
f .1.o.

Freriks, J.F.B. te Druten per 1-7-t2. bevorderd tot
wmr. l.
Gernert van. G.T.J. wmr. te Bergh per j-7-g2ver-
plaatst naar Gendt.
Grimm, P.O. te Doesburg per 1-7-B2bevorderd tot
wmr. l.
Groen de. G.J.H. te Neerijnen per 1-7-g2bevor-
derd tot wmr. l.
Haaf ten, J.H.J. wmr. I te pannerden per 1-7-g2
verplaatst naar's-Heerenberg.
Honing v.d., A. te Groesbeek per 1-7-82 bevor-
derd tot wmr. l.
Hoytink, A.H.B. te Maasdriel per 1-7-82 bevor-
derd tot wmr. l.
Huiberts, H. wmr. I te Doesburg per 1-8-82 de
dienst verlaten.

cAP.cHuRAPPARATUURreH;,:lfj"":?';:"ï,ï.:ï'"'s#:J:1:"*J|3:;'ï..o

Short range proiector (Pistool) Voor schietafstanden van 10 tot 12 meter
Long range projector (Koolzuurgasgeweer) Voor schietafstanden van
maximaal 35 meter
Extra tong range proiector (Vuurwapengeweer) Voor schietafstanden van
10 tot 100 meter

Een duidelijke Nederlandse brochure over de toepassing van deze apparatuur is thans
beschikbaar op aanvraag.

Strandgaperweg 30 . 8256 PZ Biddinghuizen
tel.032ll-1707

DORHOUT IVIEES
JACHT EN SCHIETSPORTCENTRUM

Agent voor Capture-apparatuur van
Palmer Chemical v/h Bureau Vecin
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GELD

Jong de, H. te Groesbeek per 1-7-82 verplaatst
naar Gameren.
Jongkind, R.H. wmr. te Dreumel per 1-7-82ver-
plaatst naar Beneden-Leeuwen.
Jurcka, G.P.M. te Nijmegen per 1-4-82 bevorderd
tot owmr.
Kaasjager, C. te Nijmegen per 1-7-82 bevorderd
tot wmr. L

Kaihatu. W.F. wmr. te Doesburg per 1-7-82ver-
plaatst naar Dreumel.
Kasteef van, J. te Bergh per 1-7-82 bevorderd tot
wmr. l.
Kleinpenning, F.W.J.M. te Zelhem per 1-4-82 be-
vorderd tot owmr. en verplaatst naar Nijmegen.
Koenen, T.J.H. wmr. lte Gameren per 1-4-82ver-
plaatst naar Rosmalen.
Maas, J.H.M. te Elst per 1-7-82 bevorderd tot
wmr. I en verplaatst naar Driebergen (distr.

Utrecht).
Meijer, A.R. wmr. te Groesbeek per 1-7-82 ver-
plaatst naar Zuilichem.
Peters, M.W.T. wmr. te Groesbeek per 1-7-82ver-
plaatst naar Huissen.
Phoefich, A.W.H. te Valburg per 1-7-82 bevorderd
tot wmr. l.
Renkens, J.M.E.J. te Ubbergen per 1-7-82 bevor-
derd tot wmr. l.
Rooks, R.J.B.M. te Didam per 1-7-82 bevorderd
tot wmr. l.
Rosmalen van, D.J. te Geldermalsen per 1-7-82
bevorderd tot wmr. L
Spoelstra, H.S. wmr. te Bergh per 1-7-82 ver-
plaatst naar Opheusden.
Stok, W.J.N. te Nijmegen per 'l-6-82 aangesteld
als AAA I.
Surminski, M.J.M. te Nijmegen per 1-5-82 aan-
gesteld als AAC 3.
Takke, E. wmr. te Doesburg per 1-7-82 verplaatst
naar Westervoort.
Theunisse, J.M.J. te Valburg per 1-7-82 bevor-
derd tot wmr. l.
Thijssen, D.A. wmr. te Bergh per 1-7-S2verplaatst
naar Geldermalsen.
Treijen van, D.M. te Groesbeek per 1-7-82 bevor-
derd tot wmr. l.
Tuil van, D. res. wmr. I te Lienden per 1-7-82 met
f .1.o.

Turkestein, G. owmr. te Lienden per 1-4-82ver-
plaatst naar Mijdrecht (distr. Utrecht).
Verdick. A.T. te Huissen per 1-7-82 bevorderd tot
wmr. l.

Warringa, R.C.A. te Wijchen per 1-7-82 bevorderd
tot wmr. l.
Werts, R. wmr. te Bergh per 1-7-82 verplaatst naar
Overasselt.
Windhouwer, H. te Brakel per 1-6-82 bevorderd
tot owmr.
Witjes, L.J.M. te Gendringen per 1-7-82 bevor-
derd tot wmr. l.

Witjes, L.J.M. wmr. te Nijmegen per 10-4-82 ver-
plaatst naar Dinxperlo.

Distrikt Roermond

Beerens, J.H. wmr. te Helden-Panningen per 1-7-
82 verplaatst naar Baarle-Nassau (distr. Breda).
Bemelmans, H.J.M. wmr. te Haelen per 1-7-82
de dienst verlaten.
Beurskens, H.P.W. res. wmr. te Arcen en Velden
per 15-5-82 de dienst verlaten.
Bosters, A.A.H. owmr. te Herkenbosch per 1-7-82
de dienst verlaten.

Bree van, J.P.M. te Swalmen per 1-7-82 bevor-
derd tot wmr. l.
Camp, Th.J.M. wmr. te Echt per 1-7-82 verplaatst
naar Mook (distr. Nijmegen).
Cooper, F.R.G. wmr. te Helden-Panningen per 1-

7 -82 verplaatst naar Herkenbosch.
Cox, H.G.F. res. wmr. te Meerlo-Wanssum per 15-
5-82 de dienst verlaten.
Driessen, H.G.J. te Echt per 1-7-82 bevorderd tot
wmr. l.
Geurts, J.G. wmr. I verkeersgr. per 1-8-82 met
f.l.o.
Heuff , R . P. G . wmr. te Thorn per 1 -7-82 verplaatst
naar Lienden (distr. Nijmegen).
Janssen, J.M. AAC 1 te Thorn per 1-6-82 de
dienst verlaten.
Jansen, L.J.H. te Nederweert per 1-7-82 bevor-
derd tot wmr. l.
Jorna, A.J.C. wmr. te Helden-Panningen per 1-7-
82 verplaatst naar Vianen (distr. Dordrecht).
Kemenade van, M.J.P.M. wmr. te Echt per 1-7-

82 verplaatst naar Sevenum.
Klift v.d., E.J.C. te Gennep per 1-7-82 bevorderd
tot wmr. l.
Knoeff, J.H. wmr. per 1-7-82 bevorderd tot wmr.
t.

Knoops, H.J.M. wmr. te Echt per 1-7-82 de dienst
verlaten.
Megens, W.A.A. te Mook per 1-7-82 bevorderd
tot wmr. l.
Meintema, J.H.A. te Echt per 1-6-82 aangesteld
als res. wmr.
Middeldorp, M.A.A. wmr. te Echt per 1-7-82ver-
plaatst naar Vlijmen (distr.'s-Hertogenbosch).
Moers, J.H.A. te Helden-Panningen per 1-7-82
bevorderd"tot wmr. l.
Nieskens, J.M.M. res. wmr. te Thorn per 1-6-82
de dienst verlaten.
Nikkessen, E.J.C. te Gennep per 1-7-82 bevor-
derd tot wmr. l.

Rijsbergen van, C.J.M. te Helden-Panningen per
1-7-82 bevorderd tot wmr. I en per 31-7-82 ver-
plaatst naar Wemeldinge (distr. Middelburg).
Schaafsma-Bockstael, Ch.E.W. wmr. te Mook
per 1-6-82 de dienst verlaten.
Schosswald, J.H.A.S.G. wmr. te Echt per 1-7-82
verplaatst naar Hazerswoude-Rijndijk (distr.
's.Gravenhage).
Schijns, J.P. te Swalmen per 1-7-82 bevorderd tot
wmr. l.
Stevens, H.P.R.M. te Maasbracht per 1-7-82be-
vorderd tot wmr. l.
Timmermans, V.J.A. wmr. te Helden-Panningen
per 1-7-82 verplaatst naar Made en Drimmelen (dis-
tr. Breda).
Verhaeren. C.J.M. te Herkenbosch per 1-7-82 be-
vorderd tot owmr.

vr/egens gebrek aan plaatsruimte
wordt het vervolg van de personalia in
het septembernummer geplaatst.

PEN
POST

PERSOOl{tIJKE
tEilltGElt

Netto in
handen

48
mnd.

72
mnd.

96
mnd.

2.000,

6.000,

10.000,

15.000,

20.000,

25.000,

30.000,

35.000,

40.000,

50.000,

59,-

172,-

280,-

415,-

550,-

685,-

823,-

960,-

1097,-

1427,-

45,-

130,-

210,-

310,-

411,-

511,-

613,-

715,-
g1i,-

1078,.

38,-

109,.

175,-

258,-

341,-

423,-

508,-

593,-

678,-

903,-

TarieÍwijzigingen voorbehouden.

KWIJÏSGHEtIIIl{G
BIJ OUERUJDEI{

BEt lIU

02263-3644
of schrijÍ naar

Antwoordnummer 60,
17OO VH OPMEER.

FRISIA
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goed'), maar hij kan niet overzien wat
er bij de afwikkeling van zijn 'geval' is
gebeurd en wat nog zal volgen.

,,Dat is de kater die ik heb overgehou-
den bij al m'n kontakten met de vele in-
stanties die erbij betrokken zijn."

KEES DE KONING:

'fn de mop zit olles over de outo
maar niets over de inzittende'

Kees de Konine @6) is opperwacht-
meester. Hij werkt als commandant van
een surveillance-eenheid bij de Algeme-
ne Verkeersdienst in Driebergen. Hij zat
in de Range Rover die op 8 oktober
1979 om 11.02 uur bij Oudenrijn na een
slip voorover het talud afbuitelde. De
opper beëindigde z'n 'vrije vlucht' op
het gras naast de auto (zie omslagfoto).
Hij liep ernstige heupkwetsuren op. Na
bijna drie jaren wil zijn linkerbeen nog
niet als voorheen, maar hij is weer aan
het werk: ,,Dankzij m'n kollega's bij de
AVD en het revalidatiecentrum in
Doorn.
De Koning is niet de rustigste. Hij er-

kent dat: ,,Wat heb ik op het eerste
hangijzer staan rammen", weet hij nog.
Na zijn verblijf in een Utrechts zieken-
huis kwam hij in een revalidatiecentrum
terecht. Daar werd hij meteen aan het
werk gezet. De patiënt had vroeger in de
metaal gewerkt en hij kreeg de kans zich
nog eens uit te leven in zijn oude vak.

,,Alles wat er na een dienstongeval te re-
gelen valt, moet je zelf doen. Er staat bij
de administratie dat wel een map met al-
le modellen van formulieren die je moet
invullen als je schade aan je dienstauto
hebt gereden, maar er is geen papiertje
terug te vinden dat je naar je ongeval-
lenverzekering moet sturen, als je zelf
iets is overkomen. Er is niemand die je
bijstaat om je de weg te wijzen. Wat
weet je vrouw van het invullen van for-
mulieren voor een voorschot? En denk
je dat je hoofd naar dat soort zaken
staat, als je je in het ziekenhuis ligt af te
vragen of je ooit nog zult kunnen lo-
pen? Alles is voor rekening van de over-
heid na een dienstongeval, staat er.
Maar het ziekenfonds betaalt keurig
volgens de regelingen uit. Dat betekent
dat je weer achter je geld aan moet dat is
ingehouden. Men bood ons een nieuwe
auto aan, een automaat waarmee ik zelf
weer zou kunnen rijden. Ik durfde de

wagen niet te aksepteren, bang om rech-

ten te verliezen als ik.zou tekenen."
Tijdens zijn revalidatie kreeg De Koning
het verzoek een briefje te tekenen,
waarin hij verklaarde af te zien van zijn
funktie. Er zou een andere passende

baan voor hem worden gevonden, zei
men.
De Koning: ,,Daar ben ik wel op afge-
brand. Je zit al zo vreselijk moeilijk.
Alsof je aan je nagels aan de dakgoot
hangt en er dan iemand op je vingers
gaat staan. Ik heb het benauwd gekre-
gen; de huisarts kwam over de vloer.
Zelfs de korpsarts vraagt zich af
waarom . . . Er was toch tijd genoeg?"
De opperwachtmeester kreeg smarte-
geld aangeboden. Daarover lopen nu de

onderhandelingen.

ll
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Nieuwe direkteur Kaderschool/ClOV i.o.:

'Wachtmeester, luitenant en opper
moeten elka aÍ vers taan'
APELDOORN. - ,,Wat is
nu eigenlijk permanente edu-
katie? Eên van de gevolgen
daarvan zal moeten zijn, dat
de wachtmeester, de luite-
nant en de opper elkaars taal
verstaan. Daarom is het no-
dig dat er ook enige lijn
komt in de verschillende
politieopleidingen. Er moet
op de Nederlandse Politie
Akademie, de primaire
politiescholen, ons CIOV en
het Studiecentrum in Warns-
veld niet verschillend over
dezelfde onderwerpen wor-
den gesproken."
Aldus direkteur B. Van Twil-
lert op 22 juni bij zijn instal-
latie op de Kaderschool/het
Centraal Instituut Opleiding
en vorming (i.o.) van het
korps Rijkspolitie in Apel-
doorn.
De heer Van Twrïlert over de
inhoud van de kursussen op
zijn instituut: ,,Een aantal
eisen van wat we moeten bie-
den, vinden we terug in de
funktiebeschrij vingen zoals
die er.liggen. Ik denk niet
dat we erg diep behoeven in
te gaan op zaken die de kur-
sist onder de knie heeft.
Belangrijk is wel, dat we een
weg vinden voor zaken die

hij of zij nodig heeft om
goed te kunnen funktione-
ren. De volwassen politie-
ambtenaar zal bij ons in
staat moeten zijn zich goed
uit te rusten."

Stempel

,,Niet voor niets heeft de mi-
nister van justitie ondanks
alle bezuinigingen een hoge
prioriteit gevraagd en ge-
kregen voor dit instituut",
aldus de algemeen inspekteur
P. J. Plattel. ,,Dat instituut
zal een stempel op het gehele

korps gaan drukken. Aan
dat funktioneren moet het
gehele korps meedenken.

(Foto's C. Goemans)

Er mag geen koers worden
gevaren die volkomen gaat
afwijken van de politie-
praktijk. U zult als direkteur
zeer frekwent uw oren te
luisteren moeten leggen bij
de korpsleiding en de com-

mandanten. Samen zullen we

dit instituut naar een toe-
komst dragen waar ieder vol
vertrouwen achter kan
staan", hield hij zijn gehoor
voor.
Inmiddels is er schot ge-

komen in de vorming van
het CIOV. Na de komst van
de direkteur heeft ook een

elftal politiedocenten bericht
ontvangen van hun detache-
ment aan de 'Wijert'. Het
wachten is nu nog op de
toestemming om vier burger-
vakdocenten aan te trekken
die nodig zijn voor de uit-
bouw van \et uiteindelijke
CIOV.
,,Zolang zij er niet zijn,
kunnen wij niet verder. Wij
hebben hun deskundigheid
nodig voor een verdere ont-
wikkeling", vindt direkteur
Van Twillert.

De Wijert

Binnenkort wordt het laatste
kontingent adspiranten in
Apeldoorn in opleiding ge-

nomen. In september 1983

zullen de laatste wacht-
meesters afzwaaien. Er lig-
gen plannen op tafel om in
het gebouwehkomplex aan
de Arnhemseweg naast het
CIOV de Verkeerschool van
de Rijkspolitie onder te bren-
gen. Beide onderdelen heb-
ben een plan van eisen voor
hun aanstaande onderkomen
ingeleverd. (AH)

KOlonel B. van de periode vàn'52-'54 biide

f*ille.t terug in Koninkliike Mareèhaussee-

À,.,:... r r ,'.. =: '," V '.1955,taÍ 1957'@lgde hiiA'erooorn 
xirr:,';'i:: ;:ifr:;;::-

Kalonel Bbb van-'Twillert'is insiÍiuut te't''OpleiQiQg van
weer terug in Apeldoorn. Op .Hogere Politieombttenaren in
29 april 1934 werd hij daar Hilversum. Hij ving zijn
geborent. Etj Aezàint er dè loobbaon ati odjunkt-
lagere school en de HBS inspekteur aan bii de

wàqr hii in 1952 het diplomo GeneentepOlitie van'Amst&
Í{BS-B behaalde, :'Zijn
díenstplichÍ verv,ulde hij'ítt' oyer,,iÍlqur.4e,,,Rí:ikw\ilie en 

.

werd als officier-toegevoegd
in gedeeld bii h,et distrikt
Nijffiesen. ':lt l963"tot I96i.
was hij oíficier belast met
opleidingen aan de
oplèi$ngsse,hool vaa:de .r,',

Rijkspolitie in Arnhem.
Vervolgens werkte htj se-
durende zeiêneneertI*lí j aci.'.
ats hoofd Algemene Dienst,
tevèns vervaigend distrikts-
commandant' in Utr.echt. Gp-',
I januari werd hij benoemd

tot direkteur van de afdeling
Harlingen van de opleidings-
scha.$ Op,I'.àpril vai dit '...

joar volgde zijn benoeming
tot dïrekteur van dè
Kadèrschoal./ÊlOY i;,0. '
De heer Van Twillert is ge-

huwd. Hij heelt een dochter
van 20 en een zoon von 16
jaar. Hij íennist grdag, doet
aan fótografie en tekenen en
verdiept zich:'in de kènnis '.=,

,:i.an"w.Íingnr,.iir, 11.I' ; ,r. "
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ZelÍdenkende
parkeerschijf

LEIDERDORP. - Kollega
L. de Leeuw uit Bodegraven
is sinds kort op zijn qui-vive
als hij parkeerkontrole doet.
Zijn buurman W. Hulsmans

had zo'n nieuw model
parkeerschijf aangeschaft die
'op het tijdstip van aan-
komst' thuis meteen uit el-
kaar viel. De buurman (klok-
kemaker) zag dat de ronde
schijf die de uren aangeeft
precies leek op de wijzerplaat
van een klok. Dat bracht

Veel geld hoeft het niet te kosten.

Standbeeld naar
RP'er vernoemd

's-HERTOGENBOSCH. -In Veghel is op 18 juni een
standbeeld naar een RP'er
vernoemd. De naamgever is

Willem den Das, een wacht-
meester eerste klas die op die
datum precies 25 jaar bij de
groep Veghel van de
Rijkspolitie werkte.
Willem den Das is een be-.
kende en geziene figuur in
Veghel en daarbuiten. Naast
zijn normale werk (krante-
kop: 'Hij is een beetje de
puinruimer van de groep') is
hij schietinstrukteur, leider
van het distriktsvoetbalelftal,
gewaardeerd en allesziend
verzorger van het detache-
ment 'Zuid' op de Vierdaag-
se, voorzitter van de Blauw-
geel-veteranen, lid van de ge-

meentelijke kommissie voor
Bijstand en hobbyïst wan-

neer het zijn glanzend witte
Mercedes betreft. Volgens
het Brabants Nieuwsblad is

het woord ambitie hem
vreemd; hij voelt zich een

tevreden mens die van zijn
leven iets probeert te maken.

(Foto Techn. Rech.)

Willem den Das was hele-
maal niet van plan om zoveel
aan zijn jubileum te doen.
Met deze gedachtengang

bleek niet iedereen het eens

Op de minuut.

Hulsmans op het idee er een
normaal batterij-uurwerk
achter te monteren. Sinds-
dien loopt de parkeerschijf
als een.klok. Op de minuut.

Tussen wat andere rommel
op het dashboard valt het
uurwerk achter de schijf niet
eens op. En voor de prijs er-
van hoeft men de aanschaf
ook niet te laten. Zo'n zelf-

te kunnen worden. Het ge-

volg was dan ook dat
's avonds tussen vijf en ne-
gen een lange rij inwoners
van Veghel hem een hand
kwamen drukken.

Burgemeester mr. H. P. J.
van Weegen had die avond
een rol bij een andere ge-

beurtenis te vervullen. In het
stadscentrum moest een
beeldje worden onthuld. Bij
deze gelegenheid liet de
eerste burger weten getroffen
te zijn door de spontane hul-
de die de politieman ten deel
was gevallen. ,,De hulde
heeft mij geïnspireerd dat
beeldje de naam van deze ge-

ziene politieman, die boven-
dien van een feestje houdt,

(Foto's Techn. Rech.)

denkende parkeerschijf is in
ieder geval goedkoper dan
een bekeuring. Maar De
Leeuw heeft de zaak door.
In Bodegraven is de vinding
inmiddels een publiek ge-

heim. (rhs)

Spaar de politie

LEEUWARDEN. _ ,,AIS
de kontrole op fraude met
sociale uitkeringen wordt
verscherpt, is het niet nodig
rigoreus te snijden in het
politiewerk. In Nederland is
plaats voor nog zeshonderd
uitkeringsrechercheur s. Zij
kunnen de schatkist jaarlijks
een bedrag van rond de 170

miljoen opleveren", zegt
overste E. T. van Hoorn.
De nieuwe direkteur van de

opleidingsschool in Harlin-
gen denkt dat twee procent
van de uitkeringsgerechtig-
den misbruik van sociale
voorzieningen maakt. Als de

800 uitkeringskontroleurs ie-
der per jaar veertig fraude-
zaken zouden opsporen zou
er niet behoeven te worden
bezuinigd op benzine en
personeel bij de politie.

(Parool)te geven." (JH)
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Majoor De Vos
nieuwe voorzitter
RP-kapel

VOORBURG. - De
Rijkspolitiekapel heeft een
nieuwe voorzitter.
Majoor J. M. de Vos,
plaatsvervangend direkteur
van de Kaderschool/ClOV
i.o. in Apeldoorn heeft zich
bereid verklaard de taak op
zich te nemen. De RP-kapel
heeft het sinds het aftreden

van kolonel H. van Laar
zonder moeten doen. (AH)

Uniek jubileum

ROERMOND. - Vijftig
jaar lang ondervinden de
speurhondgeleiders in Lim-
burg tijdens hun wekelijkse
oefendag al een gastvrij ont-
haal in café-restaurant 'De
Bos' in Swalmen. Een halve
eeuw lang al zorgl de familie
Van Cruchten voor het natje

en het droogje van de
speurhondgeleiders en hun
hondsmaten.

Mevrouw A. Cordang-Van
Cruchten (Anna Van-De-
Bos) is de huidige gastvrouw
voor de RP'ers. Zij vierden

- op de foto - het unieke
jubileum graag even mee.

(vdB)

V.l.n.r. Van Bergen en Van den Boomen met Ares en Lex,
mevrouw Anna Van-De-Bos,. Veenhoven en Kersten met
Flip en Bobby.

Van de baan
geblazen

SCHIPHOL. - De
PH-RPG, een eenmotorig
toestel van de Dienst Lucht-
vaart van de Rijkspolitie, is

op 19 augustus op Schiphol
van de startbaan geblazen.
Het vliegtuigje stond op het
punt op te stijgen voor een
patrouille. Het zou wachten

tot een DC-8 zou zijn ver-
trokken. Het 'vol gas' van
het passagiersvliegtuig en de
straffe wind waren teveel
voor de PH-RPG. Het
toestelletje kwam onderste-
boven te liggen. Cessna-
pechvogel Ron Reijnders
kwam met de schrik vrij. De
schade aan het toestel be-
draagt ongeveer twee ton.

(RMS)

14

Duizend vlieguren

.scHiPHOL. 
- De heli-

vliegers Raadsveld, Beelen,
Camijn, Oord en Knetch van
de Dienst Luchtvaart van de
Rijkspolitie hadden er eind
l98l stuk voor stuk al dui-
zend vlieguren op hun Ból-

kow's opzitten. Dat feit was
voor de vliegtuigfabriek aan-
leiding om de vliegers te feli-
citeren. Commandant Gerrit-
sen van de Dienst zelf prikte
hen de speld op en reikte de
bijbehorende oorkonde uit.

(RMS)

(Foto Dienst Luchtvaart)

Niet voor niets

DRIEBERGEN. - De kolle-
ga's Geenen en Schuren van
de AVD in Driebergen waren
op die juli-avond niet voor
niets onderweg. Op de '75'
onder de rook van Vessem
kontroleerde Geenen een wa-
gentje. Routinematig bekeek
de wachtmeester het inte-
rieur. Hij riep Schuren erbij.
,,Komen die boxen jou ook
zo bekend voor?" informeer-
de hij. Schuren knikte. Nog

niet zo lang geleden was zijn
wagen opengebroken en
sindsdien miste hij drie
luidsprekers. En deze hier
achter in de auto leken er
verrekt veel op. Geenen
praat nog even met de
bestuurder met als gevolg dat
de man werd afgevoerd naar
een politiebtiro. Daar biecht-
te hij nog een serie dief-
stallen uit auto's op.
Allemaal gepleegd in de
woonomgeving van Geene en
Schuren. (rhL)

(Foto Dienst Luchtvaart RP)

Te licht gebouwd voor het zware werk.
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In stijl

's-HERTOGENBOSCH. -Woudrichem, in het rivieren-
gebied tegenover Gorinchem,
is een plaats met geschiede-

nis. Wie daar belangstellend
naar is kan aanwijzingen -
oude huisjes, een statig stad-
huis - voor die rijke his-
torie terugvinden bij een be-
zoek aan de 'Kop van het
Land'.
Dirk Eekhof, die de scepter
zwaait over de kleine groep
en in is voor een initiatief,
leek het een goed idee zijn
groep en zijn materiaal zo-
veel mogelijk aan te passen

aan de sfeer van Woud-
richem. Voor mensen in tra-
ditionele uniformen niet zo'n
probleem. Voor het
surveillance-materiaal in de
moderne outfit wel. Terug
naar, laten we zeggen, de ze-
ventiende eeuw leek hem ook
niet zoveel. Eekhof vond er
wat op. De strakke letters
van het woord 'Rijkspolitie'
verdwenen van de GSA. Op
de bumper kwam in gotische
letters te staan: Rijkspolitie
Woudrichem. 't Gaat

(Foto Techn. Recherche) tenslotte orh het idee. (JH)

Emmers te weinig. (Foto's Techn. Rech.) Toch nog opvallend, die surveillance.

15

Ze hebben er een
emmer onder gezet

GRONINGEN. - ,,We had-
den lekkage in het buro.
Maar ze hebben er wat aan
gedaan. Ze hebben er een
emmer onder gezet . . ."
U herinnert zich misschien
het grapje in Granaatjes van
de vorige maand. Dezelfde
grap bleek op hetzelfde mo-
ment bittere ernst in Gronin-
gen in het 'semi-permanente
onderkomen van de staf van
het distrikt. Daar werd bin-
nen korte tijd voor de twee-
de maal met emmers en
dweilen gesjouwd om droge
voeten te houden. De inven-
taris van het buro voorlich-
ting moest worden verplaatst
en de technische recher-
cheurs waren ook op alles

voorbereid. Zij hebben dan
wel hun eigen regenpijp
maar houden de paraplu

dicht bij de hand voor het
geval dat het weer eens

mocht gaan regenen. (HK)

tlii
;
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RP'ers uit Lemmer
lieten zakslaan

LEEUTWARDEN. - Vier
RP'ers uit het Friese Lem-
mer organiseerden deze zo-
mer voor hun plaatsgenoten
een wedstrijd zakslaan.
Achtenveertig gingen op het
aanbod van hun politie in
door zich op de geven voor
een wankel avontuur boven
het water. De politiemensen
en de plaatselijke VVV orga-
niseerden, de VVV zorgde
voor de prijzen, duikers van

de brandweer uit Sneek en
leden van de Reddings-
brigade van de plaats aan het
IJsselmeer kwamen om te
redden wat er te redden viel
en naar schatting vijftien-
honderd belangstellenden ke-
ken toe in de stille verwach-
ting dat er velen in de afval-
race te water zouden gaan.
De RP'ers zijn van plan het
waterfestijn volgend jaar op-
nieuw te organiseren. (PB)

(Foto Dick Verton)

Belangste lling genoeg.

Nederlandse politiemensen'hóflich und gerticht'

Nederlandse politiemensen
zijn, op die van Engeland en
Denemarken na, de meest
sympathieke dienders van
Europa. Dat beweert althans
het Duitse blad Auto-
Zeitung dat een enquête
hield onder bijna 3000 lezers.

De vragen luidden o.a.: Hoe
heeft u de politie in het
buitenland ervaren? Stug of
hartelijk? Korrupt of on-
kreukbaar? Afwijzend of be-
hulpzaam? Kleingeestig of
ruimdenkend? Aanmatigend
of belangstellend? Waren ze

rechtvaardig? Argwanend of
fair? Brutaal of vriendelijk?
De vragen werden be-
oordeeld met 0 tot l0 pun-
ten. Van de tachtig te be-
halen punten behaalden de
Engelse kollega's er 67. Alle
ondervraagden vonden hen
bij uitstek onkreukbaar en
vriendelijk. De Denen kwa-
men op de tweede plaats. Ze

zijn 'eerlijk en niet korrupt'.
De derde plaats was voor de
Nederlanders met bijna 57
punten. De lezers van Auto-
Zeitung waarderen hen ten
zeerste: 'vriendelijk en recht-
vaardig'.
De volgende plaatsen werden
ingenomen door achtereen-
volgens de Duitsers, de
Luxemburgers, de Fransen,
de Belgen ('onkreukbaar
maar kleingeestig'), de
Oostenrijkers ('veel hart,
maar aanmatigend'), de 

'

Zwitsers ('onkreukbaar,
maar afwijzend'), de Span-
jaarden ('vriendelijk, maar
aanmatigend'). De ltalianen
staan op de voorlaatste

'plaats: de Duitse auto-
mobilisten vinden hen 'Aan-
matigend en tevens behulp-
zaam'). De Joegoslaven ko-
men op de elfde plaats:

'kleingeestig en stug', aldus
de ondervraagden. (AH)

16

kort
&klein

gelezen

o Meer politie op straat
leidt niet tot een daling van
de kleine kriminaliteit. Dat
blijkt uit een experiment in
Hoogeveen, \ryaar de politie
in bijna dubbele getale op
straat verscheen om o.a.
diefstal en vernielingen te
voorkomen. Mensen die op
de hoogte waren van de ver-
hoogde aandacht van de po-
litie, zeiden zich wel veiliger
te voelen. Hun waardering
voor de politie nam toe.

(De Stem)

o Een verzekeringsmaat-
schappij in Apeldoorn is van
plan computergegevens op te
slaan over gevaarlijke stof-
fen. Politie en brandweer
zouden ze bij noodzaak kun-
nen gebruiken. (Volkskrant)

o De stichting Stuff Vrij
uit Groningen heeft een z.g.
'Cannabisverzekering' in-
gesteld. Deze verzekering
dekt de schade wanneer
hasjies of marihuana door de
politie in beslag wordt ge-

nomen. (Waarheid)

o De ME-opleiding van de
Gemeentepolitie gaat oefenen
op het bedrijfskomplex
Heveadorp. Er zullen o.a.
uithoudings- en anti-
kraakoefeningen (hoe een
pand te benaderen en te ont-
ruimen) worden gehouden.

(VN)

a De Arnhemse politie gaat
werkloze onderwijzers in-
schakelen in een
voorlichtingskampagne tegen
het toenemend vandalisme.

(NRC)

o ,,De kosten Yan onder-
zoeken in fraudezaken moet
voor een deel bij de overheid
in rekening kunnen worden
gebracht", vindt kapitein
Van Eerden van de justitiële
dienst van het RP-distrikt
Dordrecht. ,,Het is onbevre-
digend dat op politiekosten
moet worden bezuinigd, ter-
wijl de baten in koppel-
baasaffaires in de staatskas
vloeien" (NAC)

o De politie is gevraagd te
helpen bij de bestrijding van
de muskusrat. Er worden
proeven genomen om vast te
stellen of speurhonden ook
muskusratten kunnen vin-
den. (Tel.)

o PSP-kamerlid Van der
Spek vermoedt dat de politie
weinig bereid is het aantal
gevallen van preventieve
hechtenis te verminderen.
Hij denkt dat die opstelling
te maken heeft met de 'lu-
kratieve vergoedingsregeling'
van Í 176,50 per dag per
gedetineerde. (Waarheid)

o Op de luchthaven Schip-
hol zijn in de eerste maanden
van dit jaar h meer ver-
dovende middelen onder-
schept dan in heel 1981.

(Parool)

o De Gemeentepolitie van
Rheden is als eerste korps
begonnen met de verkoop
aan het publiek van ge-

vonden en niet afgehaalde
fietsen. Andere gemeenten
hebben belangstelling voor
dit experiment. Tot nu toe
werden de tweewielers na een

aantal kijkdagen op veilingen
buiten de eigen gemeente
verkocht. (Telegraaf)

RPm signaleert in dit rubriek-
je wat er in de pers over de po-
litie wordt geschreven. Voor
de juistheid van de inhoud
blijven de genoemde media
verantwoordelijk.
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@ÍREWK

tunit bv

7 Het\
qoed'

"H,f
Toch maar mooi rnn Ttrnit.

Ook de 'RP 15' dankt.zijn verbluffende
vaareigenschappen aan de

SGH OTTE L- roeÍpÍopel ler
de ideale voortstuwing en besturing voor

PATROUILLE., DIRECTIE. EN WERKBOTEN

Uitvoerige inlichtingen worden verstrekt door

SCHOTTEL- Nederland b.v.
SATURNUSSTRAAT 89 - POSTBUS 809 - DEN HAAG

Telefoon 070-814731

Simon de Cockstraat 15,5048 AW Ïlburg.Tel.013-686905
Il nimox import divisie.

BUKO ,s gesp ecialiseerd in leningen en tweede hypotheken voor ambtenaren en
leraren. Uw aanvraag wordt te allen tijde nauwkeurig èn discreet behandeld.

Penoonlllke lenlngen

in
handen 24x 36x 48x 60x 96x

3.500,
7.500,

10.000,
15.000,
20.000,
25.000,
30.000,
35.000,

179,-
378,-
499,-
743,-
986,-

1230,-
1473,-
1716,-

130,-
273,-
359,-
533,-
706,-
880,-

1053,-
1227.-

1 03,
220,
289,
428,
566,
705,
844,
982.

88,
1 89,
247,
365,
483,
600,
71 I,
435

r q6,-
184,:
270,-
357,-
443,-
529,-
615.-

Doorlopend kredlel

tn
handen

aÍl.p/mnd
incl.rente

rente
Vo

theor.
looot.

tn
handen

aÍl.p/mnd
incl.rente

renle
%

theor.
looot.

5.000,
8.000,

10.000,
13.000,
15.000,

1 00,
1 60,
200,
260,
262.

1,76
1,60
1,53
1,49
1,44

122
102
98
94

124

18.000,
20.000,
2s.000,
30.000,
3s.000,

315,-
350,-
437,50
525,-
62s -

1,44
1,42
1,41
1,41
1.4',1

121
121
114
114
't14

Voor alle leningen geldt
. Íussen/iggende of hogere bedragen

dan hier aangegeven ziin mogeliik.
o gëén informatie werkgever.
o géén afsluitprovisie, gêón notarls-

ol taxatlekoslen.
o rente fiscaal aftrekbaar.

BUKOVOOR'N GOEDADVIES

2e hypotheken

tn
handen 120x 1 80x 240x

tn
handen 1 20x 1 80x 240x

15.000
20.000
25.000

239,
31 5,
390.

1 97,
259,
320

1 85,
231,
2A

30.000,
40.000,
60.000.

466,
61 7,

1 058.

382,
505,
940,

340,
449,
898,

EN'N PASSENDELENING
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Boer den, C. wmr. I te Hellevoetsluis per 1-7-82

verplaatst naar Dordrecht.
Boeve, J. wmr. te Barendrecht per 28-8-82 ver-
plaatst naar Twello (distr. Apeldoorn).
Bol, M.L. te Dordrecht per 1-6-82 bevorderd tot
AAC'1.

Botbijl, R. wmr. te Hellevoetsluis per 1-7-82 ver'
plaatst naar Helvoirt (distr.'s-Hertogenbosch).
Gorissen, J.C. wmr. te Hellevoetsluis per 1-7-82

verplaatst naar Willemstad (distr. Breda).

Groot de, P. owmr. te Hellevoetsluis per 1-7-82

verplaatst naar Dordrecht.
Haveren van, W.E. wmr. te Hellevoetsluis per 1-7-

82 verplaatst naar Drunen (distr. 's-Hertogen-

bosch).
Heerikhuisen, M. wmr. te Hellevoetsluis per 1-7-

82 verplaatst naar Voorhout (distr. 's-Gravenhage).
Huizinga, W. wmr. te Hellevoetsluis per 1-7-82

verplaatst naar Ouddorp.
Jong de, A.M.P. te Dordrecht per 1-7-82 bevor-
derd tot AAA 2.
Koers, E. owmr. te Rhoon per 1-7-82 verplaatst
naar Rozenburg.
Mesker, C.L. te Dordrecht per 1-4-82 bevorderd
tot RA lll.
Nijenhuis, E.N. wmr. te Hellevoetsluis per 1-7-82

verplaatst naar Vleuten (distr. Utrecht).
Overeijnder, D.J.S. te Oud-Beijerland per 1-7-82

bevorderd tot wmr. l.
Pfeiffer, H.K. wmr. te Hellevoetsluis per 1-7-82

verplaatst naar Haamstede (distr. Middelburg).
Pollemans, A.C. owmr. te Hellevoetsluis per 1-7-

82 verplaatst naar Dordrecht.
Roos, N. te Numansdorp per 1-7-82 aangesteld als

schr.
Rhijsse, W.A. wmr. te Hellevoetsluis per 1-7-82

verplaatst naar Spijkenisse (RPtW).

Velden van de, J. schr. A te Numansdorp per 1-7-

82 de dienst verlaten.
Veldkamp, L.M.D. wmr. te Hellevoetsluis per 1-7-

82 verplaatst naar Druten (distr. Nijmegen).

Verheij, J. res. wmr. I te Zuidland per 1-8-82 de
dienst verlaten.
Visser, R.G. wmr. te Hellevoetsluis per 1-7-82ver-

.plaatst naar Dordrecht.
Vlielink, A. wmr. te Hellevoetsluis per 1-7-82ver-
plaatst naar Zuidwolde (distr. Groningen).
Wevers, H.G. wmr. te Hellevoetsluis per 1-7-82
verplaatst naar Losser (distr. Zwolle).
Wilderdijk, R.J. owmr. te Hellevoetsluis per 1-7-

82 verplaatst naar Dordrecht.
Wlt de, B. te Dordrecht per 1-4-82 bevorderd tot
RA ilt.

Distrikt Eindhoven

Dijkmans, M.W. res. wmr. te Bergeijk per 1-8-82
de dienst verlaten.
Janssens, F.J. res. wmr. te Nuenen per 1-8-82 de
dienst verlaten.
Jalink, G.A. res. wmr. te Gemert per 1-8-82 de
dienst verlaten.
Kramer, A. te Nuenen per 1-8-82 aangesteld als
res. wmr.
Rijbroek v.d., J.H. wmr. I te Eindhoven per 28-8-
82 verplaatst naar Driebergen (AVD).
Schijndel van, J.H.J. res. wmr. te Beek en Donk
per 15-7-82 de dienst verlaten.
Stevens, A.J.W. res. wmr. te Bergeijk per 1-8-82
de dienst verlaten.

Velden v.d., C.M.G. te Nuenen per 1-8-82 aan-
gesteld als res. wmr.
Vroonhoven van, A.J.H. res. wmr. te Bergeuk
per 1-8-82 de dienst verlaten.

Distrikt's-G ravenhage

Berg v.d., G.G. wmr. I te Wassenaar per 1-7-82
verplaatst naar Bergschenhoek.
Bos van den, J. schr. A. te Voorschoten per 1-1 1-

82 met f.l.o.
Buren van, D. wmr. I te Bodegraven per 28-8-82
verplaatst naar LeiderdorP.

GELD
PEN

POST
PERSOOlILIJKE

rElillrGElt
Netto in
handen

48
mnd.

72
mnd.

96
mnd.

2.000,-

6.000,-

10.000,.

15.000,-

20.000,-

25.000,-

30.000,.

35.000,-

40.000,-

50.000,-

59,-

172,-

2go,-

415,-

550,-

685,-

923,-

960,-

1097,-

1427,-

45,-

130,-

210,-

310,-

411,-

511,-

613,-

715,-

817,-

1078,-

38,-

109,-

175,-

258,-

341,-

423,-

508,-

593,-

678,-

903,-

Tariefwijzigingen voorbehouden.

KWJTSGHElIIIlIG
BIJ OUERUJDE]I

BEt IIU

02263-3644
of schrijÍ naar

Antwoordnummer 60,
17OO VH OPMEER.

Per 1-5-82 aangewezen als::

cdt. van de groep Beemster '

(distr. Alkmaar) adj. :
J.S.A.F. Gademan, geb. 

"
6-4-1945. Hij was voordien 

'-

plv. groepscdt. Bodegra-
ven.

Groot de, P. te Berkel en Rodenrijs per 15-7-82

aangesteld als res. wmr.
Heikoop. G.L. te Leiderdorp per 1-7-82 bevorderd
tot owmr.
Hendriksen, G. AAC 1 te Rijswijk per 1-10-82 de

dienst verlaten.
Hensbergen van, J.H. te Leiderdorp per 1-7-82

bevorderd tot owmr.
Molenaar, H.T. te Roelofarendsveen per 1-8-82

bevorderd tot adj. en verplaatst naar Hazerswoude.
Mijdam, W.H. te Pijnacker per 1-8-82 aangesteld
als res. wmr.
Prie de, C.M.J..te Lisse per 1-8-82 aangesteld als

schr. itd.
Ruiterman, J.A.M. AAC 2 te 's-Gravenhage per

5-6-82 verplaatst naaÍ 's-Hertogenbosch (distr. 's-
Hertogenbosch).
Rijnbeek, F.J. wmr. te Nieuwveen per 1-8-82 ver-
plaatst naar Leiderdorp.
Streefkerk, Y. te's-Gravenzande per 17-5-82 aan-
gesteld als schr.
Visser, J.C.C. te Noordwijkerhout per 1-2-82be-
vorderd tot schr. A, per 1-7-S2bevorderd tot AAC 3

en verplaatst naar. Leiderdorp.
Voorn v.d., E.C.M. te Nieuwkoop per 1-7-82aan-
gesteld als schr.
Wansick, J.W. te Nieuwkoop per 1-8-82 aan-
gesteld als res. wmr.
Wit de, J.M. te Pijnacker per 1-1-82 bevorderd tot
wmr. l.
Zuiderduin-v.d. Hoorn, A.G.M. te Hillegom per
1-6-82 bevorderd tot AAC 2.

Distrikt Groningen

Ensing, G. res. wmr. te Marum per 1-8-82 de
dienst verlaten.
Helmholt, P. te Winsum per 1-6-82 bevorderd tot
owmr. en verplaatst naar Grijpskerk.
Haan, E.G. te Zuidhorn per 1-6-82 bevorderd tot
schr. A (ivd).

Hoek, W. te Hefshuizen per 1-8-82 aangesteld als
res. wmr.
Lindaart, F.D. wmr. te Usquert per 'l-8-82 de
dienst verlaten.
Mandemaker, H.M. te Hooghalen per 1-7-82 be-

vorderd tot owmr.

FRISIA
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Per 1-6-82 aangewezen als
cdt. van de groep Avereest
(distr. Zwolle) adj P. Men-
ger, geb. 21-11-1933. Hij
was voordien plv. groeps-
cdt. Zuidhorn.

Mooi-de Groot, M.H.G. AAC 1 te Appingedam
per 3-6-82 de dienst verlaten.
Volk, J.P. te Marum per 15-7-82 aangesteld als
res, wmr.

Distri kt's-Hertogenbosch

Per 1-7-82 aangewezen als
cdt. van de groep St. Mi-
chielsgestel, adj. L.H. v.d.
Berg, geb, 20-2-1932. Hi
was voordien plv. groeps-
cdt. St. Michielsgestel.

Derks-van Dommelen, E.J.M. te Grave per 1-1-

82 bevorderd tot schr. A.
Draaijer, W.G. te Rosmalen per 1-8-82 bevorderd
tot adj. en benoemd tot ambt. alg. Prev. tevens ver-
plaatst naar's-Hertogenbosch.
Goeij de, C.J. te's-Hertogenbosch per 1-7-82be-
vorderd tot owmr.
Goossens, P.A.M. te Heesch per l-8-82 bevor-
derd tot wmr.

Per 1-7-82 aangewezen als
cdt. van de groep Axel adj.
G. Kleinschmidt, geb. 18-

10-1547. Hij was voordien
cdt. groepsstandpl. rayon
Veghel.

Maandag, H.W.R. te's-Hertogenbosch per 1-5-82
bevorderd tot schr. A (ivd).

Mol, A.A. te Boxmeer per 1-6-82 aangesteld als
AAC 3.
Ooms, G.W.J. adj. te Oploo per 1-8-82 de dienst
verlaten.
Pas v.d., H.A.M. te Helvoirt per 1-6-82 aangesteld
als AAC 3.

Distrikt Leeuwarden

Bekema, C.J. te Bolsward per 15-7-82 aangesteld
als res. wmr.

Per 1-5-82 aangewezen als
cdt. van de groep Hasker-
land adj. M. Bosgra, geb.
21-10-1937. Hij was voor-
dien plv. groepscdt. Has-
kerland.

Greveling, R. te Leeuwarden per 1-7-82 bevorderd
tot adj.
Huisman de Boer, J. te Haskerland per 1-8-82
aangesteld als res. wmr.
Jipma Terpstra, B. te Franeker per 15-7-82 aan-
gesteld als res. wmr.
Ouwehand, J. te Lemmer, per 1-7-82 bevorderd
tot AAC 3 en verplaatst naar Balk.
Vries de, W.H. Verk. gr. per 15-7-S2aangesteld als
res. wmr.
WerÍf v.d., F. te Leeuwarden per 1-7-82 bevorderd
tot AAC 1.

Debets, J.G.M. wmr. lte Ubach over Worms per
1 -7 -82 verplaatst naar Simpelveld.
Franck, J.J. adj. te Simpelveld per 1-9-82 met
f.l.o.
Haaren van, J.W.G. te Nieuwenhagen per 1-$82
bevorderd tot AAC 2 en verplaatst naar Schaes-
berg.

Haag de, J.M. wmr. I te Schaesberg per 1-8-82
verplaatst naar Simpelveld.
Jansen, F. wmr. I te Elsloo per 1-7-82 verplaatst
naar Ommen (distr. Zwolle).

Per 1-7-82 aangewezen als
cdt. van de Verk. groep
Maastricht adj. R.J. Pep-
ping, geb. 9-8-1931. Hij
was voordien ambten. surv.
planning staf distrikt.

Distrikt Middelburg

in memoriam

Ekkenbus, J.M.
Owmr. te Axel

seb.27-3-1924
overl. 30-8-1982

Distrikt Maastricht

Eldik van, R. wmr. te Sas van Gent per 15-7-Q.
verplaatst naar Kruiningen.
Kraak, LE. te Middelburg per 1-6-82 bevorderd tot
AAC 2.
Schoor v.d., L.T. te Reimerswaal per 1b-7-82 aan-
gesteld als res. wmr.

Bolk, R.M.A. wmr. te Schaesberg per 1-8-82ver- Koning, J. adm. hfd. ambt. te Middelburg per l-
plaatst naar Grave (distr. 's-Hertogenbosch). 10-82 de dienst verlaten.
Bruijn de, J.M. wmr. I te Vaals per 1-9-82 ver- Veld op het, J.P.J. wmr. te Aardenburg per 1-7-
plaatst naar Maastricht, 82 verplaatst naar Middelburg.
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Distrikt Nijmegen

Donker, M.F. te Zuilichem per 1-5-82 aangesteld
als AAC 3.

Per 1-4-82 aangewezen als
cdt. van de groep Ommen
(distr. Zwolle) adj. D. van
Dorp, geb. 3-10-30. Hijwas
voordien groepscdt. Elst.

t'!%,u"

Evers, A.J.O. te Bergh per 1*7-82 aangesteld als
res. wmr.
Janssen, J.A. res. wmr. I te Druten per 1-8-82 met
f.l.o.
Kistemaker, R. wmr. te Wisch per 20-8-82 de
dienst verlaten.
Lohuis, G. owmr. te Maurik per 1-7-82 verplaatst
naar Geesteren (distr. Zwolle).
Mollen, A.M.H. res. wmr. te Groesbeek per 15-7-
82 de dienst verlaten.
Roock de, G.A. te Westervoort per 1-7-82 bevor-
derd tot owmr.
Riithers, W.A.M. te Bergh per 15-7-S2aangesteld
als res. wmr.
Zwakenberg, R. wmr. I te Doesburg per 1-8-82
verplaatst naar Wezep (distr. Apeldoorn).

Distrikt Roermond

Beunen, C.J.G. te Roermond per 16-7-82 aan-
gesteld als schr. A.
Derkx, l.M.A. wmr. I te Horst per 1-8-82 ver-
plaatst naar Meerlo-Wanssum.
Faber, J.W. wmr. te Roggel per 25-9-82 verplaatst
naar Kampen (RPtW).

Geurts, J.G. wmr. lverk. gr. Roermond per 1-8-82
met f.l.o.
Roock de, G.A. te Horst per 1-7-82 bevorderd tot
owmr. en aangewezen als postcdt. tevens ver-
plaatst naar Westervoort (distr. Nijmegen).
Timmermans, N.H. AAC 1 te Helden per 1-10-82
de dienst verlaten.
Timmermans, T.W.C.P.A. te Thorn per 1-6-82
bevorderd tot AAC 2.
Visser, G.W. te Roermond per 1-7-82 bevorderd
tot adj.
Voogt, F.H. te Melick, Herkenbosch per 1-8-82
aangesteld als res. wmr.
Vries de, H. wmr. I te Roermond per 10-7-82 ver-
plaatst naar Maasbracht (RPtW).

Distrikt Utrecht

Ariëns-Hillen, P.J.M. wn'lr. te Doorn per 1-7-82
verplaatst naar Abcoude.
Batenberg, J.G.A. te Bunschoten per 1-10-82 be-
vorderd tot wmr. l. '
Boonen, G.M. wmr. te Bunschoten per 28-6-82
verplaatst naar Driebergen.
Bos, H. res. wmr. te Bunschoten per 1-7-82 de
dienst verlaten.
Bosma, A.C. te Mijdrecht per 1-9-82 bevorderd tot
schr. A.
Breij, G.J.M. wmr. te Doorn per 1-7-82 verplaatst
naar Woudenberg.

Burg v.d., te Vreeland en Loendersloot per 1-4-82
bevorderd tot owmr.

Per 1-5-82 aangewezen als
cdt. van de groep Maar-
tensdijk adj. H. Busser,
geb. 23-12-1933. Hij was
voordien plv. groepscdt.
Maartensdijk.

Doeser, A.J. owmr. te lJsselstein per 1-3-& ver-
plaatst naar Nieuwkoop (distr.'s-Gravenhage).

Gerritsen, A.B. wmr. te Rhenen per 1-7-82 ver-
plaatst naar Bunschoten.
Gill-Klok, H. te Breukelen per 1-10-82 bevorderd
tot wmr. l.
Graaf de, H.H. te Doorn per 1-10-82 bevorderd tot
wmr. l.

Graaf de, P.G. wmr. te Rhenen per 1-7-82 ver-
plaatst naar Amerongen.
Groenhof, A.E. wmr. te Doorn per 1-4-82 ver-
plaatst naar Bunnik.
Groot de, H.H. res. wmr. te Wilnis per 15-7-82de
dienst verlaten.
Haaren van-de Liefde Y.Ch.M. te Benschop per
1-10-82 bevorderd tot wmr. l.
Hagen, H.J. wmr. I te Abcoude per 1-4-82 ver-
plaatst naar Amsterdam (distr. Amsterdam).
Haren van, H. wmr. te Rhenen per 1-4-82 ver-
plaatst naar Bunnik.
Hazelaar, J.T.B. te Zeist per 1-4-82 bevorderd tot
owmr.
Hoep, R.E. wmr. te Maarn per 8-5-82 verplaatst
naar Donkerbroek.
Hoff v.d., M.G.M. wmr. te Doorn per 1-7-82ver-
plaatst naar Bunnik.
Huppelschoten', W.H.J. wmr. lte Bunnik per 5-6-
82 verplaatst naar Zeist.
Jeras, P.J. wmr. te Rhenen per 1-7-82 verplaatst
naar Breukelen.
Kievit, J.J. wmr. I te Amerongen per 1-7-82 de
dienst verlaten.

Koedam, C.A. wmr. lte Driebergen per 1-11-81

verplaatst naar Zeist.
Kooring, R.J. owmr. te Doorn per 10-4-82 ver-
plaatst naar Bunnik.
Kuipers. T.H. te lJsselstein per 1-10-82 bevorderd
tot wmr. l.
Kuijer, H.W.M. te Bunschoten per 1-10-82 bevor-
derd tot wmr. l.
Lammers, E.P. wmr. tè Rhenen per 1-7-82 ver-
plaatst naar MontÍoort.
Meijer, H. te Zeist per 1-7-82 bevorderd tot adj.
Meijers, P. wmr. I te Bunnik per 28-6-82 verplaatst
naar Zeist.
Mulder, A.G. wmr. te 't Goy per 5-6-82 verplaatst
naar Wijk bij Duurstede.
Neutv.d., H.J. wmr. lte Montfoort per 1-5-82ver-
plaatst naar Harlingen (RPtW).

Oort van, A. wmr. te Rhenen per 1-7-S2verplaatst
naar Bunschoten.
Oudbroekhuizen van, E.J. wmr. te Doorn per 1-

4-82 verplaatst naar Leusden-Zuid.
Ramaker, B.P. te Zeist per 1-4-82 bevorderd tot
owmr.
Ramaker-Vos, B.M. wmr. te Leusden per 26-4-82
verplaatst naar Amsterdam (distr. Amsterdam).
Ramselaar van, F.G.M. wmr. te Rhenen per 1-4-

82 verplaatst naar Lopik.
Ravenhorst, M. wmr. te Doorn per 1-10-82 ver-
plaatst naar Maarn.
Remmink, J.J.T. te Vleuten-De Meern per 1-10-

82 bevorderd tot wmr. l.
Reuser, J.D. adj. te Bunschoten per 1-3-82 ver-
plaatst naar Nieuwkoop {distr.'s-Gravenhage}.
Rootsefaar van, P.H. te Utrecht per 21-3-82 aan-
gesteld als AAB 1.

Ruisch, R. wmr. te Rhenen per 1-4-A" verplaatst
naar Amerongen.
Schlóter-Coolegem, R.D. wmr. te Vleuten per 1-

G82 de dienst verlaten.
Simon, J. te Zeist per 21-3-S2aangesteld als RA ll.
Slootman, H.J.H. wmr. I te Zeist per 8-5-82 ver-
plaatst naar Driebergen.
Slot, P.M. wmr. te Doorn per 1-4-82 verplaatst
naar Leusden-Zuid.
SIuis v.d., A. adj. te Zeist per 1-7-82 de dienst ver-
laten.
Spijkerman, M.J. wmr. te Montfoort per 3-7-82
verplaatst naar Schoonhoven {distr.'s-Graven-
hage).

Sterrenburg, J.A. te Leersum per 1-8-82 bevor-
derd tot owmr. en verplaatst naar Doorn.
Stienstra-de Jong, G. te Mijdrecht per 1-10-82 be-
vorderd tot wmr. l.
Tazelaar, J.H.M. wmr. I te Zeist per 10-4-82 ver-
plaatst naar Driebergen.'
Uijtewaal, A.P.T. wmr. te Nigtevecht verplaatst
naar Vinkeveen /Waverveen.
Veerbeek, J.F. wmr. te Doorn per 1-7-82 ver-
plaatst naar Bunschoten.
Verkaar, J.Th.M. wmr. te Montfoort per 3-7-82
verplaatst naar Vlissingen (RPtW).
Verkaar-de Jager, l.F. wmr. te Montfoort per 1-7-
82 verplaatst naar Koudekerke (distr. Middelburg).
Vermeulen, J. te Zeist per 1-5-82 bevorderd tot
adj.
Voogt, G. wmr. I te Zeist per 1-8-82 de dienst verla-
ten.
Wammes, G.H.Chr. wmr. te Doorn per 1-7-82
verplaatst naar Odijk.
Windhouwer, H. wmr. lte Bunschoten per 1-6-82
verplaatst naar Brakel (distr. Nijmegen).
Witmer, J.E. wmr. I te Bunschoten per 15-5-82
verplaatst naar Oosterhout (distr. Nijmegen).
Witte, P.C. te Loosdrecht per 1-10-82 bevorderd
tot wmr. l.
Zwanenburg, F. wmr. te Rhenen per 28-6-82 ver-
plaatst naar Driebergen.

Distrikt Zwolle

Bekker, Chr.H.P. wmr. te Boor per 1-7-82 ver-
plaatst naar Lobith (distr. Nijmegen).
Bekkers-ten Napel, B.H. te Haaksbergen per 1-

10-82 bevorderd tot wmr. l.
Berkhof, J.G.J. te Wierden per 1-8-82 aangesteld
als res. wmr.
Boertjes, V.J. te Dalfsen per 1-7-82 bevorderd tot
AAC 2 en verplaatst naar Ommen.
Brinke ten, G.J. wmr. te Raalte per 1-7-82 ver-
plaatst naar Wijhe.
Bruins, G.J. te Dedemsvaart per 1-7-82 bevorderd
tot adj. en verplaatst naar Rijssen..
Cannègieter, H.J. wmr. te Rijssen per 1-7-82ver-
plaatst naar Olst.
Coes, J.H. wmr. I te Wijhe per 1-6-82 de dienst
verlaten.
Damhuis, R.J.A. te Denekamp per 1-7-82 bevor-
derd tot wmr. l.

Doest ter, W.A. wmr. te Rijssen per 1-7-82 ver-
plaatst naar Goor.
Dijkstra, P. wmr. te Goor per 1-7-82 verplaatst
naar Zelhem (distr. Nijmegen).
Elst v.d., C. te Schalkhaar per 1-7-82 bevorderd tot
wmr. L

,#1,,){
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Everink, J.G.M. res. wmr. te Borne per 15-6-82 de
dienst verlaten.
Fleer, J.H. te Urk per 1-10-82 bevorderd tot wmr.
L

Gerritsen-Mulkes, A.J. res, wmr. I te Wierden
per 1-6-82 met f.l.o.
Groenhuijzen, R.W.J. te Tubbergen per 1'-6-82

bevorderd tot owmr. en verplaatst naar Albergen.
Gróllers-Kleijn, N.M. te Zwolle per 1-7-82 bevor-
derd tot telex/telef.
Hamstra, P.A. wmr. te Rijssen per 1-10-82 bevor-
derd tot wmr. l.
Hogenkamp, L. wmr. te Enter per 1-2-82 ver-
plaatst naar Wierden.
Hutten, E. te Rijssen per 1-10-82 bevorderd tot
wmr. l.
Kettelerii, H.G. te Goor per 1-7-82 bevorderd tot
wmr. L

Keuper, J.H. res. wmr. te Goor per 15-7-82 de

dienst verlaten.
Kleine de, H.J. te Wierden per 1-7-82 bevorderd
tot wmr. L

Kleine Abma de, Y.C. te Wierden per 1-10-82 be-
vorderd tot wmr. L
Kloek-Tusveld, G. te Dedemsvaart per 1-7-82 be-
vorderd tot wmr. L
Klos, W.J. res. wmr. te Staphorst per 1-8-82 de
dienst verlaten.
Kolk v.d., H. te Zwartsluis per 1-7-82 bevorderd
tot wmr. l.
Kroeze, J.H.F. res. wmr. te Haaksbergen per 15-6-

82 de dienst verlaten.
Lerensveld, S. wmr. te Raalte per 1-7-82 ver-
plaatst naar Ambt-Delden,
Limbeek van, J.C.M. te Zwolle per 1-7-82 bevor-
derd tot wmr. l.

Lochem van, A. te Haaksbergen per 1-8-82 aan-
gesteld als schr.
Lubek van, A. te Tubbergen per 1-7-82 bevorderd
tot wmr. l.
Meussen, A.W. te Dalfsen per 1-4-82 bevorderd
tot adj.

Per 1-4-82 aangewezen als
cdt. van de groep Parketpo-
litie Zwolle adj. A.W.
Meussen, geb. 25-11-
1933. Hij was voordien cdt.
groepstandplaatsrayon
Dalfsen.

Nieuwenhuis, F.G. te Goor per 1$È82 aan-
gesteld als res. wmr.
Oerthel von, B.V.C. te Zwolle per 1-6-82 bevor-
derd tot adm. hÍd. ambt.

Per 1-5-82 aangewezen als
cdt. van de groep Rijssen

adj. J.J. Ottens, geb. 15
4-1933. Hij was voordien
plv. groepscdt. Rijssen.

Pullen, G.D. te Hasselt per 1-6-82 bevorderd tot
adj, en verplaatst naar lJsselmuiden,
Raan van, M.Th. wmr. te Rijssen per 1-7-82ver-
plaatst naar Doesburg (distr. Nijmegen).

Reijgersberg, G.J.L. wmr. te Olst per 8-5-82 ver-
plaatst naar Losser.
Roelofs, J.M. wmr. te Raaltê per 1-7-S2.verplaatst
naar Doesburg (distr. Nijmegen).
Rutterkamp, H. wmr. te Goor per 1-7-82 ver-
plaatst naar Stolwijk {distr.'s-Gravenhage).
Schippers, P.D.G. wmr. te Vriezenveen per 1-7-82
verplaatst naar Ulft (distr. Nijmegen).
Schoemaker, J. wmr. te Vriezenveen per 1-7-82.
verplaatst naar Bathem.
Scholten, A.G. te Goor per 1-6-82 aangesteld als
res. wmr.

Schra, J. te Rijssen per 1-7-S2bevorderd tot wmr.
t.

Schulte, H.B.J. te Wierden per 1-7-82 bevorderd
tot wmr. l.
Sluis v.d., K. res. wmr. te Staphorst per 1-8-82 de
dienst verlaten.
Slot, R.J. wmr. te Vriezenveen per 1-7-82 ver-
plaatst naar Oud-Beijerland (distr. Dordrecht).
Smit, Th. te Zwolle per l-7-S2aangesteld als AAC
3.

Per 1-6-82 aangewezen als
cdt. van de groep lJssel-
muiden adj. G.W. Span-
ninga, geb. 11-7-1934. Hij
was voordien plv. groeps-
cdt. lJsselmuiden.

Bovo b.v. is gespecialiseerd in leningen en tweede hypotheken voor ambtenaren.
Uw aanvraag wordt te allen tijde nauwkeurig èn discreet behandeld.

Persoonliike
tn
handen 24x 36x 48x 60x 96x

3.500, -
7.500, -

10.000, -
15.000, -
20.000, -
25.000, -
30.000, -
35.000, -

175,-
370,-
489,-
730, -972,-

1216,-
1457,-
1698, -

125,-
26F.,-
350. -520,-
692,-
865, -

1 037, -12c8,-

102,-
213,-
280.-
416,-
552,-
688, -8n,-
964, -

87,-
182,-
237,-
353, -
468, -
583, -702,-
817,-

67,-
137,-
179,-
263,-w,-
430, -
513, -597,-

Doorlopend krediet
tn
handen

afl. P/mnd
incl. rente

rente
P/mnd

theor.
loopt.

in
handen

afl. p/mnd.
incl. rente

rente
9/mnd.

theor.
loopt.

5.000, -
8.000, -

10.000, -
13.000, -
15.000. -

100, -
160, -2W,-
260,-
300, -

1,35%
1,250/o
1,250/o
1,250/o
1,250/o

u
79
79
79
79

18.000, -
20.000. -.
25.000, -
30.000, -
35.000. -

360, -
400, -
500, -
600, -
700. -

1,250/o
1,250/o
1,2 0/o

1,150/o
1,210/o

79
79
77
75
78

2e
tn
handen 12Q x 180 x 24O x

tn
handen 120 x 180 x 24O x

15.000, -
20.000, -
2s.000. -

231,-
304, -377.-

189, -24€,-
307,-

168, -220,-
272,-

30.000, -
40.000, -
60.000, -

450, -
596. -941,-

366, -
4€,5,-
810, -

324,-
429,-
758,-

BOO UOORïI GOED ADIIIES EII ïI PASSE]IDE TEilIIG
;Voor alle leningen geldt:

O tussenliggende oÍ hogere bedragen O géén afsluitprovisie, géén notaris- of taxatiekosten.
dan hier aangegeven ziin mogeliik. O rente Íiscaal aftrekbaar.

O géén inÍormatie werkgever. O kwijtschelding bii overliiden.

BGt\rc b.v. Particul iere voorschotbank
Emmastraat 7-7a 801 1 AE Zwolle tel.: O52OO-1 38Oz
Kantooruren: 9.00-21 .00 uur
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Spitholt, E.B. wmr. te Vriezenveen per 1-7-82 ver-
plaatst naar Dalfsen.
Veen v.d., J.A. te Wierden per 1-10-82 bevorderd
tot wmr. l.
Tiedemann, T.E. wmr. te Goor per 1-7-82 ver-
plaatst naar Bleiswijk (distr.'s-Gravenhage).
Timmerman, R.G.J. te Vroomshoop per 1-10-82
bevorderd tot wmr. L

Veltman, R. te Ommen per 1-5-82 bevorderd tot
owmr. en verplaatst naar Schoonoord (distr. As-
sen ).

Per 1-7-82 aangewezen als
cdt. van de groep Borculo
adj. J.W. Verheul, geb.
21-4-1923. Hij was voordien
plv. groepscdt. Borculo.

Verhoeven, M.H. wmr. te Goor per 1-7-&. ver-
plaatst naar Haaksbergen.
Verhoeven, R.B.J.F. wmr. te Rijssen per 1-7-82
verplaatst naar Nijmegen {distr. Nijmegen).

Weerkamp, Th. te Wierden per 1-7-82 bevorderd
tot wmr. L

Wegter, S. te Zwolle per 1-4-82. bevorderd tot
owmr.
Wender, E.J. wmr. te Olst per 1-4-82 verplaatst
naar Wijhe.
Wichink, T.J. wmr. te Goor per 1-7-S2verplaatst
naar Ommen.
Wolterink-Schoonderbeek, A. schr. A. te
Haaksbergen per 19-7-82 de dienst verlaten.
Woudstra, J.J. res. wmr. te Diepenveen per 1-8-
82 de dienst verlaten.
Zweep v.d., A. te Raalte per 17-5-82 aangesteld
als schr.

Algemene Verkeersdienst

Ginkel van, G. RA lll te Driebergen per 1-8-82 de
dienst verlaten.
Huisman-Klein Klouwenberg, J.A. te Drieber-
gen per 16-4-82 aangesteld als AAC 3.
Huijgen, S.C. te Driebergen per 1-7-82 bevorderd
tor AAC 2.
Lange de, J.P. te Driebergen per 1-5-82 bevorderd
tot wmr. l.

Per 1-5-82 aangewezen als
cdt. van de groep Basissur-
veilland AVD adj. P. Meij-
ers, geb. 28-12-1928. Hij
was voordien Afd. cdt.
groep SAS.

Petersen, L.M. te Driebergen per t7-5-82 aan-
gesteld als typ. A.
Os den, P. te Driebergen per 1-5-82 bevorderd tot
owmr. en verplaatst naar Amsterdam (distr. Am-
sterdam).
Oussoren, P.P.J. te Driebergen per 1-10-82 bevor-
derd tot wmr. l.
Zwartepoorte, J.J. wmr. I te Driebergen per 5-6-
82 verplaatst naar Leeuwarden (distr. Leeuwarden).

Dienst Luchtvaart

Aperloo, H. te Schiphol per 1-7-82 bevorderd tot
owmr.
Dijksterhuis, W. owmr. te Schiphol per 1-9-82 de
dienst verlaten.
Molenaar-Domna, C.P.W. AAC 2te Schiphol per

8-6-82 de dienst verlaten.
Pluim v.d., L.J. wmr. I te Schiphol per 1-6-82 ver-
plaatst naar Assen (distr. Assen).
Posthumus, J.J. te Schiphol per 1-7-82 bevorderd
tot owmr.
Tadema, J. te Schiphol per 1-6-82 bevorderd tot
AAA 1.

Weerdt de, F.H. te Schiphol per 1-7-82 bevorderd
tot owmr.
Zijlstra, P. wmr. I te Schiphol per 1-9-82 verplaatst
naar Amsterdam (RPtW).

Rijkspolitie te Water

Berg v.d., A.C. adj. te Nijmegen per 1-9-82 met
f .1.o.

Boerman, D.E. te Kampen per 1-6-82 bevorderd
tot AAC 2 ivd.
Bos, F.R. te Dordrecht per 16-6-82 aangesteld als
schr.
Bos v.d., H. te Bruinisse per 1-7-82 bevorderd tot
wmr. l.
Bot de, G.W.M. te Wemeldinge per 1-7-82 bevor-
derd tot wmr. l.
'Brobbel, J.M.l. te Bruinisse per 1-7-82 bevorderd
tot wmr. l.
Former, J. wmr. I te Amsterdam per 28-8-82 ver-
plaatst naar lJmuiden.
Ginkel van, J.J. te Wemeldinge per 1-7-82 bevor-
derd tot wmr. 1..

lnia, R. te Harlingen per 1-7-82 bevorderd tot wmr.
t.

Jansen, J.B.L.A. te Terneuzen per 1-7-82 bevor-
derd tot wmr. l.
Korte de, P. te Tiel per 1-6-82 bevorderd tot adj. en
verplaatst naar Amsterdam.

Moskeijn, T.J.M. wmr. te Bruinisse per 1-7-82.
verplaatst naar Hansweert.
Ruiter-Hagenaars, A.M.T. te Driebergen per 5-
12-82 aangesteld als schr.
Schipper, H.C. te Utrecht per 1-7-S2bevorderd tot
wmr. l.
Sluiters, G.B. wmr. I te Amsterdam per 28-8-82
verplaatst naar Dordrecht.
Veer v.d., J.H. te Warmond per 1-7-82 bevorderd
tot wmr. l.
Verspuij, J. te Dordrechtper 1-7-82 bevorderd tot
owmr.
Volgers, J. wmr,. I te Arnhem per 1-8-82 de dienst
verlaten.
Wassenaar, G.S. te Utrecht per 1-7-82 bevorderd
tot wmr. l.
Wiersma. J. wmr. I te Terneuzen per 1-7-82 de
dienst verlaten.

Scholen

Berendse, R.H. te Bilthoven per 1-7-82 bevorderd
tot owmr.
Bos, C.R.J. te Bilthoven per 1-5-82 aangesteld als
RA II.
Harten-Kroon van, P. te Neerijnen per 16-2-82
aangesteld als AAC 3.

Henderson, W.J.H. owmr. te Apeldoorn per 1-b-
82 verplaatst naar Horn.
Kinderman, A. te Harlingen per 1-5-g2 bevorderd
tot adj.
Klick, A. owmr. te Bilthoven per 1-7-g2verplaatst
naar Driebergen.
Kooyman, B. te Neerijnen per 1-1-82 bevorderd
tot RA lll.
Roo de, E.P. te Apeldoorn per 1-1-82 bevorderd
tot RA lll.
Schoots, G.S. adj. te Apeldoorn per 1-5-82 ver-
plaatst naar VoorburS (A.1.).

Weerd v.d., G. AAB 1 te Neerijnen per 1-10-82 de
dienst verlaten.
Werken v.d., A.H. te Bilthoven per 'l-7-82 bevor-
derd tot wmr. L

Veiligheidsdienst Kon. Huis

Berg v.d., S.A. owmr. te Soestdijk per 16-8-82
verplaatst naar Eemnes.
Krikke, G.L. te Soestdijk per 1-7-82 bevorderd tot
owmr.
Kunst, J. te Apeldoorn per 1-7-82 bevorderd tot
owmr.
Pousen, E. te Soest per 1-7-82 bevorderd tot
owmÍ.
Putten van, J. te Soestdijk per 1-7-82 bevorderd
tot owmr. en verplaatst naar Rijnsburg (distr. Den
Haag).
Oudenampsen, G.H. owmr. te Doorn per 16-8-82
verplaatst naar Apeldoorn.
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f-l Nieuwe wachtmeesters opleiding 1981/ll Horn Í-l

KLAS P

Voorste rij v.l.n.r.: wmrs. P.D.G. Schippers, T.E.
Tiedemann, E.P. Lammers, M.W.T. Peters, G.J.
Audier, P.J.M. Vrijburg, L. Hazenoot.
Tweede rij: owmr. W.J.H. Henderson, wmrs.
T.J.M. Wichink, E. Takke, M. Kuiper, D.C. Strij-
bos, C.W.M. de Korte, L.C. van Doorn, J.P.B. van
Mullekom, adj. G.S. Schoots.
Derde rij: wmrs. J. van den Bergh, D. Andringa,
R.M. de Bruin, R. Scherpenhuizen, J.R.M. van Ei-

meren, F.T.M. van Driel, H.S. Spoelstra.

KLAS O

Voorste r'rj v.l.n.r.: wmrs. W.E.L. van Rossum,
R.B. Smit, J.H. Blom, R.B.J.F. Verhoeven, C.H.P.
Bekker, E.E. Griffioen, A.C. van Hellemond, P.
Dilkstra.
Tweede rij; adj. G.J. Schut, wmrs. A.J.C. Jorna,
M. Hoekstra, J.H.A.S.G. Schosswald, A.W.P.M.
Bross, J.F.P. Kersten, C.J.H. Verheijen, L. van
Laar, C.E. van der Most.
Derde rij: wmrs. R.J. Kruisheer, P.G. de Graaf,
A.M. Molenaar, J. Bijlsma, M.T. van Raan, H. de
Jong, owmr. P.C. van Loon.

KLAS D

Voorste rij v.l.n.r.: wmrs. Zweiphenning, Houps,
Schuermans, Roest, Reijnen, Ouist, van Steen.
Tweede rij: adj. Bethlehem, wmrs. Huijskens, Kou-
wenhoven, van Kraaij, Sterkens, Jeras, Koop,
Maas, adj. Smit.
Derde rij: adj. Groot, wmrs. Stofmeel, van Keme-
nade, van Oort, de Laat, Smulders, Jacobs, Son-
neveld, owmr. Niessen.

KLAS R

Voorste rij v.l.n.r.: wmrs. M. Mast, W. Hup, H.
Kamperman, G. ten Brinke, J. Schaake, W. ter
Doest, R. Slot.
Tweede rij: adj. R. Oomkens, wmrs. Y. Lam, A.
Timmermans, L. Geervliet, M. Lokkart, D. Thijs-
sen, S. Paaschen, owmr. K. Echtermeijer.
Derde ril: wmrs. J. Ekhart, J. de Jong, R. Starre-
veld, G. van Gemert, M. van der Hoff, W. Voorbij,
J. Draaijer.

KLAS S

Voorste rij v.l.n.r.: owmr. G.G.M. Bergsma, wmrs.
G.H.C. Wammes, J. Klein Nulent, E.B. Spitholt,
A.B. Gerritsen, E.J. Eskes, A. Bosscha.
Tweede rij: wmrs. H. Rutterkamp, L.A.M. Blezer,
E.A.M. Beckers, C.M. Kusters, P.J.M. Ariêns-
Hillen, C.C.W.M. Renet, M.B.A. Middeldorp, adj.
P.F.M. Bernauer.
Derde rij: wmrs. H.J, Cannegieter, J.G. Visser,
A.R. Groothedde, P.A. Hamstra, A.R. Meijer, R.

Werts. A.J. Vermeulen, F. Burgers.

H.H.A.M. Thelen, A.W.M. Reinders, J.F.Chr,
Reumkens, M.M.G. Schlósser, G.E.F.M. Steger,
G.M.J.T. Pijpers, J.G.H.J. van de Wetering, C.H.
Simons. J.L. Lutgens.
Derde rij: wmrs. S.W.H. van Tol, P.C. van
Schoonhoven, H.A.M. Vissers, C.E. van der Stel,
G.A.J.H. Castelijn, H.J. Verduyn, W. van Sighem,
E.L.H. Verhagen.

KLAS C

Voorste rij v.l.n.r.: wmrs. Engels, de Bot, owmr.
van Gemert, adj. Dolmans, wmrs. Cooper, van Ber-
gen, gdj. Assendelft.
Tweede rij: wmrs. van Baest, Friggen, de Guyte-
naere, Beerens, Bogaert, Bergsma, v.d. Berg, Bleij-
enberg, Gietman.
Derde rij: adj. Groot, wmrs. Bakers, Camp, Dijke,
Geldof, Frauenrath, Groeneveld, Braber.

KLAS E

Voorste rij v.l.n.r.: adj. Hendriks, wmrs. Hover,
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Grinwis, Buddiger. Bexkens, Derksen, v.d. Horst.
van Duijl, v.d. Broeke, van Campenhout'
Tweede rij: wmrs. Kuup, van Breugel, de Kok,

Cox, Lenting, Bommelje, Bongers, owmr. Ver-

voort. wmr. Buitehuis.
Derde rij: wmrs. Buitendyk. Leijssen, Kraak, Jan-
zen, van Lierop, Meurs.

KLAS F

Voorste rij v.l.n.r.: wmrs. J. van Vliet, J.M.Chr.
van Moorsel, J.H.H.M. Verbeek, R.P. Nonnekes,
P.M.H. Pranger, M.A.G.M, de Rooij, C.J.M. van

Rumund, G.A. Pennings, A.R.M. Weitman,
M.B.M. Vloet.
Tweede rij: adj. G.J. van Honschoten, wmrs.
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KLAS U

Voorste rij v.l.n.r.: wmrs. A. Emck, J. Brinkman,
A. Scholten, A. Hengerink, W. Wannijn, E. Grui-
ters.
Tweede rij: adj. K. Kreijenbroek, wmrs. D. Tem-
pels, M. van DelÍt, J. Schoots, H, Hendriks. K. Lie-
verdink, owmr. J. Wenneker.
Derde rij: wmrs. B. Zweers, L. van Geldere, M.
Weessie, C. Meijer, A. Jansen, C. Lemmers.
Vierde rij: wmrs. M. Janssen, A.J. Stock. G. Staal,
A. Willems, J. van Bladel.

KLAS V

Voorste rij v.l.n.r.: wmrs. C. van Seeters, W. Tig-
geleven, R. te Vaerwerk, E. Holtes, P. Goossens,
G. Bos.
Tweede rij: wmrs. O. Maas. G. Bijsterbosch. R.

Feenstra, R. van Loenen, M. Jansen, J. Brughuis,
A. Hartgerink.
Derde rij: wmrs. F. Nio, H. Hoekstra, A. van Aken,
owmr. H. Veenstra, wmrs. F. van Ast, E. Meier,
adj. Th. Wekking.
Vierde rij:wmrs. A. Wermink, M. Oteman, A. Wie-
gerink, R. Douma, S. Scheffers, A. Kentin.

KLAS W

Voorste rij v.l.n.r.: wmrs. M.J. Steffens, R. Broek-
huizen, J.A. Daverveld, H.W.M. Buunen,
P.W.B.A. Verwei.
Tweede rij: wmrs. F.W. Groeneveldt, J. Wester-
beek, R. Methorst, T.M.C. Goes, C.J. Heinebal,
W. Kwist, D. Schaftenaar, owmr. B.F. Klein Swor-
mink.
Derde rij: wmrs. l.M. Westra, S. Bik, J.A.M.
Lanslots, E.J.M. Jansen, C. Magendans, J.W.
Slotboom, G. van Dijk.
Vierde rij: wmrs. O. Verkamman, H.J.W. Adams,
J.M. Muller, J.P. de la Rie, J.A. Bakker, adj. H.
Keizer.

KLAS O

Voorste rij v.l.n.r.: wmrs. J. Vollebregt, B. van
Veen en M. Renting.
Tweede rij: owmr. H. Hielkema. adj. P.L. van Ke-
kem ên wmr. L. Estié.

KLAS R

Voorste rij v.l.n.r.: wmrs. G. Ridder, C. Reusien, G.
Makken, B. de Haan, M. van Stralen.
Tweede rij: wmrs. R. Waasdorp. H. v.d. Weerd, M.
Zomer, R. Vos, K. Visser.
Derde rij: wmrs. C. Smit, E. Jurjens. J. Snijders, H.

Wolters.
Vierde rij: wmrs. P. Wonder, B. Stulp, A. Westen-
berg, S. Twaan en owmr. P. Straub.
Vijfde rij: adj. H.P. de Vries, wmr'. L. van Rooijen.

KLAS L

Voorste rij v.l.n.r.:adj. R. Meijer, wmrs. A. Bakker,

F. van Dijk. C. van Aarst, G. Kleyberg.
Tweede rij: wmrs. R. Faber, G. Landman, R.

Bloem, owmr. K. Dekkers, wmrs. T. Bollema.

Derde rij: wmrs. J. Beugels, W. Berends, J. Brug-
man, R. de Haas, C. Bos.

Vierde rij: wmrs. W. Bronsgeest. J. Dekker. J. van

Duyvenbode, J. Doevendans, E. van Dam.

KLAS M

Voorste rij v.l.n.r.: wmrs. M. Mangelsdorf, R. Bark-
man, adj. W. van Eijkeren, wmr. C. Pit.

Tweede rij: wmrs. M. Pieterse, L. HoÍstra, E. v.d.
Hulst, P. de Bont.
Derde rij: wmrs. K. Krol, G. Luijer, S. de Haan. R.

Koning.
Vierde rij: wmrs. R. van Herwijnen, D. in 't Hout, R.

Koole, J. van Leijen, P. Glas.

Voorste rij v.l.n.r.: wmrs. G. Coehoorn, F. Moe, R.

v.d. Meer.
Tweede rij: wmrs. C. Buitenhuis, P. Glas, G. Kuyt,
J. Scholte in 't HoÍf. adj. S. Piersma.

Derde rij: owmr. G. de Graaf, wmrs. J. Julsing, J.
Leemburg, M. Kasbergen.
Vierde rij: wmrs. H. Unger, H. Oord, G. Piso, H.

Kamphuis, R. Huisman.

KLAS O

Voorste rij v.l.n.r.: wmrs. E. Koudstaal, G. v.d.
Gugten, K. Heerema, T. Ooms. W. lppel.
Tweede rij: wmrs. J. Mulder, H. Sanders, H.

Scheuneman, L. Verver, adj. L. Verbeeke.

Derde rij: wmrs. G. Schouten, S. van Veen, C. v.d.
Oord, H. Laurenssen, E. Kingma.
Vierde rij: wmrs. H. Paters, H. de Vries, R. van

Straten, R.J. Mekking, owmr. E. Boesaard.

Harlingen
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nag%tru personalia

Algemene lnspektie

Alferink, M.J.P. te Voorburg per 1-5-82 bevor-
derd tot ret. tevens verplaatst naar Driebergen
(AVD}.

Engelaar, G. te Voorburg per 1-}-S2aangesteld als
AAA 2.

Heide-Elbrink v.d., V.l. H. P. te Voorburg per 1 -6-
82 aangesteld als AAC 3.
Nieuwerf, l.C.E. te Voorburg per 1-O-82 aan-
gesteld als AAC 3.

Son van, P.Th.J. te Voorburg per l -O-82 bevor-
derd tot AAC 1.

Verton, J.J. te Voorburg per 1 -6-U bevorderd tot
A,AC 2.

Boer de, J. res. wmr. lte Beemster per 1-8-82 met
f .1.o.

Bork, J. adj. te Diemen per 1-9-82 met f .1.o.
Dingler, J.L. wmr. I te Amsterdam per 25-9-B2ver-
plaatst naar Diemen.
Jansen, J.F.P. wmr. per 1-8-82 de dienst verlaten.
Morree, T. te Amsterdam per l-&-S2bevorderd tot

Distrikt Assen

Dijkstra, L.J. wmr. lte Coevorden per 1-6-82 ver-
plaatst naar Assen.
Everts, J.B. te Borger per 1-8-82 aangesteld als
res. wmr.
Fledderus, J.W. res. wmr. I te Diever per l-8-82 de
dienst verlaten.
Haaijer, E. te Borger per l -8-82 aangesteld als res.
wmr.
Oost, G. te Schoonebeek per I -B-B?aangesteld als
res. wmr.
Tigelaar, J. te Oosterhesselen per 1-6-82 bevor-
derd tot owmr. en verplaatst naar Geesbrug/-
Nieuwlande.

Been, J. wmr. I te Ulvenhout per 1-l-S2verplaatst
naar Bavel.
Bras, P. res. wmr. te Terheijden per l-g-g2 de
dienst verlaten.
Harmsen, G.J. AAC 1 te Breda per 1-l-g2 met
f .1.o.

Kerstens, G.P.M. te Breda per 1-7-82 bevorderd
tot adj.
Klaasen, E.J.L. wmr. I te Ulvenhout per 1 -1-92
verplaatst naar Bavel.
Mulders, L.J.A.M. wmr. I te Ulvenhout per I -1-92
verplaatst naar Bavel.
Oomen, A.M.B. res. wmr. te Baarle Nassau per l-
8-82 de dienst verlaten.
Verdaas, J.M.A. res. wmr. te Zevenbergen per 1-
8-82 de dienst verlaten.

Distrikt Dordrecht

Berg v.d., P.F.M. wmr. te Hellevoetsluis per 1-7-
82 verplaatst naar Drunen (distr. ,s-Hertogen-

bosch ).

Per 1-4-82 aangewezen als
cdt. van de groep Papen-
drecht adj. H. Bisschop,
geb. 2-7-37. Hij was voor-
dien plv. groepscdt. Papen-
drecht.

AAC 1.

Per 1-6-82 aangewezen als
cdt. van de groep Bunscho-
ten (distr. Utrecht) adj.
J.W. Overeem, geb .20-8-
1944. Hij was voordien
groepscdt. Ouder-Amstel.

Petiet-Grootes, M. wmr. te Muiden per ZS-g-92
Distrikt Breda

verplaatst naar Diemen.

Distrikt Alkm aar

Kool, J. AAC 1 te Ursum per 1 -6-S2verplaatst naar
Wieringerwerf .

Louter, G.F. wmr. te Bovenkarspel per 1-8-82 ver-
plaatst naar Hoogkarspel.
Rasbergen, M.A.H. ads. te Enkhuizen per 1-B-82
bevorderd tot wmr.
Ridder, P.W. res. wmr. te Anna Paulowna per l-8-
82 de dienst verlaten.
Schuffelen, M.J. wmr. I te Alkmaar per 1-g-82
met f.l.o.
Schut, E.J.Ch. wmr. I te Oosterblokker per 2S-9-
82 verplaatst naar Enkhuizen (RPtW).
Vries, N.G.J. te Alkmaar per 1-7-B2aangesteld als
schr.
Weeteling, D.H.A. res. wmr. te Stede Broec per
15-7-82 de dienst verlaten.

Distrikt Amsterdam

Abma, J. owmr. te Amsterdam per l-8-82 ver-
plaatst naar Alkmaar (distr. Alkmaar).

Per 1-6-82 aangewezen als
cdt. van de groep Tubber-
gen (distr. Zwolle) adj.
F. H. M. Albersen, geb. 6-
8-1912. Hij was voordien
plv. groepscdt. Uithoorn.

Slager, H.H. AAC I te Amstertam per 1-10-g2 de
dienst v'erlaten.
Visser, S.A. te Amsterdam per 1-B-92 aangesteld
als AAC 3.

Vos de, P.J. schr. te Amsterdam per 1-9-g2 de
dienst verlaten.
Witteveen, R. te Weesp per 1-8-82 aangesteld als
res. wmr.
Zunnebeld, J.G. res. wmr. t te Amsterdam per 1-
8-82 met f .1.o.

Distrikt Apeldoorn

Blankenstijn. E. wmr. te Hoevelaken per 1-g-92
verplaatst naar Nijkerk.
Burink, R.J. Verk. gr. per 15-7-82 aangesteld als
res. wmr.
Libert, G.C. owmr. te Apeldoorn per 1-g-g2 ver-
plaatst naar Zwolle (distr. Zwolle).
Meer v.d., J. wmr. te Nijkerk per 1 -B-S2verplaatst
naar Hoevelaken.

Veen v.d., F. wmr. te Steenderen per 1-g-g2 ver-
plaatst naar Warnsveld.
Vries de, W. wmr. I te Ruurlo per 13-9-g2 ver-
plaatst naar Apeldoorn.
Wijngaarden-Vrijenhoek van, T.M. AAC 1 te
Apeldoorn per 1-8-82 de dienst verlaten.
Zwakenberg, R. te Wezep per 1-B-82 bevorderd
tot owmr.

19
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Wat doen we eigenlijk met de ME?
vroegen de zeventien pelotonscomman-
danten van de Rijkspolitie zich na hun
zoveelste inzet ruim een jaor geleden af.
Bijstand in Nijmegen, Amsterdam, Pet-
ten, Dodewaord. Politieoptreden varië-
rend van statisch toezien tot 'in linie
voorwaarts'. De mobiele eenheid is an-
no 1982 goed uitgerust, daor is vriend en
vijand het inmiddels wel over eens. En
de mensen van die eenheid staan hun
mannetje of hun vrouwtje. Ze beheer-
sen de technieken om tegen geweld op te
treden, zijn vaardig in het wopenge-

bruík en de leiding heeft zich de taktie-
ken eigen gemaakt om de informatie
vanuit de helikopter of via de telefoon
te vertalen in het commando tot optre-
den. ,,Moor er is toch meer dan op-
drachten uitvoeren", vonden de pelo-
tonscommandanten.,,Misschien is het
wel beter als we juist nu de helmen af-
zetten en de schilden aan de kant leggen,
in plaats van hardhandig op te treden."
Ze lieten hun gedochten gaan over de
ME-opleiding. Oefeningen in het over-
steken met bootjes? Akkoord, maar
waarom moeten we door een sergeont-
majoor van het leger in de houding wor-
den gezet? Zijn al die binnensluipende
militaire invloeden wel zo nodig? Zijn
we dan zo'n krítiekloze club? Is de slo-
gon 'Een ME'er praat niet. Hij slaot ol-
leen!' waar? Maar moet daar dan geen

verandering in komen? De ME'er van
vandaag wordt morgen, als wacht-
meester van de landgroep, op z'n eigen
verantwoordelijkheid aangesproken.
Waarom zou dat binnen het ME-
gebeuren niet mogen plaatsvinden.
Spreken we niet teveel over de ME als
kollektieJ? Gaan we niet voorbij aan het
individu binnen die ME? Wat doen we

eroan om de geestelijke uitrusting van
de individuele ME'er op te vijzelen, zo-
dat zijn bereidheid en zijn vaardigheid
om konflikten met aktievoerders te
voorkomen oÍ - als het konflikt er al
ligt - te verminderen?
Een vijftal pelotonscommondanten
heeÍt dergelijke gedachten besproken en
op papier gezet. Het RPm sprak met
twee van hen.
Jelte Bulthuis uit het distrikt Àssen en
Berend Bolt uit Groningen - beiden al
verscheidene jaren belast met ME-werk,
zodat ze het kloppen van de lange lot
kennen - verwoordden de ideeën van al
hun kollego-pelotonscommandanten
van de Rijkspolitie.

10

ME-pelotonscommandanten RP :

'f)e ME is geen
Haarlemmerolie'

door Bert Huizing
foto's: Techn. Recherche Groningen/KRO

De eerste taak van de mobiele eenheden
is het herstel of het handhaven van de
openbare orde en rust. ,rHoe komt het
toch", zo vroegen de pelotonscomman-
danten zich'af, ,,dat ons dit bijna alleen
m,aar gelukt langs de weg van toene-
mend geweld. De evenredigheid tussen
het doel dat bereikt moet worden en de
middelen die we gebruiken vormt daar-
na regelmatig een punt van diskussie. Er
zijn achteraf altijd wel oorzaken aan te
wijzen waarom er z6 is opgetreden en
niet anders. Maar het is toch wel type-
rend, dat we altijd zoeken naar een

rechtvaardiging voor zo'n optreden."

Luitenant Bolt: ,,Wie van de ME-ers
voelt er voor agressief geweld? Ik niet en

de meeste kollega ME'ers denken er ge-

lukkig net zo over. Als we dat kunnen
voorkomen en we kunnen toch onze
taak tot een goed einde brengen, dan is
dat mooi meege-nomen. Ik denk dat aan

dat soort alternatieven bij onze oplei-
ding te weinig is gedaan. Wat wordt er

bijvoorbeeld voor aandacht besteed aan
het simpelweg statisch een post bezet-
ten, het kontroleren van een situatie?
We hebben ontdekt dat het soms veel

beter is om schild, helm, wapenstok aan
de kant te leggen, dan volledig uitgerust
en anoniem plaats in te nemen. Mis-
schien kun je zelfs met aktievoerders
koffiedrinken. Of in elk geval tot een
gesprek komen."
De commandanten vinden dat hun tijd

en ruimte geboden moet worden om
kreatiever op de situatie in te spelen. Ze
onderkennen daarbij dat dit inspanning
zal vergen van de ME'er, zijn comman-
dant en de politieleiding.
Kapitein Bulthuis: ,,Het is mogelijk dat
bij een aktie meer vormen van aktievoe-

Jelte Bulthuis

ren plaatshebben. Het kan best zijn dat
in mijn gebied bijna volstrekte rust
heerst, terwijl een eind verderop de zaak
uit de hand loopt en de politie met ge-

weld moet optreden. In dat geval lijkt
het me niet juist om ook in mijn omge-
ving de wapenstok maar weer ter hand
te nemen. Misschien dat daardoor al
geïrriteerdheid ontstaat bij de mensen
waarvoor we in de benen zijn. Het ME-
optreden zal steeds een genuanceerd
antwoord moeten zijn op al die verschil-
lende vormen van aktievoeren. In be-
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Een stevige stoeípartij van oankomende m.e.-ers in Neerijnen, voor het oog van de televisiecomero.

paalde situaties kan het zelfs zinvol zijn
dat de ME zich terugtrekt. De 'heli-
theorie' waarbij uitsluitend op bevelen
r anuit het commandocentrum wordt ge-

reageerd om strategiën uit te voeren,
roldoet in dergelijke situaties niet."

Grotere verantrvoordelijkheid

\Íen is er zich van bewust dat de voor-
gestelde wijze van werken in ME-
r erband gevolgen zal hebben. Het zal er
niet gemakkelijker op worden. De ver-
antwoordelijkheid voor de individuele
\ÍE'er, zijn groeps- en zijn pelotons-
commandant zal ook groter worden.
Bulthuis:,,Aan die verantwoordelijk-
heid heeft het tot nu toe wel.eens ge-
schort. De ME'er is de man die vooraan
staat en kan beoordelen waarom hij iets
doet of laat. Het is dan ook terecht dat
hij daar op wordt aangesproken."
Een andere zorg voor de pelotonscom-
mandanten is de omvang van het geweld
dat wordt gehanteerd. Ze vinden dat het

overheidsoptreden duidelijk moet zijn
en dat de veiligheid voor het ME-
personeel gewaarborgd dient te blijven.
,,Maar waarom veelal uitgegaan van een
maximum aan geweld, mensen en mid-
delen (de bovengrens)?" vragen de sa-

menstellers van het diskussiestuk zich
af. ,,Misschien is het beter vanuit de an-
dere richting - de ondergrens - te be-
ginnen. Als het nodig is, kunnen we ons
optreden wel aanpassen."
Bolt: ,,We spelen op safe door het inzet-
ten van meer mannetjes en meer materi-
aal. Maar we weten ook, dat we dat ge-

weld beantwoord krijgen. We moeten
een risico durven nemen, door vanuit
die ondergrens te beginnen. Ik denk dat
het mogelijk is, dat je door zo'n optre-
den een aantal ontwikkelingen, die nu
tot het normale patroon behoren, voor-
komt.
Risico? Veiligheid? Bolt: ,,Dat geldt
voor beide partijen. V/e hoeven het
aspekt Angst niet te vergeten. Kreten als
'Sla vaker een kraker' en 'Oh, wat een

pret, weer een ME'er te bed', zeggen
voldoende. Als we het hebben over har-
de kernen, dan is dat een ander verhaal.
Voor ons staat vast, dat het optreden
van de ME in alle situaties genuanceerd
dient te zijn. We mogen best uitgaan
van de goedwillende demonstrant, ie-

11

Berend Bolt
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mand die iets voorstaat waarin sommi-
gen van ons zich ook kunnen vinden.
Er wordt teveel gesproken over de ME
als kollektief, vinden de ME-comman-
danten. Om het doel - herstel of hand-
having van de openbare orde - te berei-
ken, dient ook de ME'er, naast alles wàt
de politie aan technieken, taktieken en
vaardigheden in huis heeft in het geheel

te worden betrokken. Van hem mag
worden verwacht dat hij bereid en vaar-
dig is om geweld te voorkomen of zelfs
terug te brengen.

We kennen de voorbeelden.
Nijmegen. Een ME'er prikt een weglo-
pende aktievoerder nog even met de
punt van de lange lat tussen z'n ribben.
De man draait zich om. Er volgt een

schermutseling tussen ME'ers en andere
aktievoerders.
Dodewaard. Traangas blijkt voor een

vasthoudende groep barrikadebouwers
geen aanleiding te vertrekken. Een poli-
tieman zoekt met zijn stevig geschoeide

voet kontakt met het zitvlak van een van
hen.
Amelisweerd. Televisiekijkend Neder-
land ziet hoe een ME'er een vrouw met
de lange lat op haar hoofd slaat.
De individuele ME'er bepaalt het ge-

zicht van de eenheden.

'Blauwe leger'

Bulthuis: ,,Wat zijn de effekten bij het
verschijnen van de ME. Onze aanwezig-
heid alleen al werkt soms al tegengesteld
aan wat we bedoelen. Neem het simpele
gebruik van een megafoon. Een stukje
techniek dat we zonder er bij na te den-
ken gebruiken. Maar soms is het beter
om het instrument niet te pakken. Wat
harder schreeuwen, zodat de mensen je

iiil$iËË ''.t'"
Berend Bolt

kunnen verstaan. Met een heli boven de
mensenmenigte. Met ME-bussen een
weg zoeken door het publiek dat is sa-

mengestroomd . . ."
Bolt: ,,Ik stel me voor dat je je als de-
monstrerend burger machteloos, kwaad
án vol van emoties voelt als het Blauwe
Leger komt aanrollen. Wij politiemen-
sen dienen daar rekening mee te hou-
den. Het is dus niet voldoende om uit-
sluitend technisch en fysiek te worden
opgeleid. Er moet ook een grondige
mentale opleiding volgen, zodat de
ME'er zodanig is toegerust dat hij be-
reid en in staat is om bij optreden het
initiatief tot vermindering van geweld te
nemen.tt
De pelotonscommandanten vinden dat
er meer en veelzijdiger moet worden ge-

traind in het voorkomen en beheersen
van geweldsituaties. Zii menen, dat
naarmate het individu beter is uitgerust,
de kollektieve inzet in waarde zal toene-
men. Er moet binnen de organisatie
ruimte zijn om gedifferentieerd op te
treden. Commandanten dienen. hun
ME-leden te motiveren zo weinig moge-
lijk geweld te gebruiken. Een onderdeel
dat een harde konfrontatie heeft gehad
en niet in staat is initiatieven te ontwik-
kelen die minder geweld tot gevolg heb-
ben, moet zo nodig worden vervangen.
Maatschappelijke ontwikkelingen gaan
grotendeels voorbij aan de ME-
opleiding, of het moest al met terugwer-
kende kracht zijn , vinden de p.c.'s.
Van een adekwaat inbouwen in de ME-
opleiding van ontwikkelingen en ver-
schuivingen binnen het gehele maat-
schappelijke gebeuren is nauwelijks
sprake, zeggen ze in hun diskussiestuk.
Door hun bindingen met het militaire
apparaat (vaak noodgedwongen, maar
ook wel eens overbodig) sluipen er ge-

wild of ongewild militaire tendenzen
binnen de ME-sfeer. Iets waarover de

samenstellers niet verheugd blijken te

zijn. Zis we op weg naar een'roze ME'?
Bulthuis laat er geen twijfel over
bestaan: ,,In het geheel niet. Het is niet
een kwestie van het geweld schuwen.
Als er moet worden opgetreden, dan ge-

beurt dat. Voorwaarde is dat het over-
heidsoptreden duidelijk is, dat de tole-
rantiegrenzen zijn bepaald en worden
gehanteerd. Als het bevoegde gezag

vindt dat barrikades niet zijn toe-
gestaan, dan vind ik dat je het ondergra-
ven van een weg ook niet kunt
toestaan."

Bolt: ,,De ME is geen Haarlemmerolie.
Aan die gedachte zal ook het bevoegde
gezag moeten wennen. Een burge-
meester die verzoekt de ME in te zetten
om naaktlopers te verwijderen, heeft
.waarschijnlijk nog niet door waarvoor
de ME bedoeld is."

Zwak punt

Genuanceerd optreden, verantwoorde-
lijkheid voor de individuele ME'er, hem
geestelijk toerusten zodat hij in staat is
mee te werken aan de escalatie. Zijn de

I ." = 
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Jelte Bulthuis

verwachtingen van de commandanten
wel reëel en hebben ze ideeën hoe die
veranderingen in het ME-denken kun-
nen worden bewerkstelligd?
Bolt: ,,Ik denk dat dit het zwakke punt
is in onze diskussie. De antwoorden op
die vragen liggen niet voor het oprapen.
Vast staat wel, dat je er niet op moet re-
kenen dat de Mobiele Eenheden uitslui-
tend uit natuurtalenten bestaan. Mis-
schien dat'onze' psychologe mevrouw
Prins ons een aantal handvatten kan
aanreiken."
Bulthuis en Bolt signaleren dat hun
'praatstuk' binnen de verschillende ME-
pelotons en bij de korpsleiding redelijk
goed is ontvangen. Een groot deel van
de politiemensen bleek bereid ook ver-
der mee te werken.
Dat verhaal van die ME'èr die niet
denkt, maar alleen slaat, is dus niet
waar? Bolt: ,,Ach, ME'ers zijn ook
mensen. Van tevoren een grote broek
aangetrokken. Zo van: We zullen er
eens even tegenaan. Kort voor de kon-
frontatie wordt het stiller. Men vraagt
zich af hoe het zal gaan. Op het moment
van het treffen zelf voelt niemand voor
geweld."
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Oud-adjudant deed boekje open over vooroorlogse politie:

'Zo ging dat toen'

,,De korpsleiding had besloten in de
binnenstad een aantal agenten dienst te
laten doen op de fiets. Daar moest je
eerst nog exomen voor doen. Een la-
chertje. Het examen werd afgenomen
door een rijwielhersteller, die algemeen
'de Fiets' werd genoemd. Hij vond het
natuurlijk ook grote poppenkast, moor
ja, het moest nu eenmaal en het was wel
een nieuwe fiets waard. Als je eenmaal
op het zadel zat, moest je in de kelder
van het hoofdburo een poar rondjes om
de fietsenrekken rijden en als je niet om-
viel, was je geslaagd. Voor dat opstap-
pen kwam echter heel wat kijken. Ge-
woon op het zadel springen mocht niet,
want dat kon wel eens een zadelveer
kosten. Je been over het zsdel slingeren
wos geen gezícht voor een politieman,
dus dot was verboden. Evenals op een
pedaal gaan staan €n zo wegrijden, want
die kon wel breken. Neen, opzij van het
achterwiel zst een grote step. Doar
moest je de linkervoet opzetten en met
de rechter een keer of drie steppen en je
dan zachtjes in het zadel laten glijden.
Zo waren ze nog nooit op een fiets
gestapt, dus dat ging de eerste keer een

beetje onwenníg. Freek gleed zelfs von
de step af en kwam met zijn kloten op
de bagagedrager terecht, wsar 'de Fiets'
hinnikend om lachte. 'Hij lacht als een
geit die de hik heeft', zei Freek, die er
flink de pest ínhad. Hij wieef over de
pijnlijke plek tussen zijn benen en 'de
Fiets' zei: 'Dqt kan je beter aan je griet-
je overlaten'."

De 76-jarige oud-adjudant van politie
Wim van Helden, auteur van26 jeugd-
detektives ('zonder moord en zonder
seks') waarin inspekteur Arglistig een

hoofdrol speelt, heeft onlangs een aan-
tal anekdotes over de politie van 1930
tot 1940 aan het papier toevertrouwd.
De gebeurtenissen spelen zich af in
(Rotter-)Damstad. Agent Hans Lens

Wim van Helden als agent in 1930.

(Wim van Helden) is de hoofdfiguur in
de bijna honderd pagina's van'Zo ging
dat toen'.

Politie-humor

Verwacht geen geschiedkundige verhan-
deling over de politie in de tien jaren die
aan de tweede wereldoorlog voorafgin-
gen. Zljdelings tipt de oud-adjudant de
situatie in die tijd aan.

,,De dag die vroeger geëerd werd als
Heilige Salaria was in het krisisjaar 1929
een dag von angst en beven geworden.
Dun werden er namelijk teqelijk met de
solarisgkjes witte enveloppen met ont-
slag uitgedeeld. Geen vriendelijke groe-
ten, hoogachtend of iets dergelijks erbij
. . . Inkrimping en reorganisatie waren
modewoorden die vergezeld gingen van
werkloosheid . ."
,,Een nieuw buro zou binnen ofzienbare
tijd gebouwd worden, msor niemand
wist hoelong 'afzienbare tijd' duurde.
Bovendien woren de centjes van rijk en
gemeente schoon op als je de ministers
moest geloven. Ook het bedrijfsleven
zou met verlies werken, maar de grote
jongens reden in steeds grotere en duur-

dere auto's. Er waren geruchten dat de
salarissen van rijks- en gemeenteperso-
neel verlaagd zouden worden. Zelfs de
steuntrekkers woren bong dot ze
moesteninleveren..."

RPm: Wat u schrijft komt zo bekend
voor .

De auteur: ,,Wat nu gebeurt, heb ik in
mijn leven al eens eerder meegemaakt.
In de tijd waarover het boekje vertelt."
Is het werkelijke zelfspot waarmee de
uitgever het boekje adverteert of is het
frustratie van de politieman die de au-
teur over een verdachte laat zeggen:

,,De ene helft vond dat men hem ter
plekke had moeten doodslaan en de an-
dere helft dat de agent helemaal niet had
mogen slaan. Want de arme jongen had
een moederbinding, was gefrustreerd en
leed aan flatneurose."
,,Wat dat betreft is er niets veranderd",
voegt Wim van Helden uitdrukkelijk
aan het citaat toe.

Mannen onderelkaar

En dan de trant waarin het verhaal is
verteld. De humor die verwant is aan
het politievak (zie inleiding).
RPm: ,,Een beetje grof misschien?"
Auteur: ,,Och, vroeger sprak je zo als
mannen onder elkaar. Tegenwoordig
hoor je de woorden die ik gebruik voor
radio en tv en lees ie ze in de krant.
Trouwens de meisjes bij de politie kun-
nen er ook wat van, heb ik ontdekt . . ."
Niet veel veranderd dus. Misschien is dit
dan de waarde van dit simpele boekje.
De vergelijking van die tijd toen met die
van nu. Alle sterke- en kwajongensver-
halen die in'Zo ging dat toen' voorkwa-
men, zijn anno 1982 op de buro's weer
op te tekenen. Er is weinig nieuws onder
de zon, als het gaat over de waardering
van het politievak, de surveillance-
dienst, de positie van de chef (bijnamen:
de Hondekop, Malle Eppie, de Slijmer,
de Vloeker, Kippetje), over politie en
vrouwen en vooroorlogse seks, over
specialisatie (de Rijwielagent).
Als we op de verhalen van Wim van
Helden mogen afgaan, is er in de afgelo-
pen vijftig jaren bij de politie niet zo erg
veel veranderd. En dat geeft te denken.

(AH)

'Zo ging dat toen' is uitgegeven door Futile in Rot-
terdam. Het boekje is voor / 11,50 te koop in de
boekhandel.
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Komputer zoekt eigenaar van de fiets

Veertien miljoen Nederlanders beschik-
ken met z'n allen over negen miljoen
fietsen. Mooie karretjes, oude brikjes,
witte fietsen, vervoermiddelen waarop
oma boodschappen deed, sport-, trim-,
toer- en dienstfietsen in vele modellen
en kleuren.

Per jaar doen ruim 100.000 eigenaars

aangifte van vermissing van hun twee-
wieler. In plm. 6000 gevallen komt de
fiets, al of niet door bemiddeling van de
politie, bij de aangever terug. Ruim
400.000 vermissingen worden niet eens

gemeld, zo bracht een WODC-onder-
zoek aan het licht. In geval dat aangifte
is gedaan, houdt 'beschrijving' van het
bezit op bij 'herenfiets, kleur bruin' of
'een groene damesfiets'. De eigenaar
weet het framenummer van z'n fiets niet
(820/o) en zelfs de kleur is hem of haar 

,

niet opgevallen (1790, aldus een steek-
proef in het distrikt Dordrecht van de
RP).
Om de eigenaars in de gelegenheid te
stellen hun bezit terug te zien, worden er
dan z.g. kijkdagen georganiseerd. Het
sukses van zulke operaties is over het al-
gemeen niet overweldigend. Als de fiets
enige tijd in de politie-etalage heeft ver-
toefd, wordt rigoreus ingegrepen. De
fietsen, die in de loop van het verblijf in
de garage of de kelder hebben gelo-
geerd, worden verkocht. De handel ont-
fermt zich erover. Onlangs is een ge-

meentelijk politiekorps zelfs begonnen
met het rechtstreeks verkopen (onder
voorbehoud) van gevonden fietsen aan
partikulieren.

Zorg

Maar de gevonden fiets blijft al die tijd
rvel een hele zorg voor de politie. Er is

een korps dat voor de verwerking van
gestolen en aangetroffen fietsen, het
opslaan van 'oud ijzer' en hèt organise-
ren van kijkdagen en verkopingen,
twaalf man full-time aan het werk heeft.
Door de bank genomen vinden slechts

in een op de tien gevallen eigenaar en

tweewieler elkaar.
Sinds kort heeft een verzekeringsbedrijf

zich bereid verklaard de politie een
handje toe te steken om fiets en eigenaar
weer bij elkaar te brengen. Die maat-
schappij is Unigarant, een dochter van
de ANWB.

Direkteur M. W. L. de Witte: ,,In 1978

was het niet mogelijk een fiets tegen
diefstal te verzekeren. Alle maatschap-
pijen hadden hun portefeuilles opge-
zegd omdat er zoveel fietsen werden
gestolen dat er niet meer tegen te verze-
keren viel. De ANWB, tenslotte een
wielrijdersbond, heeft zich dat aange-

trokken en heeft nagedacht over een

mogelijkheid om toch fietsen te verzeke-

ren. Overleg met fietsenfabrikanten en

fietsslotenkonstrukteurs heeft geleid tot
een systeem met registratienummers dat
in de komputer kon worden ingevoerd.
Die registratienummers komen'ffe tegen

op de speciale fietssloten die door de le-

verancier bij de verkoop worden aange
bracht. Het enige wat de eigenaar van

z'n nieuwe karretje moet doen is een (bij
de fiets met slot geleverde) kaart invul'
len en opsturen naar ons adres."
Unigarant heeft inmiddels een half mil'
joen fietsen geregistreerd. Met en zon'
der verzekering. De maatschappij heefl

zich genomen om ook de rijwielen dit
niet worden verzekerd in het registratie'
bestand op te nemen.
De Witte: ,,Sinds kort draait ons sys'

teem zoals het draaien moet. We zijn bi.

en kunnen alle nieuwe registraties en dt

wijzigingen erop verwerken."

Ten behoeve van de politie

Dit bestand staat mede ter beschikkin6
van de politie. Het is mogelijk voor
opsporingsambtenaren, die een fietl
met een slot met een registratienumme:
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Minister De Ruiter bij opening distriktsburo Dordrecht:

'Andere dan traditionele reakties
op kriminaliteit wenselijk'

Ernstige geweldsdelikten ver-
dienen opsporing en vervol-
ging, vond de bewindsman.
Hij achtte de rechtsorde in
die gevallen te ernstig ge-

schonden. Systematische
opsporing van grote fraudes
en ernstige milieudelikten en

vervolging van de daders
leek hem ook geboden met
als voornaam argument 'ont-
moedigende en soms zelfs
normbesef bedervende in-
vloed van dit soort kriminali-
teit te keren.'

wensrelatie tussen overheid
en burger dient ook het
slachtoffer van de zware ge-

weldskriminaliteit aandacht
te krijgen." De minister
sprak er zijn voldoening over
uit dat in dat verband het
rapport aangifte seksuele ge-

weldsmisdrijven binnen de
politie met interesse is ont-
vangen.

,,Maar als we een duidelijke
prioriteit leggen op de aan-
pak van de zware kriminali-
teit dan betekent dat een in-
vestering van een aanzienlijk
deel van de beschikbare ener-
gie", konkludeerde Mr. De
Ruiter. ,,Het is dan zaak om
met wat er aan werkkapaci-
teit resteert zuinig en bewust
om te gaan bij de behande-
ling van de minder zware en
kleine kriminaliteit. Daarbij
moeten twee wegen tegelij-
kertijd bewandeld worden:
Waarop wordt de beschikba-
re werkkapaciteit gericht en
wat wordt er mee gedaan?

Het kan zljn dat nu eens de
inbraken in een bepaalde
wijk de aandacht krijgen en
op een ander moment de met
druggebruik verband hou-
dende misdaad voorop staat.
Van selektieve, doch bewust

DORDRECHT. - ,,Dg
laatste tien jaar is het aantal
gevallen van ernstige krimi-
naliteit waarvan de politie
kennis kreeg verdubbeld.
Datzelfde geldt voor de han-
del in verdovende middelen
en fraudezaken. Ook als we
rekening houden met de be-
volkingsomvang en de -groei
is het duidelijk dat we daarin
niet mogen berusten. Onrust
en angst over onveiligheid
heerst onder de bevolking.
Dat gevoel wijst op een pro-
bleem in de verhouding tus-
sen publiek en overheid.
Vaak is die relatie aangetast
of beschadigd. Het terugwin-
nen van het vertrouwen is
net zo belangrijk als het
bestrijden van de kriminali-
teit. Wederzijds vertrouwen
tussen politie en burgerij le-
vert een bijdrage aan mis-
daadbestrijding en het voor-
komen van kriminaliteit."
Bij de opening van het nieu-
we distriktsburo van de
Rijkspolitie te Dordrecht op
7 september j.l. bracht mi-
nister Mr. J. de Ruiter van
Justitie zijn gedachten naar
voren over omvang en aan-
pak van kriminaliteit. Hij

stelde dat de politie door het
vergrote aanbod van delikten
gevaar liep te verdrinken in
de materie. ,,Het geijkte ant-
woord op het probleem is

dan dat politie en justitie
qua omvang gelijke tred
moeten blijven houden met
de ontwikkeling van de kri-
minaliteit. Dat zou een spek-
takulaire uitbreiding van het
politie- en justitieapparaat
betekenen. Het is echter de
vÍaag of uitbreidingen die
neerkomen op 'meer van
hetzelfde' een passende reak-
tie is. Of moeten we ons
gaan bezinnen op een andere
aanpak?"

Technisch vernuft en een vaordige hand van de minister von
justitie stonden borg voor de samenstelling von de driehoek.
Het nieuwe distriktsburo wos officiëel geopend.

NNNNNN

,,Met het oog op de vertrou-
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gerichte aandacht mag in het
algemeen - ook in preven-
tief opzicht - meer aan-
dacht worden verwacht dan
van het gebruikelijke reaktie-
ve optreden."

Informatie

Als voorwaarde voor zo'n
beleid stelde de minister dat
de politie het openbaar mi-
nisterie goed informeert.
,,Over dat soort van infor-
matie krijgt de politie slechts
de beschikking als haar posi-
tie tussen en haar relatie met
het publiek van dien aard is
dat aangiften, klachten en
tips aan haar toevertrouwd
worden." Opsporing en ter
vervolging overdragen vond
de minister belangrijk, maar
niet het enige instrument dat
de politie ter beschikking
staat bij de aanpak van kri-
minaliteit. De informatie die
deel uitmaakt van de advie-
zen aan bestuur en openbaar
ministerie zouden ook ge-

bruikt kunnen worden bij de
bepaling van het beleid dat
moet dienen om misdrijven
te voorkomen en aan nieuwe
instrumenten als sociopre-
ventie (adviezen bij indeling
van woonwijken, opstellen
van produkten in supermark-
ten enz. red.) Hij vond van
belang dat politie en justitie
publieke verantwoording af-
leggen omtrent de overwegin-
gen voor het bepaalde beleid.

,,Aanvaarding door de bur-.
gerij heeft een zelfstandige
betekenis voor het herstel
van de vertrouwensrelatie."

Kleine kriminaliteit

,,Bij kleine kriminaliteit
dient het voorkomen ervan
voorop te staan. Een nieuwe
aanpak biedt de z.g. socio-
preventie. Dat betekent een

andere rol voor de politie en
het delen van verantwoorde-
lijkheid voor het voorkomen

'\
1..

van bepaalde vormen van
misdaad met betrokkenen uit
de samenleving. Geen reage-
ren op incidenten, maar het
in kaart brengen van de mate
en de omstandigheden
waaronder de feiten zich
voordoen zodat naar een be-
ter passend antwoord kan
worden gezocht."

Het is nodig prioriteiten te
stellen en wenselijk andere
dan de traditionele reakties
te geven op kriminaliteit."
Minister De Ruiter drong
aan op een goed overleg tus-
sen politie en justitie en een
goede systematische registra-
tie van de misdrijven en de
wijze waarop ze werden ge-
pleegd. Hij achtte die re-
gistratie onmisbaar voor op
voorkoming gerichte maatre-
gelen. ,,Een duidelijk beleid
dat een antwoord biedt op
de kriminaliteit komt ten
goede aan de arbeidsvoldoe-
ning van allen die beroeps-
halve met misdaad van doen
hebben. Op deze wijze wordt
tegengegaan het gevoel te
hebben achter de feiten aan
te hollen."

Anderssoortig

De Algemeen Inspecteur, ge-
neraal Plattel, sloot aan op
de woorden van de minister
van justitie: ,,Het korps kan
niet alleen de kriminaliteit te
lijf. Al geruime tijd geleden
zijn binnen de Rijkspolitie
gedachten ontwikkeld die
wonderwel aansluiten bij wat
we hoorden: niet meer van
hetzelfde, maar anderssoor-
tig. Het werk van de groeps-

(Foto's: T. R. Den Haag)

rechercheur blijkt geen goed
antwoord te zijn geweest op
de kriminaliteit. Dat'deel van
de basis-politiezorg dient
eveneens zijn inbedding te
vinden in de lokale samenle-
ving. Alle leden van de land-
groep zullen dienen deel te
nemen aan de justitiële poli-
tiezorg."
Omtrent de totstandkoming
van de wetgeving merkte de
A.I. op: ,,Het aantal wetten
en regelingen waarin de poli-

Driehoek

Na 27 jaar heeft nu ook het
distrikt Dordrecht een eigen
home. De staf verhuisde van
een adres aan de Van Man-
derstraat, twee panden (met
vloedplanken) aan de Buiten
Walevest, terug naar de Van
Manderstraat, een onderko-
men aan de Varkenmarkt,
een verblijf van de recherche
aan de Wolwevershaven en
huisvesting in een kantoor-
pand aan het Achterom en
tenslotte naar de Vissersdijk.
De architect heeft er geen

streng uitziend en vele verdie-

pingen tellend politieburo van
gemaakt. Vanuit een centraal
punt met hoofdtrap, lift en
toiletten zijn drie vleugels
loodrecht op elkaar geprojek-
teerd. De driedeling van de
onderscheiden diensten staf,
recherche en verkeer komt
niet alleen door de uiterlijke
vormgeving tot uitdrukking.
In de tuin wordt men steeds
gekonfronteerd met een drie-
hoek. Dit is ook het thema
van het bij het buro behorend
kunstwerk bestaande uit de
struktuur van de tuin met vij-
ver en drie aluminimum drie-
hoeken.
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tie wordt betrokken is de
laatste jaren sterk toegeno-
men. Het lijkt er op dat de
wetgever niet steeds voldoen-
de oog heeft gehad voor de
praktijk van de handhaving.
Als dat aspekt ook in de be-
schouwing zou worden be-

trokken zou dat tot gevolg
kunnen hebben dat de
Rijkspolitie effektiever en
doelmatiger zou kunnen wer-
ken."

Relatie

Kolonel J.C. Warneke, com-
mandant van het distrikt
Dordrecht, ging in op de re-
latie publiek - politie, eerder
door minister De Ruiter ter
sprake gebracht. ,,Als we de
politievormen in verschillen-
de Europese staten vergelij-
ken met de onze dan blijkt
dat de Nederlandse bepaald
niet slecht afsteekt. De veel

besproken problemen in de
relatie publiek - politie zijn
veeleer gespreksonderwerp in

de relatie politie - politiek en
veelal meer akademisch dan
praktisch te noemen."
Hij stelde zich voor dat het
in het nieuwe gebouw moge-
lijk moet zijn het organisa-
tieverband van de Rijkspoli-
tie zichtbaar te maken. ,,Een
organisatievorm waarbij de
wachtmeester centraal staat.
Een organisatievorm die van
onnadenkende tegenstanders
kritiek ondervindt maar ieder
zinnig ekonoom enthousiast
maakt en vooral in een tijd
van ekonomische teruggang

- nu en in de toekomst -
een uitermate goed en doel-
gericht middel zal blijken te
zijn. Alle gevoelsmatige filo-
sofiën ten spijt zal blijken
dat een landelijk of eventueel
regionaal opgezette organisa-
tie met mogelijkheden voor
lokale inspraak een aksepta-
bel antwoord is op dit deel
van het politievraagstuk."
Hij vond wel dat er voor een
optimaal funktioneren van
de distriktsstruktuur nog'wel

Mr. Grosheide in Dodewaard:

'Rijkspolitie rryordt 24 uur
per dag bereikbaar'

DODE\ryAARD. - ,,On-
danks de krapper wordende
geldmiddelen is in principe
besloten, dat voor het gehele

bewakingsgebied van de
Rijkspolitie een telefonisch
doorkoppelingssysteem tot
stand zal worden gebracht.
Op uren dat groepsburo's
gesloten ziin, zarl automa-
tisch een verbinding met de
meldkamer van het distrikt
volgen. In een later stadium
kunnen mogelijk ook alle
postburo's van dit systeem
gebruik maken. Dan zullen
burgers 24 uur per dag
rechtstreeks telefonisch kon-
takt met de politie hebben."

Deze toezegging deed mr. J.
H. Grosheide, direkteur-
generaal van politie en
vreemdelingenzaken (ministe-
rie van Justitie) bij de ope-
ning van het nieuwe post-.
buro van de Rijkspolitie in
Dodewaard.
De heer Grosheide ging ook
in op de taakstelling van de
wachtmeester: ,,De tijd dat
de aandacht van de groepen
en posten van de Rijkspolitie
enigszins was verlegd naar de
distrikten, is gelukkig weer
voorbij. De basispolitiezorg
heeft weer veel belangstel-
ling. Die brede taak voor de
wachtmeester in een land-

20

een enkele verfijning zou
kunnen worden aangebracht:

,,Een merkbaar gebrek aan
stroomlijning tussen de di-
rektie Politie van het mi-
nisterie, de Algemene Inspec-
tie en de distriktsstaven doet
zich hinderlijk gevoelen in
een gemis aan delegatie van
beslissingsbevoegdheden op
distrikts- en groepsnivo. In-
spelen op reële gemeentelijke
wensen eist speelruimte. Een
distriktsstaf die de delegatie
weet te vertalen zal efficiën-
ter en gerichter kunnen rea-
geren op wensen van de bur-
gerij. "

Noodkreet

De distriktscomandant ver-
onderstelde dat een onder-
zoek naar het funktioneren
van zijn justitiële dienst op
zijn plaats zou zijn: ,,De

technische recherche komt
om in haar werk. Maar ook
de taktische recherche ver-
dient aanvulling. Aanzienlij-
ke uitbreiding zal door het
openbaar ministerie met
klem worden onderschreven.
Financiëel gezien kunnen er
in dit deel van het land zo-
veel zaken boven water wor-
den gebracht dat iedere uit-
breiding zich over vele jaren
verdient."
In een gesprek met het dag-
blad Parool reageerde de be-
windsman op de noodkreet
van de distriktscommandant.
Hij deelde mee voor 1983 te
streven naar formatie van
fraude-recherche teams van
de Rijkspolitie die moeten
gaan samenwerken met de
gemeentelijke korpsen en in-
stanties als de Fiscale Inlich-
tingen en Opsporingsdienst
en de bedrijfsverenigingen.

(AH)

Dwarsligger
Cor Mesker

De Dortenaar Cor Mesker
(44) toen glastuinbouwer aan

de Vissersdijk waaraan het
distriktburo moest worden
gebouwd heeft het zijn toe-

komstige buur niet gemakke-
lijk gemaakt. ,,Alles goed",
bedacht Cor, ,,maar als het
nieuwe politieburo er straks
staat en het is winter en de
zon komt niet meer zo hoog
dan staan mijn kassen in de
schaduw." En dat was nou
net iets waar de tuinder niet
stuk van was. Dus tekende
hij bezwaar aan tegen de
bouwplannen ingevolge de
wet Arob. Cor kreeg voor
een deel gelijk; het geheel

van het te bouwen komplex-
werd vijf meter opgeschoven.
Hij kreeg ook een vaste
baan. Als portier-hovenier
van het buro. Zijn glasbe-
drijf heeft hij in de zomer-
maanden verhuurd-

groep betekent: voorzichtig-
heid bij het kreëren van
nieuwe specialismen."
,,Ondersteunende assistentie
van het distrikt houdt verder
in, dat de groepsstaf niet
buiten spel moet worden ge-

zet, maar mede verantwoor-
delijk blijft. Zij moet haar
adviserende funktie jegens

het bestuur kunnen waarma-
ken en het vertrouwen in re-
latie met de bevolking in
stand kunnen houden." (AH)
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Tien politieofficieren beëdigd:

'Gevraagd: ruimte
voor inbreng'
APELDOORN. - ,,De for-
mele positie van de jonge of-
ficier binnen het korps is die
van middenkader. Van door-
geefluik tot initiatiefnemer
van veranderingen, van op-
drachtgever tot proces-
begeleider. Met de eed of be-

lofte als uitgangspunt zullen
we de organisatie-doeleinden
dienen na te streven. Eigen
en afdelingsbelangen zijn
daaraan ondergeschikt. Hij
of zij heeft als taak de belan-
gen van individuen en dg or-
ganisatie op elkaar af te

Tien nieuwe officieren van het korps Rijkspolitie. V.l.n.r.
de officier der Rijkspolitie Ie kl. G. S. Schoots (AI); de oí-
ficieren der Rijkspolitie 2e kl. D. Jolink (Nijmegen), F.
Klok (Groníngen), L. C. v.d. Pols (Breda), M. L. W. N.
M. Valckx (Eindhoven), M.J.M. Campman (Zwolle), A.
Claessen (Roermond), R. J. M. Hutschemaekers (Dord-
recht), L. J. Sievers (Breda), Mr. H. A. Geerlink-Nijenhuis
(Den Haag). (Foto: Hilko Wijnands)

Nieuwe kalender van
Pro Juventute

Met instemming van de ko--
ninklijke familie brengt Pro
Juventute zijn 36e kalender
uit. De Oranjekalender 1983

bevat opnieuw exklusieve fo-
to's uit het partikuliere bezit
van Prins Claus, Pieter van
Vollenhove en fotograaf
Max Koot. Voor relaties in
het buitenland komt er weer
een kalender uit met een
viertalig calendarium: Frans,
Duits, Engels en Spaans. De
foto-onderschriften zijn in
het Engels.

De Verenigingen Pro Juven-
tute zijn algemene instellin-
gen voor kinderbescherming,
die werken voor Jeugd en
Gezin in het gehele land. Ze
helpen jaarlijks meer dan'
12.000 kinderen onder het
motto 'Geef de jeugd een
kans'.

De kalender kost f 9,-
(+Í 3,- verzendkosten) en
is te bestellen bij Kalende-
raktie Pro Juventute, post-
bus 29, 3632 ZR Loenen
aan de Vecht (tel.02943-
3082), postgiro 517400 te
Amstelveen.

stemmen. Bovendien moet
recht worden gedaan aan de
verlangens in de samenleving
en aan de dienstbaarheid aan
de overheid. Van hem of
haar wordt een persoonlijke
verantwoordelij kheid, eigen
inbreng en een flexibele
opstelling verwacht. Een ie-
der van ons zal op zijn of
haar wijze trachten die ver-
plichtingen na te komen. De
mogelijkheid om naar eer en
geweten aan deze taak te
werken wordt in hoge mate
bepaald door het korps, zijn
burokratische organisatie en
het hogere kader. Voor die
uitvoering vragen wij ruimte
voor een eigen inbreng, om
het openstaan voor andere
ideeën en een flexibele hou-
ding."

Die medewerking vroeg me-
vrouw L. J. Sievers namens

de tien officieren die op 16

september op het terrein van
de 'Wijert' in Apeldoorn
werden beëdigd en daarmee
officiëel hun intrede in het
korps Rijkspolitie deden.
'Een werkterrein in bewe-
ging' noemde ze het politie-
bedrijf. De oorzaak voor die
beweging zocht zij in de te-
genstelling van wazige en ge-

nuanceerde normen met de
schijnbare exaktheid van de
wettelijke regels en juridische
procedures.,,Daarnaast
neemt de druk van de poli-
tiek op de politie toe. De
zich wijzigende sociaal-
ekonomische omstandighe-
den laten zich voelen. We
zijn deelgenoot van de dis-
kussie rond het totale politie-
bestel. En dan is er nog de
bezinning op de organisatie
van het korps Rijkspolitie."

(AH)
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'Beheer van het distrikt als
in 60-er jaren o o .'

APELDOORN. - ,,IK hcb
eigenlijk alles bereikt wat ik
,bereiken wilde in mijn poli-
tiekarrière" , zei kolonel J.
H. Ittman bij zijn afscheid
als distriktscommandant.
,,Ik ben een blij, gelukkig en
dankbaar mens", benadrukte
de nieuwe commandant van
het distrikt Apeldoorn van
de Rijkspolitie, kolonel Th.
van Dolderen. Het was een
gaan en komen van dankba-
re mensen op 30 september
in de school van de Rijkspo-
litie te Apeldoorn. Voor het
eerst in de geschiedenis van
het Korps vonden afscheid
en installatie van een dis-
triktscommandant op dezelf-
de dag plaats.

Vaderland
,,Het vaderland kan rustig
zijn met deze officier als dis-

triktscommandant ,

schertste generaal P. J. Plat-
tel. ,,Apeldoorn krijgt een
d.c. die niet alleen uitstekend
troepenofficier is. In zijn pe-

riode op de Algemene In-
spectie in Voorburg heeft hij
ook leren balanceren tussen
de belangen van het korps en
de wensen van de politiek."
Kolonel van Dolderen
schetste iets van dat even-
wicht: ,,Er wordt veel ge-
praat over de kontakten 'be-
voegd gezag - politie'. Kon-
tankten die zijn geïntensi-
veerd. Maar, er rust een hy-
potheek op. Enerzijds is het
de politiek die aspekten van
doel en effektiviteit naar de
achtergrond schuift, ander-
zijds wil de politie de staats-
rechtelijke kant wel eens wat
minder aandacht geven."
De nieuwe distriktscomman-

Nieuwe D.C. Apeldoorn:

De nieurrye D.C.
in Apeldoorn

Th. van Dolderen werd in
1932 te Amersfoort geboren
en groeide op in Driebergen.
Hij diende als reserve-
officier bij de Veldartillerie,.
volgde daarna de twee-jarige
opleiding tot politie-officier
en kwam in 1956 als inspec-
teur bij de GP Amsterdam.
In 1959 werd hij benoemd
als officier toegevoegd bij
het toenmalige distrikt Alme-
lo van de Rijkspolitie. Van
1964-1969 was hij werkzaam
op de opleidingsschool in
Arnhem. Zijn volgende
standplaats werd Nijmegen
waar hij plaatsvervanger
werd van de toenmalige dis-

triktscommandant P. J. Plat-
tel. [n 1977 , kort nadat kolo-
nel Plattel tot Algemeen In-
specteur was benoemd, volg-
de van Dolderen hem naar
Voorburg als hoofd van de
Stafafdeling van de Algeme-
ne Inspectie. De heer van
Dolderen houdt zijn konditie
op peil door elke dag een.

uurtje te trimmen. Daarnaast
steeds hij veel vrije tijd in
kerkelijk werk. De kolonel is
gehuwd en heeft vier zonen.
Met de benoeming tot dis-
triktscommandant in Apel-
doorn zijn voor hem twee
wensen in vervulling gegaan:

hij is blij dat hij weer in het
oosten van het land woont
en dat hij een eigen com-
mando ('een eigen winkel')
heeft.

dant hoopt, dat een ieder er-
aan mee zal willen werken de
besluiten daar tot stand te la-
ten komen waar de informa-
tie kompleet is. ,,Niemand
kan het werk alleen af.
Daarvoor is vakkundigheid
en korpsgeest nodig. We die-
nen open te staan voor op-
bouwende kritiek."

Basis
Hij hoopt op meer beheers-

bevoegdheden voor de dis-
trikten: ,,Als dat op het peil
zou komen van de jaren
zestig, dan zou de zelfregel-
kapaciteit al aanmerkelijk
zijn toegenomen. Daardoor
zal tret mogelijk worden be-

ter aan de wensen van burge-
meester en groepscomman-
dant tegemoet te komen. Het
is tenslotte de landgroep die
de basis van het Rijkspolitie-
werk vormt. De distrikten en
de ingedeelde ondersteunen-
de eenheden zijn er voor de
groepen."

Burgemeester E. Ph. Veen
van Ermelo voerde namens
de (RP-)burgemeesters in het
distrikt Apeldoorn het
woord. Hij noemde hun ver-
houding met de RP van het
distrikt goed. ,,Als er diskus-
sies ontstaan, dan is de aan-
leiding daarvoor vaak te vin-
den in de benoemingsproce-
dures van groeps- en post-

commandanten. Bij de aan-
wijzing van die funktionaris-
sen is onze invloed mini-
maal. De procedure is niet te
overzien en stuit bovendien
op een rechtspositionele inge-
wikkeldheid. Wij zouden een

dringend beroep willen doen
om de invloed en de mede-
zeggenschap van de burge-
meester te vergroten." (AH)

22

Een slachtoffer
met vreemde
gevoelens

,,Ik voel me een slachtoffer
met vreemde gevoelens. Aan
de ene kant is er de voldoe-
ning van het bereikt hebben
wat ik heb bereikt: rang,

funktie, waardering. Maar
anderzijds is er de onzeker-
heid voor morgen, want dan
hoeft het plotseling niet
meer." De belsngstelling voor
het afscheid van kolonel J.
H. Ittman was groot. Een
poar von zijn (relativerende)
uitspraken, opgetekend op de
laatste dag van zUn ambtelU-
ke loopbaon: ,,Ik denk . . .

dat zeiden we vroeger nooit.
Maar wil dot dun ook zeggen,
dat we toen niet dachten?"
,,Een beetje tegenslag kan
geen kwood."
,,Generaal? Nee, het lijkt me
niet het leukste baantje.
,,De borrel en de lunch ztjn
de hoofdzaak vsn de
g ro e p s c o m mandont en-v e r-
gadering.

,,Van Dolderen met z'n gat
in de boter gevallen? Ik denk
dat er noor roomboter sma-
kende margarine bedoeld
wordt.
En in de krant:
,,De vergaderwoede zat ik
niet missen."
,,Er zijn dingen die je beter
onderling kunt regelen. "
,,Je holt als hijgend hert van
de ene naar de andere organï
satie."
,,Een boodschap. Nee, die
heb ik niet. Daar ben ik nu te
loat mee."
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AKTIE! HARDE
AKTIE!

GRONINGEN. - Voor de
zeven RP'ers van de post
Termunten zag de toekomst
er 'duister' uit. Als zou ge-

beuren wat ze vreesden, zat
het er breed in dat ze per I
oktober op straat kwamen te
staan. In vroegere tijden was
de post gehuisvest in de be-
kende slaapkamer-met-
burovergoeding van de post-
commandant. Maar naarma-
te het personeelsbestand
groeide, werd dat een on-
houdbare situatie. De ge-
meente verschafte hulp. De
post mocht gebruik gaan ma-
ken van het kantoortje ach-
ter het gemeentehuis. Er zou
geen huur betaald behoeven
te worden en ook het meubi-
lair en de telefoon stonden
gratis ter beschikking.

Maar ook de bomen in Ter-
munten groeien niet meer tot
in de hemel. Huur is huur,
geld is geld. Het kantoortje
zou per I oktober niet langer
gratis bewoond kunnen wor-
den. De goedkeuring kwam
maar niet af en de huurpen-
ningen evenmin. Terug naar
de slaapkamer van de post-
commandant? Het personeel
besloot er wat aan te doen.
Men koos daarvoor het be-
zoek van de Groningse CdK,
de heer Vonhoff aan Ter-
munten op 2l september.
Nog voordat de commissaris
een woord met de burge-

Zo vadeÍ ) zo zoon

ROERMOND. - Dit is mijn
zoon Mischa vdn zeven. De
foto is gemaakt ter gelegen-

heid van karnaval 1982. Ik
zou het leuk vinden als u
hem zou plaatsen in uw ru-
briek RP-info intern.

L. F. M. Kessels, Melick.

.ffi

Geen politie op straot gezet.

meester had kunnen wisse-
len, werd hij opgebracht
naar de GSA om middels een

dichterlijk schrijven van de
huisvestingsperikelen op de

hoogte te worden gesteld. De
heer Vonhoff liet weten, dat
hij de politie graag bij de
weg, maar liever niet op
straat zag staan. (KK)

(Foto Nieuwsblad voor de Eemsmond)

Telefoonvergoeding

ROERMOND. - Het lijkt
erop dat Rijkspolitieambte-
naren binnenkort geen ver-
goeding meer zullen ontvan-
gen voor hun telefoonabon-
nement. Alleen de wacht-
meesters (le klasse) zouden
nog kunen rekenen op een

deel van de vergoeding van
de kosten.
Deze mededeling deed burge-
meester B. Straatsma van het
Brabantse Berghem onlangs
aan een journalist van het
Brabants Dagblad.
Leen van der Linden van de
Nederlandse Politiebond ver-
wacht dat de plannen van de
minister eind oktober bekend
zullen worden gemaakt. Hij
denkt dat ze niet meer tegen
te houden zullen zijn. De Al-
gemene Rekenkamer achtte
de telefoonvergoedingspost
voor de politiemensen veel te

(JH)
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't Bloed kruipt

hoog.
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Raalte kreeg gemeentepolitie RP-commandant Honcoop:

den aanvoelen wat er in hun
werkomgeving leefde. Dit
zou tot gevolg kunnen heb-
ben dat het gemeentebestuur
betere informaties zou krij-
gen. Hij achtte de mogelijk-
heden voor het gemeentebe-
tuur om invloed op het poli-
tiebeleid uit te uitoefenen
vergroot.
Een 24-uurs bezetting van
het buro zag hij als een stap
dichterbij in de verbetering
van de relatie met het pu-
bliek. Maar hij zag ook na-
delen: ,,We zullen aan de fi-
nanciën merken dat de ge-

meentepolitie er is gekomen.
Maar de gemeentebegroting
laat niet veel ruimte voor ex-
tra uitgaven voor het korps.
We zullen er met de toelage
van het ministerie van Bin-
nenlandse Zaken moeten ko-
men.tt
Drs. Zuidwijk is inmiddels

.vertrouwd geraakt met het
idee dat zijn korps de gehele
politietaak in de gemeente

zelï zal moeten verrichten.
Hij zag de noodzaak tot sa-

menwerking met andere poli-
tieinstanties: ,,Ik denk dat
we moeten gaan praten met

'Wie leidt magistraten op voor het politiewerk?'

ZWOLLE - ,,Met de ver-
dwijning van de Rijkspolitie
uit Raalte is er na 37 jaar
een goed politietijdperk af-
'gesloten. Het was vaak niet
te merken, dat we met rijks-
ambtenaren te maken had-
den. Van mijn kant was er
steeds voldoende ruimte voor
kontakten en inbreng bij de
groep. En waarom dan toch
gemeentepolitie zult u zich'
afvragen. Wij hebben er niet
om gevraagd. Het is de wet-
gever die het zo wilde." Bur-
gemeester drs. W. M. Zuid-
wijk van het Overijsselse
Raalte kreeg op I oktober
zijn eigen Gemeentepolitie.
Met het in leven roepen van
dit korps is het gros vol. In
144 plaatsen wordt de poli-
tiedienst nu door kollega's
van de GP gedaan. Zoals het
er thans uitziet zal aan de
verdere uitbreiding van het
aantal korpsen door de in-
voering van een nieuw 'stop-
wetje' voorlopig een einde
komen.

Betrokkenheid
In Raalte maakten drieënder-

tig RP'ers plaats voor
tweeënveertig gemeenteamb-

tenaren. Onder de laatste ka-

tegorie bevinden zich zeven

politiemensen die op 30 seP-"

tember nog de blauwe broek
droegen. De korpschef is hiP

P. W. Ch. L. BisschoP en

zijn vervanger werd de

laatste groepscommandant
van de RP in Raalte, adj. J.

A. Meijer.
Als voordelen van een GP-
apparaat noemde burge-
meester Zuidwijk o.a. de

sterkere betrokkenheid van

de eigen politiemensen met

de gemeente zelf . Hij veron-
derstelde dat zlj beter zou-

V.l.n.r.: Adj. J. A. Meyer, burgemeester drs. W.

M. Zuidwijk, korpschef P. W. Ch. L. Bisschop,
distriktscommandant C. H. Honcoop. (Foto: T.R. Arnhem)

aanliggende gemeentelijke
korpsen en met de Rijkspoli-
tie van het distrikt Zwolle.
Het lijkt me goed om te pro-
fiteren van elkaars deskun-
digheid en de aanwezigheid
van materiaal."

Veelsoortig
Commandant C. H. Hon-
coop van het RP-distrikt
Zwolle ging in op de status
van de Rijkspolitie: ,,Het
korps wordt wel eens een mi-
litair korps genoemd. Ik vind
dat dat niet waar is. De or-
ganisatie structuren lijken
wellicht wat op elkaar, maar
dat zegt niets over de in-
houd. Ons personeel is ook
niet gebaat bij een militaire
gedachtengang van iemand
die zich monddood laat ma-
ken. De politieman of
-vrouw dient zelf te advise-
ren. Binnen ons bedrijf is er
nog iets anders dan 'Befehl
ist Befehl'. Ons politiebestel
zou ook niet gebaat zijn bij
een militaire status."
Over de positie van officier
van justitie en burgemeester:

,,Onze politiemensen worden
voor hun vak opgeleid en

24

worden in de praktijk ge-
vormd. Maar wie maakt on-
ze magistraten klaar voor het
politiewerk? Of doen ze die
taak er even bij? Ik vind het
jammer dat het bevoegde ge-

zag zo verschrikkelijk veel-
soortig is samengesteld "
Voor het afscheid van de
RP'ers die hun overstap naar
het nieuwe korps GP deden
was er een dasspeld. De le-
den van de voormalige RP-
groep die momenteel als de-
tachement het korps i.o. as-

sisteren (en die binnen een
jaar naar een andere stand-
plaats zullen vertrekken),
kregen een bordje met het
wapen van Raalte. Kolonel
Honcoop bood de burge-
meester van Raalte ('Kijk er
naar in ogenblikken van be-
kommernis') en de korpschef
een schildje met het embleem
van het korps Rijkspolitie
aan. (AH)
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Beppie, mascotte
Yan man-en-paard

HULSHORST. - Ze mek-
kert tegen iedere bezoeker
boven de rang van adjudant.
Maar omdat nooit duidelijk
wordt met welke problemen
zij zit, krijgt zij maar weinig
gehoor. Ze bokt iedereen te-
gen de schenen. Ze bemoeit
zich menigmaal met de post,
past een eigen wijze selektie
toe en vreet de onbegrijpelij-
ke stukken op. Beppie is te-
gen het roken. Nog niet on-
der vuur genomen sigaren
konsumeert ze de bezoekers
uit de hand.
De 'keuringsdienst van wa-
ren' is haar op het lijf ge-

schreven. De in gesloten zak-
ken aangevoerde fourage
opent zij in vlot tempo. Als
het haar niet onmogelijk
wordt gemaakt, houdt zij
ook.de planten in de nabij-
gelegen gemeentelijke kweke-
rij binnen de perken. De be-
drading van fietsverlichting
verwijdert zij op bekwame
wijze. Als ze de kans krijgt
vreet ze ook nog de voerkist
van de paarden leeg. Is ze

eens wat minder goed gehu-
meurd, dan gebruikt ze de
plantonkamer als toilet. De
bloemen en planten op het
buro verkeren op eenzame
hoogte.
Onlangs zou na het nuttigen

Mutatie

,,Werd ons verzocht de

zwangere en van diefstallen
verdachte vrouw met spoed

over te brengen naar het
ziekenhuis, daar de weeën

hadden ing;zet. Gedurende
de rit noteerde een kollega
de tussentijden van de weeën
(4 à 5 minuten). We waren
blij dat het aantal passagiers

onderweg niet is
uitgebreid . . ."

van muizentarwe het geiten-
leed bijna geleden zijn.
Haarlemmerolie en parafine
zorgden er voor, dat de on-
gerechtigheden op vlotte wij-
ze het lichaam verlieten.
Beppie is ook 'stand-in' als
de buren van het rekreatie-
centrum een puzzeltocht
houden. Ze doet dat werk
voortreffelijk, daar is ieder-
een het wel over eens. Toch
is ze van al de komplimenten

niet hoogmoedig geworden.
Het gezegde dat als een man
gestraft moet worden hij
eerst een vrouw en daarna
een geit dient te krijgen, is

het personeel van de bereden
groep Hulshorst inmiddels
wel duidelijk geworden.
Maar toch blijft 'Beppie' de

mascotte van de mannen en

de paarden. Ze is voor geen

goud te koop. Daar is ieder-
een het over eens. (vM)

Niet iedereen
kende Rob

APELDOORN. - Rob was

een van de twee adspiranten
die vanuit de school in Apel-
doorn naar Elburg werden
gestuurd om er de driedaagse
stage door te brengen. Nou
was Rob geen vreemdeling in
de vroeger e Zuider zeestad.

Robs vader had daar vroeger
een etablissement van naam.
Maar niet iedere inwoner van
Elburg kende Rob. Op de

tweede dag van de stage
werd de man val de groep
Elburg die de telefoon han-
teerde, gebeld door de echt-
genote van een veel van huis
zijnde militair. De vrouw
bleek wat bang voor het on-
bekende geYaar als haar man
van huis is. Of de politieman
de advertentie in de Elburger
Courant had gezien. Ze was
wat ongerust geworden na

het lezen. Nee, hem was
niets opgevallen. Hij nodigde
haar uit om met de krant
naar het buro te komen om
te proberen uit de grote ver-
warring te geraken. Bij de
koffie ontdekte het perso-
neel, dat de aankomende
wachtmeester de oorzaak
was van de spanning bij het
gezin van de beroepsmilitair.
Robs vrienden zijn gewaar-

schuwd.

De advertentie die ongerust-
heid veroorzoskte. (v.M.)

Waarschuwing
U KEilT ROB

ROB KEITT U
VanaÍ Blg

geuniformeerd
in Elbury

ubtrtgMnuud

Politieke
verschuiving

HARLINGEN. * Ter gele-
genheid van de Tweede
Kamer-verkiezingen zijn ook
de 325 leerlingen van de

opleidingsschool van de
Rijkspolitie in Harlingen ter
stemming gegaan. Het elek-
toraat zorgde voor een ver-
schuiving naar rechts, verge-
leken met de uitslag van de

eveneens op school uitge-
brachte stemmen in mei '81.

Als de adspiranten de zetel-
verdeling in de Kamer had-
den mogen bepalen, zou de-
ze er als volgt hebben uitge-
zien:

re82 (1981)
60 (38)

37 (44)
2e (24)
10 (2e)
2 (l)
5 (3)
3 (2)
4 (4)

(l)
(2)

L (2)

150 (r50)

VVD
CDA
PvdA
D'66
SGP
PPR
RPF
GPV
PSP
DS'70
ongeldig

Bedankt!
Van Toon

BREDA. - De reservist A.
A. C. J. M. Koijen uit Gilze
gaat wel eens mee op
(politie-)pad. En als er dan
een klus te doen is, steekt hij
zonder te vragen een handje
toe. Op 7 juli brandde z'n
huis af. En wie waren er als

eersten bij om het puin te
ruimen? Juist! lneke, Toin,
Jack, Eric en Wilco. Alle-
maal 'beroeps' van de groeps
Gilze en Rijen. Die hulp is in
goede aarde gevallen. En
daarom: Bedankt. Van

(PvdV)

25

Toon.
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Abraham de tuinman

APELDOORN. - De hove-
nier Jan Janssen van het
komplex'De Wijert' in
Apeldoorn werd onlangs 50
jaar. De man, die de natuur
behulpzaam is om te zorgen
dat rond de gebouwen alles

wat groeit en bloeit de be-
zoekers van Arnhemseweg
346-348 altijd weer boeit zag
Abraham. Deze stond de
tuinman bij de poort op te
wachten. Met bakfiets,
schoffel, hark en bezem.
Janssen bloeide helemaal op,
toen hij het tafereel zag.

(HK)

Vijftig? Nou ja, als ie haar
moar goed zit. (Foto Co Coemans)

t

langs de

weg gezlert
Streep er door

NIJMEGEN. - Kollega JoP
van den Berg van de RPIW
uit Tiel ontdekte bij een
grintgat langs de Waal bij
Ochten een geheel nieuw ver-

bodsbord. Het model ervan

is niet terug te vinden in de
bijlagen. Kennelijk wordt er
bedoeld dat het niet is toe-
gestaan om daar te surfen.

26

lrort
&klein

Qelezen

o 'Een jaarlijkse frustratie'
noemt distriktscommandant
Schaafsma de steeds terugke-
rende detacheringen van
Rijkspolitiemensen bij de
groep Valkenburg tijdens de
zomermaanden. Een oplos-
sing voor de in zijn jaar-
verslag gesignaleerde proble-
men zag hij echter niet.

(Limburger)

o De Haagse politie blijft
in de Mercedes rijden. Na
een proef van een half jaar
met Volvo's 345 en Golfs
Diesel heeft de korpsleiding
voor het vertrouwde
surveillance-voertuig
gekozen. (Haagse Crt.)

o De Eindhovense bevol-
king is goed te spreken over
haar gemeentelijke politie.
Bij een enquête kreeg ze het
waarderingscijfer 7,2. Men-
sen met een hogere opleiding
denken het minst positief
over de politie. De politie-
mensen zelf hebben de
meeste kritiek op hun korps.

(Parool)

o Drie leden van de narco-
ticabrigade in het Duitse
Frankfurt moeten voor de
rechter verschijnen, omdat
zij hun kollega's taart met
200 gram achterovergedrukte
hasj hebben voorgeschoteld.

(Trouw)

o Er moet betere appara-
tuur komen om alkohol te
meten vindt het TNO. De
apparaten die het blaaspijpje
vervangen, moeten nauwkeu-
riger worden. (Volkskrant)

o De politie van de Ameri-
kaanse stad Los Angeles gaat
op de fiets het prostitutie-
probleem aanpakken. Bij een
poging het stadscentrum
prostitutievrij te maken wer-
den tot dan beredenen in-
gezet. Het probleem daarbij
was, dat de meises die Mc.
Clouds al van verre hoorden
aankomen. (Trouw)

o Minister de Ruiter heeft

- na vragen in de Kamer -de Rijksgebouwendienst op-
dracht gegeven zo snel moge-
lijk te zorgen voor tijdelijke
huisvesting van de RP
Chaam. Tot 1 juni j.l. was
het postburo officieel in een
vochtige kelder van het ge-
meentehuis gevestigd maar
het personeel werkte al twee
jaar lang op het groepsbirro
in Ulvenhout. (De Stem)

o Generaal H. Roos, op-
perbevelhebber van de
landstrijdkrachten, vindt dat
de dienstplichtige marechaus-
sees, net als alle andere mili-
tairen van het eerste leger-
korps, hun werk in het leger-
groen moeten doen. Het
blauw moet tot een mini-
mum worden beperkt. De
militaire politiemannen zijn
gegriefd omdat ze hun nestel
niet op het gevechtspak mo-
gen dragen. De marechaus-
seevereniging vindt, dat als
het niet anders kan er een
blauw gevechtspak-met-nestel
moet komen. (Telegraaf)

o De Arnhemse politie gaat
aangevers van verdachte za-
ken belonen met een sleutel-
hanger. (Parool)

RPm signaleert in dit ru-
briekje wat er in de pers over
de politie wordt geschreven.
Voor de juistheid van de in-
houd blijven de genoemde
media verantwoordelij k.
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Het team. V.l.n.r. Sjoerd
van der Werf, Martin Koptein en de

rijder zeV.

ll'egracer Koos van der
'in bedrijf'.

RP'er Koos van der
Werf als wegracer

ALKMAAR. - Geïnspireerd
door streekgenoten als Wil
Hartog en Peter Looyestein

en onder de indruk van
de motorstreken van
zijn broer Sjoerd stapte

kollega wmr. I Koos
van der Werf (24) van
de groep Heiloo dit

jaar de wegracerij binnen.
Met veel goede moed en na

het behalen van behoorlijk
resultaat werd een wegrace-
team geboren bestaande uit
broer Sjoerd, monteur (en

RP-kollega) Martin Kaptein,
stersleutelaar Piet Ligthart
en Koos van der Werf zelf.
Gestart als 'kursist' (van ie-
dere rijder wordt een theore-
tische en praktische kennis

verlangd) draaide Koos niet
echt opvallend maar steeds
meer voorin mee. Hij hield
zijn materiaal tamelijk heel
en hij had geen enkele val-
partij. Kenners zijn tot de
voorzichtige konklusie geko-
men dat er volgend jaar voor
hem wellicht een kans in zit
om mee te dingen naar ere-
plaatsen. Koos is er zich van
bewust dat hij zijn sukses
niet alleen te danken heeft
aan zichzelf. Uiteraard heeft
hij veel steun van zijn team-
genoten. Een vijftal sponsors
zorgen er in financiële zin
voor dat hij vooraan kan
blijven rijden.
,,Behoorlijk dank ben ik te-
vens schuldig aan de dienst-
planners van de groep die
monteur Martin en mij
steeds weer die vrije race-
weekenden bezorgden."

weí
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lIug%trc perconaila

Algemene lnspectie
Meij v.d., E.A.A.V. te Castricum per 1-8-82 aan-
gesteld als schr.
Petiet-Grootes, M. wmr. te Muiden per 25-9-82
verplaatst naar Diemen.

Heuvink, H. owmr. te Duiven per 1 -8-82 verplaatst
naar Eibergen.
Riessen van, G. te Elburg per 1-9-82 aangesteld
als res. wmr.

Distrikt Apeldoorn Distrikt Assen

Dreesens, J.C;Th. AAB 1 te Voorburg per 1-11-82
de dienst verlaten.
Eijkemans, W.J.M. te Voorburg per 1-9-82 bevor-
derd tot AAA 1.

Hoogendoorn, A. adj. te Voorburg per 1-7-82 ver-
plaatst naar Rotterdam.
Klesman, H. ref. te Harderwijk per 1-10-82 de
dienst verlaten.
Knops, M. te Voorburg per 1-8-82 aangesteld als
AAC 3.
Lensen, L.H. te Amsterdam per 1-7-A bevorderd
tot AAC 2.
Lourier, W.N. te Voorburg per 1-9-82 bevorderd
tot RA lV en verplaatst naar Delft.
Oort, R. AAC 1 te Apeldoorn per 1-9-82 de dienst
verlaten.
Tienen van, A.N. te Voorburg per 1-9-82 bevor-
derd tot AAC 1.

Verhage-Ammerlaan, E.A.M. AAC 1 te Voor-
burg per 21-6-82 de dienst verlaten.
Zwan v.d., J.C.J. te Voorburg per 1-6-82 bevor-
derd tot schr. A.

Distrikt Alkmaar

Asperdt van, J.G.W. te Alkmaar per 1-9-82 bevor-
derd tot owmr. en verplaatst naar Utrecht (distr.

Utrecht).
Henrotte, J.J. te Hippolytushoef per 1-6-82 bevor-
derd tot owmr. en verplaatst naar Niedorp.
Rasbergen, M.A.H. te Enkhuizen per 1-8-82 be-
vorderd tot wmr.
Schot, E.J.Ch. wmr. I te OosteÍblokker per 25-9-
82 verplaatst naar Enkhuizen.
Vlaar, H.C. res. wmr. lte Wester-Koggenland per

1-9-82 de dienst verlaten.
Troost-Lebbing, A. te Wieringermeer per 1-9-82
aangesteld als res. wmr.

Distrikt Amsterdam

Bark, J. adj. te Diemen per 1-9-82 met f.l,o.
Broer, L.F te Ouder Amster per 1-9-82 aangesteld
als res. wmr.
Dekker, M.J.C. te Amsterdam per 1-9-82 aan-
gesteld als schr.
Dingler, J.L. wmr. lte Amsterdam per 1-9-82 met
f .1.o.

30

Derksen, B. res. wmr. te Brummen per 1-9-82 de
dienst verlaten.
Hardick, J.G. te Apeldoorn per 1-12-77 bevorderd
tot RA lll.

Heyden, A.L. te Beilen per 1-10-82 bevorderd tot
wmr. l.
Kamps, G. wmr. I te Assen per 1-9-82 met f.l.o.
Schoenmaker, R.H. te Assen per 1-9-82 bevor-
derd tot wmr. l.

LIPS
Alsu serieus

beYeillstkuntu hier
nidomheen

(triE9
Geregistreerd handelsmerk van

chubb lips nederland bv
Dordrecht, tel. 078136144

Chubb[im=
hhrheid intbilldrcid

o 
"r,rtar* 

or Gl rHE cHUBB GRouP
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Walles, J.A. te Assen per "l-10-82 aangesteld als
schr. A.
Westerbrink, D. wmr. I te Peize per 1-8-82 ver-
plaatst naar Olst (distr. Zwolle).

Distrikt Breda

Aart v.d., C.M.J. te Hoogerheide per 1-10-82 be-

vorderd tot wmr. l.
Back de, J.S.W. te Ossendrecht per 1-10-82 be-

vorderd tot wmr. l.
Beek op de, H.L.F. wmr. lte Made en Drimmelen
per 28-8-& verplaatst naar Kaatsheuvel.

Dronk, S.J. te Zevenbergen per 1-9-82 aangesteld
als res. wmr.
Enden v.d., M.J. te Zundert per 15-8-82 aan-

gesteld als res. wmr.
Eras, D.M.J.M. te Goirle per 1-10-82 bevorderd
tot wmr. l.
Gils van, Y.J.M.E.M. te Oisterwijk per 1-10-82 be-

vorderd tot wmr. L

Klaasman, R.P. te Dongen per 1-10-82 bevorderd
tot wmr. l.
Kooremans, A.C.J. te Rijen per 1-6-82 aangesteld
als schr.
Overdiep, R. te Zevenbergen per 1-10-82 bevor-
derd tot wmr. l.
Vries de, J.C.M. te Udenhout per 1-10-82 bevor-
derd tot wmr. l.

Doornink, A.B. res. wmr. te Alblasserdam per 15-

8-82 de dienst verlaten.
Hak, W. res. wmr. te Nieuw-Lekkerland per 15-8-
82 de dienst verlaten.
Jansen-Amsterdam, L.S. te Poortugaal per 1-7-
82 aangesteld als schr.
Maaren van, B.C. te Dordrecht per 1-9-82 bevor-
derd tot AAC 1.

Maijer, H.D. res. wmr. te Goudswaard per 1-9-82
de dienst verlaten.

Meppelink, G. te Meerkerk per 1-8-82 bevorderd
tot adj.
Muusz, J.M. res. wmr. te Nieuw-Lekkerland per

15-8-82 de dienst verlaten.
Pofs v.d., L.C. owmr. te Dordrecht per 1-7-82 de

dienst verlaten.
Cluerelle, A.J.A. te Brielle per 1-9-82 aangesteld
als res. wmr.
Sintmaartensdijk, H.L. res. wmr. te Oud-
Beijerland per 15-8-82 de dienst verlaten.
Smit, A.F. res. wmr. te Alblasserdam per 15-8-82
de dienst verlaten.
Solcer, R. te Rotterdam per 1-6-82 bevorderd tot
AAC 1.

Tukker, G. res. wmr. te Alblasserdam per 15-8-82
de dienst verlaten.
Vries de, L. res. wmr. te Alblasserdam per 15-8-82
de dienst verlaten.
Wisse, E. te Brielle per 1-9-82 aangesteld als schr.

Distrikt Dordrecht Distrikt Eindhoven

Blaauw, A.M. te Rotterdam per 1-9-82 aangesteld
als schr.

Gorp van, H.C. res. wmr. I te Bergeijk per 1-8-82
de dienst verlaten.

Bureau: Sarphatistraat 110, 1017 WS Amsterdam Postbus 269, 8901 BB Leeuwarden
tel. 020 - 2263 22 (thuis: 020 - 13 70731. tel. 058 - 4488 44 (thuis: 058 - 88 37 341.

noteren: naam, adres en

ALGEMENE INSPEKTIE
H. VAN DER WERFF,
Bureau: Postbus 958,2270 AZ Voorburg
rel. 070 - 69 zm 21 (thuis: 02520 - 1 71 68).

DISTRIKT ALKMAAR
M. J. DE LEEUW,
Bureau: Bergerweg 150, 1817 MN Alkmaar
ïel.072 - 11 86 00 (thuis: 02299 - 2251.
DISTRIKT AMSTERDAM
P. GORISSEN,

DISTRIKT APELDOORN
W. VAN MIDDELKOOP,
Bureau: Fauststraat 7,7323 BA Apeldoorn
tel. 055 - 66 09 11 (thuis: 05206 - 7 87 221.

DISTRIKT ASSEN
F. SCHOLTENS,
Bureau: Tuinstraat 17, 9404 KK Assen
tel. 05920 - 2 18 88 (thuis: 05920 - 5 11 74],,

DISTRIKT BREDA
S. G. M. WORM,
Bureau: Heerbaan 42-44,4811 MA Breda
tel. 076 - 22 N 61 (thuis: 04166 - 14 89).

DISTRIKT DORDRECHT
J. VAN DIJK.
Postbus 174, 3300 AD Dordrecht
tel. 078 - 16 55 55 (thuis: 01835 - 1987).
DISTRIKT EINDHOVEN
E, P. M. VAN DOOREN,
Bureau: Ekkerstraat 2, 5616 SP Eindhoven
tel. 040 - 51 38 38 {thuis: 040 - 41 71 181.

DISTRI KT,s-G RAVENHAG E

telefoon van uw info !

DISTRIKT GRONINGEN
H. J. KUIPER,
Bureau: Prof. Van Hallstraat 3,9726 AG Groningen
tel. 050 - 13 35 42 (thuis: 05945 - 1 27 981.

DISTRI KT's-H ERTOG EN BOSCH
G. J. HARMSEN
Bureau: Vlijmenseweg 50A,5223 GW Den Bosch
tel. 073 - 21 51 15 (thuis: 04104 - 7 76 &1.
DISTRIKT LEEUWARDEN
P. BOSMA.

DISTRIKT MAASTRICHT
A. W. M. STEENS,
Bureau: Stationsstraaï 42-4, 6221 BR Maastricht
tel. 043 - 5 42 22 (thuis: 04495 - 31 15).

DISTRIKT MIDDELBURG
J. L. F. MOENS.
Bureau: Groenmarkt 14, 4331 BH Middelburg
tel. 01 180 - 2 80 85 (thuis: 01 180 - 2 66 66).

DISTRIKT NIJMEGEN
A. VAN DER SCHEUR,
Bureau: 20 Walstraat 8-14, 651 1 LV Nijmegen
tet. 080 - 2282 73 (thuis: 08879 - 28281.

DISTRIKT ROERMOND
STAFBURO VOORLICHTING,
Bureau: Europalaan O 31, 6075 EB Herkenbosch
ïet.04752 - 25 30.

DISTRIKT UTRECHT
A. C. J. SCHADDELEE,
Bureau: Huis ter Heideweg 30, 3705 LZ Zeist
tel. 03404 - 1 9821 (thuis: 03438 - 1 28 65).

DISTRIKT ZWOLLE

ALGEMENE VERKEERSDIENST
Th. A. LEENDERS,
Bureau: Hoofdstraat U, 3972 LB Driebergen
tel. 03438 - 1 42 42 (thuis: 03438 - 1 76 86).
DIENST LUCHTVAART
P. H. J. E. BEEREBOOM.
Bureau: 1117 ZH Schiphol, postbus 7577
tel. 020 - 17 45 55 (thuis: 01725 - 12 30).
RIJKSPOLITIE TE WATER
J. G. J. VAN SOEST,
Bureau: Hoofdstraat 82,3972 LB Driebergen
te|.03438 - 14242 (thuis: 03402 -377 201.

SCHOLEN:
Opleidingsschool Apeldoorn: H. KEIZER,
Arnhemseweg 348, 7334 AC Apeldoorn
tel. 055 - 33 09 03.
Opleidingsschool Harlingen: L. VERBEEKE,
Kon. Wilhelminastr 41 , 8862 SH Harlingen
tel. 05178 - 65 41 (thuis: 05178 - 36 241.

Opleidingsschool Horn: J. W. tvl. VAN GEMERT,
Baexemerweg 1, 6085 NR Horn (post Baexem)
tel. 0471t8 - 16 66 (thuis: 04748 - 17 00).

Centrale Opleiding Mobiele Eenheden:
P. S..G. VAN DE RIJKEN,
2e TieÍlaarsestaaï 2, 4182 PE Neerijnen
tel. 04181 - 16 82 (thuis: 073 - 41 16 99).

Verkeersschool: D. J. VAN DIJK,'
Soestdijkseweg 161 Zuid, 3721 AB Bilthoven
tel. 030 - 784E48 (thuis: 030 - 76 25 481.

Kaderschool: B. M. VAN HARSKAMP,
Arnhemseweg 348,7334 AC Apeldoorn
tel. 055 - 33 09 59

RESERVE RIJKSPOLITIE
P. G. VAN DER VLIES,
Heemskerklaan 47 , ffi72 AB Nunspeet
tel. 03412 - 44 44 (thuis: 03412 - 70 521

U kunt bij uw info ook de spullen kwijt voor
het RP-museum

Th. SPELT. C. A. VAN DER HORST,
Bureau: v.d. Valk Boumanweg 180,2352JD Leider-Bureau: Stationsweg 9,8011CW Zwgl]e
dorp, tet.071 - 899270 (thuis: 071 -413023). te|.05200 - 10625 (thuis: 05291 - 4630).

31Rp.org_RPM82_10_okt_nr.02_compri 152



Hees van, C. res. wmr. lte St. Oedenrode per 1-9-

82 met f.l.o.
Jacobs, N.P. res. wmr. I te Beek en Donk per 1-9-

82 met f.l.o.
Rijnen; A.E.M. wmr. te Gemert per 28-8-82 ver-
plaatst naar gr. Veldpolitie Boxtel (distr. 's-Her-
togenbosch).
Verzijl, M.A. per 1-7-82 aangesteld als AAC 2.

Distrikt's-Gravenhage

Cupido, L. te Pijnacker per l-9-82 aangesteld als

res. wmr.
Englebert, A.F.M. te Reeuwijk per 1-8-82 bevor-
derd tot adj. en verplaatst naar Leiderdorp.
Es van, F.J. te Leiderdorp per 1-4-S2bevorderd tot
AAC 1.

Schreuter-Hoogenes, C.M.M. te Berkel en Ro-

denrijs per 1-7-82 bevorderd tot AAC 'l 
.

Stolwijk, G.A. te Leiderdorp per l-8-82 aangesteld
als adm. hfd. ambt.
Teerds, A. te Leiderdorp per 1-7-82 bevorderd tot
owmr.
Velthuijsen, J.H. te Hillegom per 16-9-82 aan-
gesteld als schr.
Verhoek, W. te Alkemade per 1-9-82 aangesteld

als res. wmr.

Distrikt Groningen

Blomberg, H.R.J. wmr. I te Vriescheloo per 1-9-

82 met f .1.o.

Hommes, G. res. wmr. te Slochteren per 1-9-82 de
dienst verlaten.
Jonge de, H.C. te Warffum per 1-10-82 bevorderd
tot wmr. l.
Koop, K.H. wmr. I te Loppersum per 1-9-82 met
f .1.o.

Leggedoor, H. te Appingedam per 1-10-82 bevor-
derd tot wmr. l.

Zwerts, P.W.M. te Drunen per 15-8-82 aangesteld
als res. wmr.

Distrikt Leeuwarden

Veen v.d., H. te Lemmer per 1-9-82 aangesteld als
schr.

Distrikt Maastricht

Distrikt's-Hertogenbosch

Couwenberg, M.A.L.J. te Wanroy per 'l-8-82 be-
vorderd tot owmr. en aangewezen als postcdt. te
Boekel (distr. Eindhoven).
Egberts, J.H. te St. Michielsgestel per 1-1-82 be-
vorderd tot AAC 3 en verplaatst naar 's-Hertogen-
bosch.
Herberg, J.G.G.H.M. te Vlijmen per 1-3-82 bevor-
derd tot AAC 2.

Pouw, G. res. wmr. I te Grave per 1-9-82 met Í.1.o.
Verhulst, J.P.M. te St. Michielsgestel per 1-9-82
aangesteld als schr.

Hermens, C. owmr. te Schaesberg per 1-9-82 ver-
plaatst naar Maastricht.
Klein-Overeem, H.P.M. adj. te Gulpen per 28-8-

82 aangewezen als ambt. surv. planning en ver-
plaatst naar Maastricht.
Nijsten, W.H. te Stein per 1-4-82 verplaatst naar
's-Heerenhoek (distr. Middelburg).
Pol v.d., J. owmr. te Limbricht per 1-1-82 ver-
plaatst naar Maastricht.
Rademakers, J.M. owmr. te Munstergeleen per

1-1-82 verplaatst naar Maastricht.
Rijnders, E.P.A. wmr. te Stein per 10-5-82 ver-
plaatst naar Kapelle (distr. Middelburg).

Distrikt Middelburg

Hamelink, l.A. te Hontenisse per 15-8-82 aan-
gesteld als res. wmr.
Klaessen, D.R. te Serooskerke per 1-7-82 ver-
plaatst naar Middelburg.
Kwekkeboom, J. res. wmr. I te Veere per 1-9-82
de dienst verlaten.
Lagendijk, A.H. te Reimerswaal per 1-9-82 aan-
gesteld als res. wmr.
Morrelgem van, T.L. res. wmr. te Sluis per 1-9-82
de dienst verlaten.

Distrikt Nijmegen

Garderen van, B. te Elst per 1-9-82 aangesteld als
res. wmr.
Orsouw van, J.H. res. wmr. I (Staf) per 1-9-82

met f.l.o.
Wevers, G. te Bergh per 1-9-82 aangesteld als res.

wmr.

Distrikt Roermond

Boumans, J. te Echt per 1-9-82 aangesteld als res.

wmr.
Bourgonje, M.H.A. owmr. te Baqrlo per 1-8-82

aangewezen als r.cdt. en verplaatst naar Dalfsen
(distr. Zwolle).
Faber, J.W. wmr. te Roggel per 25-9-82 verplaatst
naar Kampen (RPtW).

Kirkels, E.C.J.M. te Nederweert per 15-8-82 aan-

gesteld als res. wmr.
Rijt van. T.P.G. te Nederweert per 1-9-82 aan-
gesteld als res. wmr.
Segers, M.J.G. te Nederweert per 1-9-82 aan-

gesteld als res. wmr.
Wassenberg, E.J. res. wmr. te Herten per 1-9-82

de dienst verlaten.
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Distrikt Utrecht

Bakker, A.C. adj. te Zeist per 1-10-82 met f.l.o.
Ee van, C. wmr. te Vinkeveen en Waverveen per 1-

10-82 de dienst verlaten.
Groothuis, H.B. adj. te Bilthoven per 1-10-82 met
f .1.o.

Hummel, H. owmr. te Zeist per 1-10-82 de dienst
verlaten.
Oyevaar, C.J. te Bunschoten per 1-10-82 bevor-
derd tot owmr. en verplaatst naar Opperdoes (distr.
Alkmaar).
Piening, J. wmr. I te Bilthoven per 1-9-82 ver-
plaatst naar Schiphol.
Pieters, R.J. te Zeist per 1-8-82 bevorderd tot AAC
2.
Razenberg, G.J. owmr. te Loosdrecht per 28-8-82
verplaatst naar Zeist.
Vos de, l.C.C. wmr. te Ysselstein per 1-10-82 de
dienst verlaten.

Distrikt Zwolle

Bokdam, R. res. wmr. lte Vriezenveen per 1-9-82
de dienst verlaten.
Endeman, e.v. Lambrink, G. wmr. I te Ommen
per 25-10-82 de dienst verlaten.
Hospers, E. res. wmr. lte Vriezenveen per 1-9-82
de dienst verlaten.
Stuut, P.A. te Ommen per 1-10-82 bevorderd tot
wmr. l.
Veen van, J.W. te Zwolle per 1-8-82 bevorderd tot
owmr.
Wal v.d., H. te Armelo per 1-10-82 bevorderd tot
AAC 1.

Algemene Verkeersdienst

Beusekom van, H. te Driebergen per 1-8-82 be-
vorderd tot adj.
Burema, B.H.J. te Driebergen per 1-7-82 bevor-
derd tot wmr. l.

Dienst Luchtvaart

Faas, A.F. RA ll te Schiphol per 1-10-82 de dienst
verlaten.

Scholen

Beenhakker, A. te Apeldoorn per 1-9-82 aan-
gesteld als AAC 2.
Bezooijen van, W.A. te Apeldoorn per 1-9-82 aan-
gesteld als AAC 2.
Bronsdijk, A.J.R. te Apeldoorn per 1-9-82 aan-
gesteld als AAC 2.
Butter, J.J.S. te Apeldoorn per 1-9-82 aangesteld
als AAC 2.
Egmond van, J. te Apeldoorn per ]-9-82 aan-
gesteld als AAC 2.
Gerrits-Hald, A.M. te Bilthoven per 1-11-81 be-
vorderd tot schr. A.
Gillissen, J.J.A. hfd. commies te Apeldoorn per
1$G82 verplaatst naar Neerijnen.
Hendriks, J.W.F.B. te Apeldoorn per 1-9-82 aan-
gesteld als AAC 2.
Herder den, A. te Apeldoorn per 1-9-82 aan-
gesteld als AAC 2.

iót'aïË:va2=m*cun,*,:,1
AfvalstoÍfenwet
Arbeidsomstandi gheden-
wet
Arbeidswet
Wet Aansprakelijkheid
Motorrijtuigen
Wef Autovervoer
Goederen
Wet Autovervoer
Personen
Bestri jdi ngsmiddelenwet
1962
Colportagewet
Destructiewet
Wet op de Dieren-
bescherming
Wet Diererivervoer
Drank- en Horecawet
Wet Gevaarlijke StoÍfen
Jachtwet 1954
Wet op de Kansspelen
Wet op de Lijkbezorging
Wet op de Motorrijtuigen-
belasting 1966
Natuurbeschermi ngswet
Opiumwet
Prijzenwet
Ri jti jdenwet 1 936/besl uit
1977
TelegraaÍ- en
TeleÍoonwet 1904
Uitverkopenwet 1954
Veewet
Veiligheidswet 1934
Visserijwet 1963
Vleeskeuringswet
Vogelwet 1936
Vreemdelingenwet
Wapenwetgeving
Warenwet
Wegenverkeerswetgevi n g
Winkelsluitingswet 1 976
lJkwet 1937

agenda in één bandie.

POLITIE VADEMECUM werd
samengesteld door RP-opleidings-
functionaris A. P. van der Linde en is een
gezamenlijke uitgave van Koninklijke
Vermande, lJmuiden en Schaafsma &
Brouwer, Dokkum.

*

POLITIE VADEMECUM oieot u
naast de bondig samengevatte bijzondere
wetten een losbladige agenda met over-
zichtelijke weekindeling en veel actuele
gegevens.

*

POLITIE VADEMECUM zit in een
handzame stevige 6-ringsband.
Elk jaar verschijnt een geheel bijgewerkte
en vernieuwde inhoud alsmede de nieuwe
agenda.

*

Nu bestellen - í 4,55 besparen!

POLITIE VADEMECUM 1983
kost compleet met band f 19,50
(inhoud f 14,90, band / 4,60).

Vóór I december 1982 besteld:
compleet inclusieÍ band t 14195
met abonnement op jaarlijkse toezending van de nieuwe
inhoud tot wederopzegging.

BestelÍormulier in open enveloppe te verzenden aan:
Schaafsma & Brouwer, uitgevers
Antwoordnummer 6
9100 VB Dokkum

Ondergetekende wenst rechtstreeks van uitgever/via boekhandel (via
boekhandel deze bestelkaart bij uw boekhandelaar inleveren).

POLITIE VADEMECUM 1983

Voor 1 december 1982 à f 14,50, na 1 december 1982 f 19,- met
abonnement op jaarlijkse toezending van nieuwe bijgewerkte inhoud
inclusieÍ agenda.

Naam:

Straat:

Postcode en plaats:

Datum: Handtekening:
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Herpen van, P.H. owmr. te Bilthoven per 1-7-82
verplaatst naar's-Hertogenbosch (distr.'s-Her-
togenbosch).
Huizer, P. owmr. te Bilthoven per 1-8-82 verplaatst
naar Driebergen (AVD).
Keeken van, H.P.M. adj. te Apeldoorn per 1-9-82
verplaatst naar Apeldoorn (Staf distr.).
Klaveren van, R. te Apeldoorn per 1-9-82 aan-
gesreld als AAC 2.
Kluin, A.A. te Apeldoorn per 1-9-82 aangesteld als
AAC 2.
Koopman, B.J. te Apeldoorn per 1-9-82 aan-
gesteld als AAC 2.
Kooten van, J. te Apeldoorn per 1-9-82 aan-
gesteld als AAC 2.
Schoute, E.P.G. te Apeldoorn per 1-9-82 aan-
gesteld als AAC 2.
Verwaal, J.M. te Apeldoorn per 1-9-82 aangesteld
als AAC 2.
Waard de, P. te Apeldoorn per 1-9-82 aangesteld
als AAC 2.
Warnerdam, P.C.M. te Apeldoorn per 1-9-82 aan-
gesteld als AAC 2.
Wenneker, E.J. owmr. te Apeldoorn per 1-7-82
verplaatst naar Nijmegen (distr. Nijmegen).
Willemsen, W.J.G.H. te Apeldoorn per 1-9-82
aangesteld als AAC 2.

Veiligheidsdienst Kon. Huis

Hoebé, A. te Soestdijk per 1-9-82 aangesteld als
owmr.

Nieuwe wachtmeesters opleiding 1981/lll Apeldoorn

KLAS B

Voorste rij v,l.n.r.: wmrs. J. van Dijk, H.J.M. Vlut-
ters, Fr. Esselink, H. Haffert.
Tweede rij: M.C. Witteveen (sportdocent), owmr.
G.J. Bruil, wmrs. C.B.P.M. Graafmans, P.M.M.
Verhijden, J.M.J. van Dal, S.E.A. Liebers, M.P.J.
Koppens. A.J. Heijligers, adj. H. de Haan.
Derde rij: wmrs. H.J.M. Vranken, M. van Laar,
R.J.M. Jansen, J.G.M. Brughuis. K. van der Spek,
J.H. Hankel,
Vierde rij: wmrs. R. Weterkamp, J.C. Maigret,
H.B. Scheffer, T.H.J. Scholten, G. ter Avest, E.

Vredeveld.

KLAS E

Voorste rij v.l.n.r.:owmr. C.L. Echtermeijer, wmrs.
R.G.J. Schepers, G.H. Schol, J.C, Donk Marlin,
G.S. v.d. Heide.
Tweede rij: M.C. Witteveen (sportdocent), wmrs.
M.B,M. Franssen, A.R. de Koff. B.H.M. Hendriks,
P. Hoff, J.M.C. Mennen, J.W. Meurs, P.H.
Rustenhoven, adj. van Woerkom.
Derde rij: wmrs. M. Roelofsen, M.E.W.M. Kup-
pens, J.M. van Leuken, H.P.A.M. Kengen, A.P.
Visser, P. Wesseloo.
Vierde rij: wmrs. C.T.G.M. Loman, J. Vink, H.J.
ten Bóhmer, R.J.M. Elshof, R.A.B. ter Bekke,
W.F. Baltes.

STIL IN DE STILTE

ta4,//,.1;:'

SCIENCE WITHOUT FICTION

Een onzichtbaar web van communica-
tielijnen sigrnaleert in het Eerste Heelal
elke onregelmatigheid. In de giganti-
sche meldkamer van TRYSOL komen al
deze communicatielijnen bij elkaar.
Signaleren geluidloos elke inbraakpo-
ging, brand, machinestoring, computer-
uitval of onheil vanuit de ruimte.
Een toekomstbeeld dat al gedeeltelijk
werkelijkheid is. In de Alarmcentrale
van de Varel Alarmgroep. Elektronika
en computers hebben er de taak van de
mens overgenomen. PerÍekt en 24 luur
per etmaal. Ontvangen elke alarmmel-
ding en ondernemen de van tevoren
geprogrammeerde
aktie. De vruchten
plukken van ge-
avanceerde bewa-
kingscommunica-
tie? Vraag docu-
mentatie aan.

llffilltr
vaÍel alarmgroep
Vereniging Varel Alarmgroep
Centraal Management:
Kronehoelstraat lO 5622 ÀC Eindhoven
Postbus 9042 5602 LÀ Eindhoven
Teleloon 040-441355' Telex 51728
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AI bij installatie direkteur opleidingsschool Harlingen:

'Gezng is niet meer
zo vanzefisprekend'
HARLINGEN. _ ,,HEt
eerste jaar van het politie-
onderwijs is van groot be-
lang voor elke jonge politie-
man of -vrouw. Onder het
personeel van het korps
Rijkspolitie is een deel dat de
tijd heeft meegemaakt van
starre ambtelijke verhoudin-
gen, waarbij elke streep of
ster meer gezag met zich
bracht. Alleen het uniform
was al voldoende om dat ge-

zag te handhaven. De jonge
politieambtenaar liep mee als
een onmondig lijkende me-
dewerker wiens mening niet
of nauwelijks telde. Ze lieten
zich weinig horen en aan-
vaardden de situatie zoals die
al zoveel jaren was geweest.

Vandaag is de politieambte-
naar en de maatschappij
waarin hij werkt, anders.
Gezag is niet meer zo van-
zelfsprekend", konkludeerde
de Algemeen Inspekteur, ge-
neraal P. J. Plattel, op 13

oktober bij de installatie.van
overste E. T. van Hoorn als
direkteur van de primaire
opleidingsschool van de
Rijkspolitie in Harlingen.
De AI hoopte dat de nieuwe
direkteur kans zou zien die
veranderde normen zodanig
te vertalen, dat de politie-
adspiranten zich na hun
opleiding thuis zouden voe-
len in de maatschappij van
nu. Hij waarschuwde er ech-
ter voor de balans in even-

16

wicht te houden:
,,Inspraak, medezeggen-
schap, vrijheid, eigen verant-
woordelijkheid, allemaal
goede eigenschappen. Maar
loyaliteit, korrektheid en net-
heid evenzeer. Als ik de
maatschappij van nu en
soms helaas politieambtena-
ren van nu in levende lijve of
op televisie bezie, dan geloof
ik dat het goed is goed wak-
ker te blijven en aandacht te
besteden aan zaken die wel
eens in de vergetelheid ra-
kgn."

Subkultuur

Eerder was kapitein
G. Schuurman, ceremonie-
meester en hoofd vorming en
opleiding van de school inge-
gaan op de geschiedenis en
de uitvoering van de primai-
re politieopleiding tot nu toe:
,,We hadden te maken met
een examenbeschikking voor
het politieonderwijs en een

organisatie. Naar mijn ge-
voel lag de nadruk meer op
beheersing en kontrole van
de organisatie. Er werd nau-
welijks gediskussieerd over
waar we mee bezig waren.
Een organisatie die werd ge-
kenmerkt door vele regels en
richtlijnen voor allen en die
de verantwoordelijkheid voor
zowel de docent als de adspi-
rant overnamen. Later werd
de vraag gesteld: Leiden we
onze leerlingen op voor de
politiepraktijk of voor het

V.r.n.l. De vorige direkteur
van de school B. von Twil-
lert, de Algemeen Inspekteur
P. J. Plottel en E. T. van
Hoorn die ols direkteur werd
gei'nstolleerd.

instandhouden van de sub-
kultuur van de politie? Er
was een onderlinge afwij-
king, dat werd ons wel dui-
delijk. Niet voor niets ver-
scheen er in die tijd het rap-
port 'Politie in Verandering'
waarin onder andere werd
gewezen op de starre en zich-
zelf verouderende politie-
organisatie. Binnen de school
volgde een diskussie over de
vele regels en de gevolgen
van overtreding daarvan.
Het was een eerste stap in de
richting van de verande-
ring."
De zienswijze dat de leerlin-
gen verantwoordelijk waren
voor hun gedrag en steeds
meer mede-verantwoordelij k
voor de school als organisa-
tie, leidde er toe dat steeds
meer regels werden afge-
schaft en ongewenst gedrag
in principe niet langer met
straf werd bedreigd. ,,We
vonden dat je een dergelijk
gedrag moet zien als een
leermoment dat begeleiding
behoefde."

Ondergeschiktheid

Het hoofd van Opleiding en
Vorming van de school
bracht de resultaten van een
WODC-onderzoek naar de
relatie tussen de politieprak-
tijk en de politieopleiding in
herinnering:,,Het WODC
stelde vast dat er van de 'on-
dergeschiktheid' als bedoeld
in artikel 28 van de Politie-
wet voor de politieman niet
zoveel terechtkomt. Aange-
toond werd dat de politie-
man of -vrouw slechts in zes

van de vijftien praktijksitua-
ties kan terugvallèn op regels
of richtlijnen. Voor het
grootste deel is er dus sprake
van keuzevrijheid. Dat bete-
kent eigen verantwoordelijk-
heid. Terwijl de traditionele
organisatievorm voor het on-
derwijs de verantwoordelijk-
heid van de leerlingen ver-
kleint . . ."
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Voldoende gehalte?

,,De demokratisering in de

'60er jaren, de groei van de

welvaart gepaard gaande met
de groei van de kriminaliteit,
de toeneming van de hulp-
verlenende (de politie is im-
mers 24 uur per dag beschik-
baar) taak vormen het dekor
waartegen diskussies over de
politie plaatsvinden. Er
wordt gepraat over de orga-
nisatie van het gezag, oveÍ
het apparaat, over de interne
organisatie: Voor elk pro-
bleem een kamer met twee
man zodat er niets meer voor
de surveillant overblijft? En
ook wordt niet voorbijge-
gaan aan het nivo van de
primaire opleiding. Is deze

van voldoende gehalte voor
de surveillant anno 1982 en

straks in relatie tot een ver-

anderende samenleving?"

,,De opleiding van politie-
mensen doe je niet op een

verloren namiddag", besefte
de heer Van Hoorn: ,,Want
wat is opleiding? Welke
doelstellingen streef je na?

Hoe organiseer je dan die
opleiding? Wat is leren?"
Hij ging in op veranderingen
die op de primaire oplei-
dingsschool in Harlingen al
waren doorgevoerd: ,,Er zijn
zaken aan de hand die bij de
praktijk niet bekend zijn. In
de school zelf wordt de ver-
anderde opleiding eveneens
van uit verschillende uit-
gangspunten benaderd. Dat

is niet erg, als de verschillen-
de stromingen onder de do-
centen, begeleiders en
schoolleiding elkaar kunnen
vinden in zaken die ze ge-

meen hebben. De opleiding
behoeft geen gezapig gebeu-
ren te zijn maar moet wel
draaien als een geoliede ma-
chine."

Dynamisch proces

Openheid in kommunikatie
tussen leiding, docenten en

adspiranten, horizontale
koórdinatielijnen, flexibele
regelingen, duidelijke be-

leidsvorming door departe-
ment, Algemene Inspektie en

school, gerichte leiding die
knopen kan doorhakken,
scholingsfaciliteiten voor do-
centen, begeleiders en

schoolleiding, beleidsoverleg
met de praktijk, achtte di-
rekteur Van Hoorn van be-
lang bij de invoering van de

Herziene Politieopleiding en

de daarmee gepaard gaande

schoolorganisatie in verande-
ring. Wat het kontakt met
de praktijk betreft, merkte
hij op: ,,De praktijk heeft
geen goed beeld van wat er

in Harlingen gebeurt. Het
overleg tussen school en
praktijk ontbreekt. Er zou
een overlegstruktuur met de

distrikten en de landelijke
diensten moeten komen, om
van elkaars situaties te
leren."

(AH)

Wat is hierop
urv antwoord
AMSTERDAM. - In hotel
'De Blauwe Lamp' aan de

Sarphatistraat in Amsterdam
zijn we eraan gewend dat de
gasten - naast de gebruike-
lijke bende - tal van
gebruiksvoorwerpen achter-
laten. Een grote kast is al
aardig gevuld geraakt met
wekkers, horloges, scheer-
apparaten, sleutelbossen,
brillen en aanstekers.

Ladingen ondergoed en aan-
palende zaken verdwijnen re-
gelmatig richting opkoper.
Maar wat te denken van een

tweetal trouwringen waar
nooit of te nimmer naar
geïnformeerd is. Blijkens de
inskripties beleefde Maurice
op 4 maart 1977 iets heuge-
lijks. En G.A.B. verloor
eveneens het symbool dat de
liefde eindeloos maakt.
Tja, Amsterdam is een gezel-

(PG)

17

lige stad
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Personeel school Horn loopt te hoop:

'We voelen ons belazerd'
HORN. - ,,Het is niet waar
dat het korps Rijkspolitie
met tweehonderd mensen in
opleiding voor wachtmeester
het verloop onder het perso-
neel kan bijhouden, de
noodzakelijke groei kan
waarmaken, kan inspelen op
het fenomeen arbeidstijdver-
korting. Het is niet waar dat
wij hadden kunnen vermoe-
den dat onze school gesloten
zou worden. Kortom de ar-
gumenten die gebruikt zijn
om sluiting van de school in
het vooruitzicht te stellen
zijn niet juist. We voelen ons
belazerd." De werkgroep die
na het bekend worden van
het bericht dat Horn per I
oktober 1982 zou sluiten is
geformeerd om met alle in-
spanning die voorhanden is
te voorkomen dat de primai-
re opleidingsschool inder-
daad dicht gaat en misschien
wel wordt afgestoten, is laai-
end. ,,We pikken het niet
dat 26 politiemensen en 48
burgerambtenaren zonder
meer aan de kant worden ge-
schoven."

Kansen?

Hoewel er in het verleden
wel eens geruchten de ronde
deden die meldden dat Horn
gesloten zou worden in ver-
band met het bereiken van
de organieke sterkte van het
korps Rijkspolitie, leek het
er eigenlijk niet op dat die
sluiting ook plaats zou heb-
ben. Sportdocent G. A. van
Assendelft, voorzitter van de
werkgroep: ,,Nog in 1979,
toen bekend werd dat Apel-
doorn dicht zou gaan voor
de primaire opleiding en de
afbouwplannen werden be-
sproken, werd er gezegd: In

Horn zitten ze goed. Die
school blijft wel.
Een suggestie die voor ons
nog meer waarde kreeg toen
we in het Korpsnieuws van
december l98l konden lezen
dat de Algemeen Inspekteur
bij de minister van justitie
een claim had ingediend voor
nog eens 2500 politiemensen
voor de jaren '80 omdat 'on-
derzoeken van het Stafburo
O. en E. van het ministerie
hadden aangetoond dat voor
een goede taakuitoefening
door de landelijke diensten

kelijk gesteld dat het niet in
de bedoeling ligt de school te
sluiten. De schietbaan werd
voor ruim anderhalve ton ge-
renoveerd. In het gebouw
werden technische voorzie-
ningen getroffen in verband
met de brandpreventie, de
radiatoren werden ver-
nieuwd. Op I december l98l
werd er een nieuwe mate-
rieelbeheerder aangetrokken
en op I mei van dit jaar nog
een hoofddocent benoemd.
Op I april wordt een Apel-
doornse docent overgeplaatst

zou je?"

Donderslag

Twee dagen nadat direkteur
Leers van de opleidings-
school terug is van vakantie
wordt hij op de Algemene
Inspektie verzocht. Hij krijgt
daar te horen dat Horn op I
oktober 1983 haar poorten
voor adspiranten gaat slui-
ten. In eerste instantie is er
zelfs sprake van het afstoten
van het gebouwenkomplex.

,,Er moet acht miljoen wor-
den bezuinigd. Niet sluiten
betekent dat de vereiste be-
zuinigingen niet worden ge-
haald", aldus de Algemeen
Inspekteur op 2 september
j.l. tijdens een Algemene
Dienstcommissievergadering
in Voorburg.,,Verminderde
opleidingsbehoefte in ver-
band met op sterkte komen
van het korps", aldus de Di-
rektie Politie van het mi-
nisterie van Justitie.
Het bericht komt als een
donderslag bij heldere hemel.
Van Assendelft: ,,Op I janu-
ari a.s. zijn een aantal do-
centen en een deel van het
burgerpersoneel uitgewerkt.
En waarom? Tweehonderd
mensen in opleiding is vol-
doende zegt de Direktie Poli-
tie. Maar wie gaat rekenen
weet nu al dat dat niet waar
is. Wie de jaarverslagen erop
naleest kan zien dat er ge-
middeld per jaar bijna 150
personeelsleden om diverse
redenen de dienst verlaten.
Daarbij zijn dan niet de
f.l.o.-ers geteld (vorig jaar
110) en niet de adspiranten
die voortijdig afhaakten. En
wat zijn de gevolgen van de
Herziene Politieopleiding?

een aanzienlijke sterktever-
hoging noodzakelijk was'.
Een claim die overigens door
de minister van justitie werd
geaksepteerd. Golden de ar-
gumenten van december l98l
in augustus van 1982 plotse-
ling niet meer?"
Er waren meer aanwijzingen
die er op duidden dat het
personeel van de school in
Horn 'goed zat' . In een va-
katureblad van het korps van
februari '82 wordt een do-
cent voor de school in Horn
gevraagd. In de hernieuwde
openstelling wordt uitdruk-

naar Horn. Een week nadat
de man met zijn gezin is ver-
huisd krijgt hij te horen dat
de school gesloten zal wor-
den.
Adjudant J. N. van Kooten:
,,Natuurlijk hebben we zo
nu en dan onze direkteur ge-
vraagd hoe het stond met de
kansen van de school. Stee-
vast kregen we dan te horen:
,,Maak je geen zorgen. Deze
school blijft." En omdat je
naar je zin zit solliciteer je
niet. Je raakt niet betrokken
bij het Ciov-gebeuren, je
gaat niet op stage. Waarom

18
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De kursus zal negentien
maanden gaan duren. Dat
betekent dat er geen twee-
honderd van de school zullen
komen. De minister van bin-
nenlandse zaken heeft nog
onlangs geponeerd dat er
meer vrouwen bij de politie
moeten komen. Er wordt
zelfs ergens een getal van een
kwart van de sterkte ge-
noemd. Vele dames worden
geen le klasser omdat ze eeÍ-
der de dienst verlaten . . .

Het verloop zal hoger zijn
dan eerder geschetst, is onze
overtuiging."

Huiswerk

Arbeidstij dverkorting, deel-
tijdbanen, de effekten van
de z.g. Stopwet voor de
sterkte van het korps. De
werkgroep heeft haar huis-
werk goed gemaakt. Haar
cijfers maken duidelijk dat
het aantal van 200 nieuwe
adspiranten het gat dat jaar-
lijks binnen de perso-
neelssterkte zal vallen niet
gehaald zal worden. Zelfs
300 nieuwe adspirant-
politiemensen zouden daar-
voor wel eens te weinig resul-
taat kunnen opleveren.
,,Reden te over om de
school open te houden. Wat
te denken van de pluriformi-
teit van de opleiding. Zuider-
lingen naar Harlingen voor
anderhalf jaar. Is een even-
wichtige en gelijkmatige
leeftijdsopbouw niet nood-
zakelijk. Of moeten we weer
terug naar het moment van
opstarten van nieuwe oplei-
dingen vanwege de grote uit-
stroom? Is die snelle sluiting
van Horn beleidsmatig wel
zo verstandig? Er ligt nog
steeds een motie van Kamer-
lid Aarts (1978) over integra-'
tie van het politieonderwijs
tussen Rijks- en Gemeente-
politie. Waarom mogen wij
niet meepraten als er een
politieschool in het zuiden
moet komen?"

Somber
Erg optimistisch zijn de
werkgroepleden niet over het
voortbestaan van hun
school. Er komen in januari
geen nieuwe adspiranten, het
rapport dat duidelijkheid zou
verschaffen rond het cijfer
van 200 adspiranten dat vol-
doende zou zijn om het
korps op sterkte te houden
bleek op het laatstgehouden
overleg met de Direktie Poli-
tie niet gereed, de Algemeen
Inspekteur ging er bij de in-
stallatie van de overste Van
Hoorn tot direkteur van de
school van Harlingen er van-
uit dat die funktionaris de
school zal leiden die als enige
nog de primaire opleiding zal
verzorgen.
De werkgroep rust voorals-
nog niet. Ze bespelen de pu-
bliciteit, zetten kamerleden
onder druB door gebruik te
maken van argumenten.
Voorzitter Van Assendelft:
,,Het lijkt of onze korpslei-
ding ons al heeft afgeschre-
ven en alsof we alleen nog
maar een psychologische
oorlog voeren tegen ambte-
naren die koste wat het kost
het'beleidsvoornemen tot
sluiting' van de minister uit-
gevoerd wil zien. Maar het
moet toch mogelijk zijn om
met twee afgeslankte scholen
te blijven werken. Maar te-
gen een opmerking als: twee
scholen kosten meer als één
kunnen ook wij niet op".

(AH)

Verkeerde keus?

Spuitbusschilders hebben
zich onlangs op deuren en
muren van Distriktsburo's
uitgeleefd. In Maastricht ver-
taalden demonstranten in
vette tectylletters hun woede
tegen de Afcent-militairen
die in een naastgelegen hotel

logeerden. In Apeldoorn
stond op een maandagmor-
gen in rood op een muur van
het nieuwe pand dat Israël
volkenmoord is. De plaatsen
waarop de teksten waren
aangebracht, waren voor de
personeelsleden in de meld-
kamer niet zichtbaar.

(AWMS/AH)

COME'ns langs in
Waardenburg

NEERIJNEN. - Gaat de
COME naar het Limburgse
Horn? Wordt het instituut
samengevoegd met de ME-
opleiding van de Gemeente-
politie en te zijner tijd on-
dergebracht in een nieuw te
bouwen komplex in Ossen-
drecht? Of blijft de opleiding
gewoon in Neerijnen? Het is
nog niet duidelijk wat er met

het instituut gaat gebeuren.
Wel stond vast, dat de
school in haar huidige huis-
vesting een nijpend gebrek
aan ruimte had. Daar is
sinds kort een oplossing voor
gevonden. Het voormalige
gemeentehuis van Waarden-
burg is ter beschikking geko-
men. De hoge kamers van de
riante behuizing zijn opge-
knapt en de staf van het in-
stituut zijn er in onderge-
bracht. (AH)

Ruimte voor de COME.

Advertentie

Standplaatsruiling

Welke kollega uit het distrikt
Zwolle (liefst met een stand-
plaats in Twente) zou naar
het distrikt Breda, stand-
plaats Oisterwijk, willen?
Voor ruiling kontakt opne-
men met wmr. R. J. H. ter
Stege. T el. 04242-l9lll /
17213 of 0541 l-685.

(Foto Peter van Hout)
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Anders bedoeld
ASSEN. - De opening van
het nieuwe postburo van de
Rijkspolitie in het Drentse
Zuidwolde was best leuk ge-

organiseerd. De sleutel voor
burgemeester W. J. Vuur-
steen die de opening zou ver-
richten, zou worden aange-
voerd door de Groeps Sur-
veillance Auto. De GSA zou
voor deze gelegenheid wor-
den getrokken door de man-
kracht die op de post voor-
handen was onder het motto
'Bezuinigen is afzien'.
,,Om een beetje bij de aktu-
aliteit aan te sluiten", aldus
kollega Vording, de tweede
man van de post. Maar een
korrespondent van een groot
Nederlands ochtendblad zag
er wel brood in. Hij presen-
teerde een ander plaatsje on-
der de kop 'Politieprotest in
Zuidwolde'.
,,Niet zo bedoeld", zegt
Vording. ,,Het ging om de

sleutel." Z'n stem klinkt niet
overtuigend . (AH)

Hier ging het dus om .

lartsrd.@
Een visje .gaat er
altijd wel in

Een lekker zonnetje, een
leuk stekkie. En nu maar
wachten op de dingen die
gaan komen. Wat gaat eÍ
toch een rust van uit van
zo'n dag aan het water. Stel
nou dat ik er eentje zou van-
gen, zal ik hem dan stoven

V.l.n.r. de RP'ers Zwols-
man, Drolinga, Nijland, De
Jongh, Vording, Weilond (in
de auto), Kampherbeek, De
Hoan, Oosten, Scholten, Ve-
nemon' (Foto's Gerrit Boer)

weg gezJ-en

met wat tijm, paprikapoeder
en een paar lepels rode wijn.
Of zal ik hem lekker goud-
bruin laten bakken. Een leuk
gezicht, zo opgediend met
wat gehakte peterselie en een

schijfje citroen. Wat zei u?
Inpakken? Nee, ik eet hem
hier wel op!

(Foto ingezonden door
C. Spits, T.R. Leeuwarden).

Studie-prijsvraag
'militaire bijstand'

DEN HAAG. - De Militair
Rechtelijke Vereniging heeft
een studie-prijsvraag uitge-
schreven met als onderwerp:
'Militaire bijstand ter hand-
having van de openbare orde
in de Nederlandse binnen-
landse situatie'.
In de studie die uiterlijk 6000
woorden mag bevatten dient
aandacht te worden besteed
aan de wettelijke mogelijkhe-
den, de wenselijkheden, de
noodzakelijkheden en de toe-
passing. Er bestaat uiteraard
ook belangstelling voor de
keerzijden van het onder-
werp.
De studies die voor I mei
1983 moeten zijn ingezonden
worden beoordeeld door een
commissie bestaande uit
prof. mr. C. A. J. M. Kort-
mann te Nijmegen, mr.
J. Demmink, direkteur van
politie van het ministerie van
Justitie, kolonel H. H.
Dijcks, plv. commandant 42e
pantserinfanterie-brigade en
de heer J. Valken, hoofd-
commissaris van gemeente-
politie Amsterdam.
Aan de bekroonde studies
kunnen respektievelijk een
prijs van / 1000,- een van

f 750,- en een van f 500,-
alsmede eervolle vermeldin-
gen worden toegekend.
Belangstellenden kunnen het
reglement, dat gegevens be-
vat omtrent de eisen waaraan
de studies moeten voldoen
en de wijze van inzenden,
schriftelijk aanvragen bij het
sekretariaat van de Militair
Rechtelijke Vereniging, Ka-
mer 243, Juliana van Stol-
berglaan 2,2500 EH 's Gra-
venhage.
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POLYSJE BOUMA
tE MANTGUM

IS MEI FAKÀilSJE
FAN

30 SEPTIMBER O,E.TI.

I ilovltrlBEn

De tsjinst wurdt salang
waarnommen troch de

kollega's fan de
Rykspolysje fan

Baarderadiel.

LEEUWARDEN. - Wmr. I
Bouma van de groep Baarde-
radeel, post Mantguh,
schijnt vol kleine grapjes te
zitten. Hij neemt zijn kolle-
ga's er gÍaag tussen. Maar
men had beloofd dat hij nog
eens zijn trekken thuis zou
krijgen. Dat gebeurde door
middel van een advertentie in
de Leeuwarder Courant
waarin de goegemeente van
Mantgum op de hoogte werd
gebracht van Bouma's voor-
nemen.

(PB)

kort
&klein

gelezen

o Nieuwe wetgeving die de
rechterlijke macht en het
opsporingsapparaat onder
nog grotere druk zet moet
voortaan op werkverzwaren-
de effekten worden getoetst,
schrijft minister De Ruiter in
een brief aan zijn kollega-
ministers. (Volkskrant)

waarin plaatselijke groeps-
commandanten mee kunnen
praten. Zo zouden plaatselij-
ke knelpunten meer aan-
dacht kunnen krijgen.

(Brabants Nieuwsblad)

o 'Les hirondelles' (de zwa-
luwen) rijden weer in Parijs.
De hoofdcommissaris van de

lichtstad heeft bij de politie-
buro's 250 fietsen af laten le-
veren waarmee de agenten
moeten surveilleren. Men
hoopt door het opnieuw in
het leven roepen van de fiets-
surveillance het gevoel van
onveiligheid bij de burger
weg te kunnen nemen.

(Haagse Crt.)

o In oktober is aan het
groepsburo van de Rijkspoli-
tie in Susteren, nadat uit de
krant bekend werd dat de
groep na de gemeentelijke
herindeling in Born gevestigd
zou worden, de vlag enige
tijd halfstok gegaan.

o Sinds 1978 is het aantal
aangiften van verkrachtingen
met l1tlo toegenomen (van
735 naar 858 in l98l) en het
aantal veroordelingen met
23.5u/o (van 183 naar 226 in
1981). Aldus cijfers van het
CBS. (De Stem)

o In navolging van de poli-
tie in Harderwijk besloot de
politie van Arnhem een en-
quête te houden onder de in-
lvoners van haar stad. Zij
wilde weten aan welke zaken
meer of minder aandacht
zou moeten worden besteed.
De resultaten in Harderwijk
van de enquête waren niet
hoopgevend. Slechts 45 van
de ruim 32.000 inwoners rea-
geerden. (NRC)

RPm signaleert in dit ru-
briekje rvat er in de pers over
de politie wordt geschreven.
Voor de juistheid van de in-
houd blijven de genoentde
media verantwoordelij k.

o De burgemeesters van
Wouw, Halsteren en Nieuw
Vossemeer hebben onlangs
een beleidsplan van de groep
Halsteren gepresente erd. Zij
vinden dat naast het bestaan-
de driehoeksoverleg tussen
burgemeester, officier van
justitie en politiechef er
plaats moet komen voor een
z.g.'klein driehoeksoverleg'

noteren: naam, adres en telefoon van uw info ! ALGEMENE VERKEERSDIENST
Th. A. LEENDERS.
Bureau: Hoofdstraat 9,3972 LB Driebergen
tel. 03438 - 1 42 42 (thuis: C3438 - 1 76 86).
DIENST LUCHTVAART
P. H. J. E. BEEREBOOM,
Bureau: 1117 ZH Schiphol, postbus 7577
tel. 020 - 17 45 55 (thuis: 01725 - 12 30).
RIJKSPOLITIE TE WATER
J. G. J. VAN SOEST,
Bureau: Hoofdstraat 82,3972 LB Driebergen
tel. 03438 - 1 4242 (thuis: 03402 - 377 201.

SCHOLEN:
Opleidingsschool Apeldoorn: H. KEIZER.
Arnhemseweg 348,7334 AC Apeldoorn
tel. 055 - 33 09 03.
Opleidingsschool Harlingen: L. VERBEEKE,
Kon. Wiihelminastr 41 , 8862 SH Harlingen
tel. 05178 - 65 41 (thuis: 05178 - 36241.

Opleidingsschool Horn: J. W. M. VAN GEMERT,
Baexemerweg 1. 6085 NR Horn (post Baexem)
tel. 047118 - 16 66 (thuis: 047t8 - 17 00).

Centrale Opleiding Mobiele Eenheden:
P. S. G. VAN DE RIJKEN,
2e Tieflaarsestraat 2, 4182 PE Neerilnen
tel. 04181 - 16 82 (thuis: 073 - 41 16 99).

Verkeersschool: D. J. VA.N DIJK,
Soestdijkseweg 161 Zuid, 3721 AB Bilthoven
tel. 030 - 784848 {thuis: 030 - 76 25 481.

Kaderschool: B. M. VAN HARSKAMP,
Arnhemseweg 348,7334 AC Apeldoorn
tel. 055 - 33 09 59

RESERVE RIJKSPOLITIE
P. G. VAN DER VLIES.
Heemskerklaan 47, 8072 AB Nunspeet
tel. 03412 - 44 44 (thuis: 03412 - 70 521

U kunt bij uw info ook de spullen kwijt voor
het RP-museum

ALGEMENE INSPEKTIE
H. VAN DER WERFF,
Bureau: Postbus 958,2270 AZ Voorburg
tel. 070 - 69 40 21 {thuis: 02520 - 1 71 68).

DISTRIKT ALKMAAR
M. J. DE LEEUW,
Bureau: Bergerweg 150, 1817 MN Alkmaar
tel.072 - 11 86 00 (thuis: 02299 - 2251.
DISTRIKT AMSTERDAM
P. GORISSEN,
Bureau: Sarphatistraat 110. 1017 WS Amsterdam
ter. 020 - 2263 22 (thuis: 020 - 13 70731.
DISTRIKT APELDOORN
W. VAN MIDDELKOOP,
Bureau: Fauststraat 7,7323 BA Apeldoorn
tel. 055 - 66 09 11 (thuis: 05206 - 7 87 221.

DISTRIKT ASSEN
F. SCHOLTENS,
Bureau: Tuinstraat 17 , 9404 KK Assen
tel. 05920 - 2 18 88 (thuis: 05920 - 5 11 74l..

DISTRIKT BREDA
S. G. M. WORM,
Bureau: Heerbaan 42-4,4811 MA Breda
tel. 076 - 22 40 61 (thuis: 04166 - 14 89).

DISTRIKT DORDRECHT
J. VAN DIJK,
Postbus 174, 3300 AD Dordrecht
rel. 078 - 16 55 55 (thuis: 01835 - 19 87).
DISTRIKT EINDHOVEN
E. P. M. VAN DOOREN,
Bureau: Ekkerstraat 2, 5616 SP Eindhoven
tel. 040 - 51 38 38 (thuis: 040 - 41 71 18).

DISTRI KT's-G RAVENHAG E

Th. SPELT.

DISTRIKT GRONINGEN
H. J. KUIPER,
Bureau: ProÍ. Van Hallstraat 3,9726 AG Groningen
tel. 050 - 13 35 42 (thuis: 05945 - 1 27 981.

DISTRI KT's-HERTOGEN BOSCH
G. J. HARMSEN
Bureau: Vlijmenseweg fiA,5223 GW Den Bosch
tel. 073 - 21 51 15 (thuis: 04104 - 7 76 641.

DISTRIKT LEEUWARDEN
P. BOSMA,
Postbus 269, 8901 BB l-eeuwarden
tel. 058 - 48 zl4 (thuis: 058 - 88 37 341.

DISTRIKT MAASTRICHT
A. W. M. STEENS,
Bureau: Stationsstraat 42-44, 6221 BR Maastricht
tel. 0zB - 5 4222 (thuis: 04495 - 31 15).

DISTRIKT MIDDELBURG
J. L. F. MOENS,
Bureau: Groenmarkt 14,4331 BH Middelburg
tel. 01180 - 2 80 85 (thuis: 01180 - 2 66 66).

DISTRIKT NIJMEGEN
A..VAN DER SCHEUR,
Bureau: 20 Walstraat 8-14, 651 1 LV Nijmegen
tel. 080 - 2282 73 (thuis: 08879 - 28281.

DISTRIKT ROERMOND
STAFBURO VOORLICHÏING,
Bureau: Europalaan O 31, 6075 EB Herkenbosch
tel. 04752 - 25 30.

DISTRIKT UTRECHT
A. C. J. SCHADDELEE,
Bureau: Huis ter Heideweg 30, 3705 LZ Zeíst
te|.03404 - 19821(thuis: 03438 - 1 28 65).

DISTRIKT ZWOLLE
C. A. VAN DER HORST,

Bureau: v.d. Valk Boumanweg 18f,2352 JD Leider-Bureau: Stationsweg 9,801 1 CW Zw9!e
dorp, tet. 071 - 89 92 70 (thuis: 071 - 41 30 23). tel. 05200 - 1 06 25 (thuis: 05291 - 46 30).
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lrugrrurrc personalía

Algemene lnspektie

Dijxhoorn, R.J. te Voorburg per 1-7-82 bevorderd
tot AAC 1.

Gajadin, W.K. te Voorburg per 1-6-82 bevorderd
tot AAC 1.

Herk van, D.B. te Voorburg per 1-9-82 bevorderd
tot AAC 1.

Petri, M. te Voorburg per 1-8-82 bevorderd tot
AAC 1.

Distrikt Alkmaar

Adolfs. A. wmr. te Bergen per 'l-10-82 verplaatst
naar Witmarsum (distr. Leeuwarden).
Assies, L.A. res. wmr. I te Wieringen per 1-10-82
de dienst verlaten.
Baltus, J.G. wmr. te Schoorl per 1-10-82 ver-
plaatst naar Den Helder (RPtW).
Blokhuysen, M.B. wmr. I te Schoorl per 1-10-82
verplaatst naar Alkmaar.
Brugman, J.J.M. wmr. te Bergen per 1-10-82 ver-
plaatst naar Obdam.
Bijl, J.P.M. te Alkmaar per 'l-10-82 bevorderd tot
adm. hfd.ambt.
Glas, J.P. wmr. te Bergen per 1-10-82 verplaatst
naar Medemblik.
Glas, P.W. wmr. te Enkhuizen per 1-10-82 ver-
plaatst naar Langedijk.
Heijde v.d., V.C. te Heiloo per 1-9-82 bevorderd
tot Schr. A.
Janssen, N.J.M. wmr. te Bovenkarspel per 1-10-
82 verplaatst naar Nederhorst den Berg (distr.

Amsterdam).
Jurrjens, E.J. wmr. te Bergen per 'l-10-82 ver-
plaatst naar Schagen.
Kasbergen, N.A.H. wmr. te Enkhuizen per 1-10-

82 verplaatst naar Bovenkarspel.
Kloetstra, E.M. wmr. te Bovenkarspel per 1-10-82

de dienst verlaten.
Laurensen, J.F.A. wmr. te Bergen per 1-10-82

verplaatst naar Heiloo.
Leyen van, J.H.M. wmr. te Enkhuizen per 1-10-82

verplaatst naar Langedijk.
Nipshagen, G.J.C. te Alkmaar per 1-10-82 bevor-
derd tot wmr. l.
Oord v.d., C. wmr. te Bergen per 1-10-82 ver-
plaatst naar Wervershoof .

Oosterom, K. te Averhorn per 1-10-82 bevorderd
tot wmr. l.
Rol, E.R. te Heiloo per 1-10-82 aangesteld als res.
wmr.
Schuit, J.C.A. te Schagen per 1-10-82 aangesteld

als res. wmr.
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Schouten, G.E.K. wmr. te Enkhuizen per 1-10-82
verplaatst naar Bovenkarspel.
Spek v.d., E. te Texel per 15-9-82 aangesteld als
res. wmr.
Vermeulen, F.J.L. te Heiloo per
gesteld als res. wmr.
Wonder, P. wmr. te Enkhuizen per 1-10-82 ver-
plaatst naar Nudorp.
Wubs, W. wmr. te Enkhuizen per 1-10-82 ver-
plaatst naar Oldehove {distr. Groningen).
Zomer, M. wmr. te Enkhuizen per 1-10-82 ver-
plaatst naar Oostzaan (distr. Amsterdam).
Zwaan, S. wmr. te Enkhuizen per 1-10-82 ver-
plaatst naar Uithoorn (distr. Amsterdam).

Distrikt Amsterdam

Bakker, A.K. wmr. te Weesp per 1-10-82 ver-
plaatst naar Alblasserdam (distr. Dordrecht).
Barneveld van, M. adj. te Kennebroek per 1-10-82
verplaatst naar Landsmeer.
Dam, E.A. wmr. te Aalsmeer per 1-10-82 ver-
plaatst naar Waverveen.
Dekker, T.P.M. res. wmr. te Castricum per 1-10-
82 de dienst verlaten.
Huveneers, P.P.M. te Diemen per 1-10-82 bevor-
derd tot wmr. l.
Jonge de, A. AAB 1 te Amsterdam per 1-10-82 de
dienst verlaten.
Luyer, G.J. wmr. te Aalsmeer per 1-10-82 ver-
plaatst naar Dordrecht (distr. Dordrecht).
Meer v.d., A.C. wmr. te Weesp per 1-10-82 ver-
plaatst naar Uitgeest (distr. AmsterOarfi).
Mulder, G.W. res. wmr. I te Wormer per 1-10-82

de dienst verlaten.
Nio, F.L. wmr. te Aalsmeer per 1-10-82 verplaatst
naar Hillegom (distr.'s-Gravenhage).

Pelk, H.N.M. te Edam-Volendam per l5-9-82aan-
gesteld als res. wmr.
Pronk, J.P. te Ouderkerk a/d Amstel per 1-10-82

bevorderd tot wmr. l.
Ramaker-Vos, B.M. te Amsterdam per 1-10-82

bevorderd tot wmr. l.
Snijders. J.P.L.J. wmr. te Weesp per 1-10-82 ver-

plaatst naar Diemen.
Stelma, B. wmr. I te Landsmeer per 1-10-82 ver-
plaatst naar Amsterdam.
Stralen van, C.F.M. wmr. te Weesp per 1-10-82

verplaatst naar Wormer.
Umans, J.T. te 's-Graveland per 1-10-82 aan-
gesteld als res. wmr.
Vos, R. wmr. te Weesp per 1-10-82 verplaatst naar

Duivendrecht.
Wassing, H. te Akkersloot per 1-10-82 bevorderd
tot wmr. l.

Wiese, D. wmr. I te Aalsmeer per 1-10-82 ver-
plaatst naar Amsterdam (Postale recherche).

1-10-82 aan- Distrikt Apeldoorn

Aarst van, C.Y. wmr. te Ermelo per 1-10-82 ver-
plaatst naar Bunschoten (distr. Utrecht).
Aperlo van, H. te Elburg per 15-9-82 aangesteld
als res.'wmr.
Boomsma, H. wmr. I te Apeldoorn per 1-11-82
met Í.1.o.
Bouw, H. te Twello per 1-10-82 bevorderd tot
wmr. l.
Breukelman, R. wmr. te Aalten per 1-10-82 de
dienst verlaten.
Bruin de, A.G. owmr. te Eibergen per 1-12-82de
dienst verlaten.
Bijsterbosch, G.J.M. wmr. te Heerde per 1-10-82
verplaatst naar Groenlo.
Cuyten, J.W. wmr. te Ermelo per 1-10-82 ver-
plaatst naar Brederwiede (distr. Zwolle).
Doorn van, G.C. te Lichtenvoorde per 1-10-82 be-
vorderd tot wmr. l.
Dijkstra-Brattinga, J.C. wmr. te Dronten per 1-

12-82 de dienst verlaten.
Emck, A.J. wmr. te Heerde per 1-10-82 verplaatst
naar Nijmegen (RPtW).
Goes, T.M.C. wmr. te Ermelo per 1-10-82 ver-
plaatst naar Doorn (distr. Utrecht).
Hartgerink, A.R. wmr. te Heerde per 1-10-82 ver-
plaatst naar Papendrecht (distr. Dordrecht).
Hessels, E.M. te Eerbeek per 1-10-82 bevorderd
tot wmr. l.
Jansen, A.M. wmr. te Lochem per 1-10-82 ver-
plaatst naar Pannerden (distr. Nijmegen).
Jansen, M.J. wmr. te Lochem per 1-10-82 ver-
plaatst naar Avereest (distr. Zwolle).
Joustra, G. wmr. te Hattem.per 16-9-82 verplaatst
naar Diever (distr. Assen).
Kamerbeek, H. wmr. I te Apeldoorn per 1-12-82
met f.l.o.
Koning, H.J. wmr. I te Nunspeet per 1-10-82 ver-
plaatst naar Apeldoorn.

in memoriam

Korterink, H.
wmr. lte Almen

geb. 5-9-1923

overl. 18-10-1982
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GELD

Maas, O.J.T. wmr. te Lochem per 1-10-82 ver-
plaatst naar Papendrecht (distr. Dordrecht).
Meer v.d., J. te Nijkerk per 1-10-82 bevorderd tot
wmr. l.
Mulder, M.C. per 1-10-S2aangesteld als res. wmr.
(verk.gr. ).
Schaftenaar, D. wmr. te Heerde per 1-10-82 ver-
plaatst naar Groenlo.
Scholten, A. wmr. te Lochem per 1-10-82 ver-
plaatst naar Waddinxveen (distr.'s-Gravenhage).
Steffens, M.J. wmr. te Ermelo per 1-10-82 ver-
plaatst naar Dronten.
Vries de, R. te Steenderen per 1-10-82 bevorderd
tot wmr. l.
Westra, l.M. wmr. te Ermelo per 1-10-82 ver-
plaatst naar Zaltbommel (distr. Nijmegen).
Willems, A.J. wmr. te Heerde per 1-10-82 ver-
plaatst naar Warnsveld.
Zweers. B. wmr. te Lochem per 1-10-S2verplaatst
naar Bunnik (distr. Utrecht).

Distrikt Assen

Jonge de, H. wmr. te Assen per 1-10-82 de dienst
verlaten,
Kors, E. te Zuidlaren per 15-9-82 aangesteld als res.
wmr.
Veen v.d., C. te Beilen per 15-9-82 aangesteld als
res. wmr.

Distrikt Breda

Aart v.d., G.M.J. te Hoogerheide per 1-10-82 be-
vorderd tot wmr. l.

Back de, J.S.W. te Ossendrecht per 1-10-82 be-
vorderd tot wmr. l.
Bastiaansen, M.J. wmr. te Breda per 'l-9-82 ver-
plaatst naar Zundert (gr. Veldpolitie).
Cornelissen, M.G.M. te Breda per 1-12-82 bevor-
derd tot wmr. l.
Derksen, J.F.C.M. wmr. te Kaatsheuvel per 1-10-
82 verplaatst naar Zundert.
Dongen van, H.H.M. te Dongen per 1-10-82 aan-
gesteld als res. wmr.
Eras, D.M.J.M. te Goirle per 1-10-82 bevorderd
tot wmr. l.
Gils van, Y.l.M.E.M. te Oisterwijk per 1-10-82 be-
vorderd tot wmr. l.
Grinwis, J.B.J. wmr. te Steenbergen per 1-10-82
verplaatst naar Ossendrecht.
Haperen van, P.C.A. wmr. te Steenbergen per
25-9-82 verplaatst naar Kaatsheuvel.
Hoof van, M.J.A.M. te Zevenbergen per 15-9-82
aangesteld als res. wmr.
Hoog van 't, M. wmr. I te Klundert per 25-9-82
verplaatst naar Willemstad (RPtWl.
Klaasman, R.P. te Dongen per 1-10-82 bevorderd
tot wmr. L
Noort v.d., A.K.C. AAC 1 te Breda per 1-10-82 de
dienst verlaten.
Overdiep, R. te Zevenbergen per 1-10-82 bevor-
derd tot wmr. l.
Roelandt, P.J.C. te Halsteren per 1-10-82 bevor-
derd tot wmr. l.
Rooij de, M.A.G.M. wmr. te Kaatsheuvel per 'l-

10-82 verplaatst naar Bavel.
Seesing, A.J.F. te St. Willebrord per 1-8-82 bevor-
derd tot owmr., aangewezen als rayon cdt. te
Hoogerheide.
Verkuyl, T. res. wmr. te Putte per 1-10-82 met
f .1.o.

Vlemmix, R.F.J.M. wmr. te Kaatsheuvel per 28-8-
82 verplaatst naar Bolsward (distr. Leeuwarden).

Vries de, J.C.M. te Udenhout per 1-10-82 bevor-
derd tot wmr. l.
Wiegerink, A.H. wmr. te Kaatsheuvel per 1-10-82
verplaatst naar Alkemade (distr.'s-Gravenhage).
Zande, P.H.C. res. wmr. te Steenbergen per 1-10-
82 de dienst verlaten.
Zwan v.d., W. AAC 1 te Breda per 1-12-82 de
dienst verlaten.

Distrikt Dordrecht

Bentheim van, L.A. wmr. te Meerkerk per 'l-'10-82

verplaatst naar Goor (distr. Zwolle).
Bree van, J. te Brielle per 1-10-82 bevorderd to
wmr. l.
Bruijn de, D.P. te Papendrecht per 1-10-82 bevor-
derd tot wmr. l.
Duran, J.C. owmr. te Barendrecht per 1-12-82 met
f .1.o.

Duijvenbode van, J. wmr. te Oud-Beijerland per

1-10-82 verplaatst naar Barendrecht.
Groeneveldt, F.W. wmr. te Middelharnis per 1-10-

82 verplaatst naar Oostvoorne.
Gruiters, E. wmr. te Oud-Beijerland per 1-10-82
verplaatst naar Arkel.
Hafkamp, M.A.G. wmr. te Hellevoetsluis per 1-7-
82 verplaatst naar Nunspeet (distr. Apeldoorn).
Heijstek, M.G. te Alblasserdam per 1-1-82 bevor-
derd tot schr. A.
Horst v.d.. P.C.J.G. wmr. te Middelharnis per 1-

10-82 verplaatst naar Klundert.
Hout in t, D. wmr. te Brielle per 1-l0-S2verplaatst
naar Aalburg (distr.'s-Hertogenbosch).
lppel, W.G. wmr. te Oud-Beijerland per 1-10-82
verplaatst naar Dordrecht (RPtW).

Jong de, J.J. te Meerkerk per 1-10-82 aangesteld
als res. wmr.
Jong de, R.P. te Papendrecht per 1-8-82 bevor-
derd tot owmr.
Kentin, A.J. wmr. te Brielle per 1-10-82 verplaatst
naar St. Maartensdijk (distr. Middelburg).
Keijzer-Vanderstappen, M.P. te Brielle per 1-10-
82 bevorderd tot wmr. l.
Keijzer, W.C. te Goedereede per 1-10-82 bevor-
derd tot wmr. l.
Koning, R. wmr. te Middelharnis per 1-10-82 ver-
plaatst naar Zuidland.
Kuup, C. wmr. te Oud-Beijerland per 1-10-82 ver-
plaatst naar Woudrichem (distr. 's-Hertogen-
bosch).
Mandemaker-Capelle, E.J. te H.l. Ambacht per

1-10-82 bevorderd tot wmr. l.
Mangelsdorf, M.K.M. wmr. te Middelharnis per

1-10-82 verplaatst naar Oud-Beijerland.
Pennings, G.A. wmr. te Oud-Beijerland per 1-10-
82 verplaatst naar Hank (distr. 's-Hertogenbosch).
Scheffers, S. wmr. te Brielle per 1-10-S2verplaatst
naar Rockanje.
Sighem van, W. wmr. te Middelharnis per'l-10-82
verplaatst naar Ouddorp.
Slagter, P. adj. te Hellevoetsluis per 1-7-82 ver-
plaatst naar Dordrecht.
Straten van, M.O. wmr. te Oud-Beijerland per 1-

10-82 verplaatst naar Hard.-Giessendam.
Stroo, C. adj. te Ouddorp per 1-11-82 de dienst
verlaten.
Unger, J. wmr. te Middelharnis per 1-10-82 ver-
plaatst naar Bunschoten (distr. Utrecht).
Voois, A.A. te Alblasserdam per 'l-10-82 bevor-
derd tot wmr. l.
Vroegh, W. te Meerkerk per 'l-10-82 aangesteld als
res. wmr.
Wageveld, H.M. schr. A. te Hellevoetsluis per 1-7-

82 verplaatst naar Brielle.
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Westenberg, A.B. wmr. te Brielle per 1-10-82 ver-
plaatst naar De Lier (distr. 's-Gravenhage).
Wilderdijk, R.J. owmr. te Hellevoetsluis per 1-9-

82 verplaatst naar Bernisse.

Distrikt Eindhoven

Bakker, J.A. wmr. te St. Oedenrode per 1-10-82
verplaatst naar Zevenbergen (distr. Breda).
Biere, H.G.A.M. te Liempe per 1-10-82 bevorderd
tot wmr. L

Krosenbrink, C.C. te Someren per 1-10-82 bevor-
derd tot wmr. l.
Kwist, W. wmr. te Budel per 1-10-82 verplaatst
naar Strijen (distr. Dordrecht).
Lamsschots. J.A.M. wmr. te Budel per 1-10-82
verplaatst naar Dinteloord (distr. Breda).
Leyssen, J.M. wmr. te St. Oedenrode per 1-10-82
verplaatst naar Waddinxveen (distr.'s-Graven-
hage).
Lierop van, P.M.H. wmr. te St. Oedenrode per 1-

10-82 verplaatst naar Gemert.
Loonen, C.J. res. wmr. I te Bladel per 1-10-82 de
dienst verlaten.
Meurs, E.L.J.M. wmr. te St. Oedenrode per 1-10-
82 verplaatst naar Halsteren (distr. Breda).
Moorsel van, J.M.C. wmr. te Budel per 1-10-82
verplaatst naar Someren.
Muller, J.M.H. wmr. te St. Oedenrode per 1-10-
82 verplaatst naar Sprang-Capelle (distr. 's-Herto-
genbosch).
Rumund van, C.J.M. wmr. te Budel per 1-10-82
verplaatst naar Asten.
Simons, C.H. wmr. te Budel per 1-10-82verplaatst
naar Nuenen.
School, H.W.M. te St. Oedenrode per 1-10-82 be-
vorderd tot wmr. l.
Steman, T.B.C.M. res. wmr. te Gemert per 1-10-

82 de dienst verlaten.
Verbeek, J.H.H.M. wmr. te Budel per 1-10-82
verplaatst naar Bergschenhoek (distr.'s-Graven-
hage).
Welten, M.A. res. wmr. te Nuenen per 1-10-82de
dienst verlaten.
Vorstenbosch v.d., H.C.A.M. te Nuenen per 1-

10-82 aangesteld als res. wmr.

Distrikt's-G raven hage

Bos, C.E. wmr. te Schoonhoven per 1-10-82 ver-
plaatst naar Stolwijk
Bouwmeester, J,G.E. wmr. I te 's-Gravenzande
per 1-9-82 verplaatst naar Aalsmeer.
Bronsgeest, W.F" wmr. te Noordwijkerhout per 1-

10-82 verplaatst naar Lisse.
Burg v.d., A.T.M. wmr. te Haastreiht per 1-'10-82

verplaatst naar Schoonhoven.
Dekker, J.J. wmr. te Schoonhoven per 1-10-82
verplaatst naar Duiven (distr. Nijmegen).
Don-Griot-Treurniet, W. res. wmr. te Berkel en

Rodenrijs per 1-10-82 de dienst verlaten.
Dijk van, F. wmr. te Leiderdorp per 1-10-82 ver-
plaatst naar's-Gravenzande.
Fellinger, J.P. te Hazerswoude per 1-10-82 bevor-
derd tot wmr. l.
Greef de, E.G. wmr. te Krimpen a.d. Lek per 1-7-

82 verplaatst naar Lekkerkerk.
Griffioen, E.E. wmr. te Schoonhoven per 1-10-82
verplaatst naar Hillegom.
Gugten v.d., G.W. wmr. te Noordwijkerhout per

1 -10-82 verplaatst naar's-Gravenzande.
Haas de, P.R. wmr. te Leiderdorp per 1-10-82ver-
plaatst naar Leiderdorp.

24

Hulst v.d.. E.J.W. wmr. te Leiderdorp per 1-10-82
verplaatst naar Oegstgeest.
Kampen van, P.F. te 's-Gravenhage per 1-9-82 be-
vorderd tot owmr.
Kleijberg, G.L.J.M. wmr. te Schoonhoven per 1-

10-82 verplaatst naar Driebruggen.
Kok, J.G.F. te Bergambacht per 1-7-82 bevorderd
tot wmr. L
Koudstaal, E.P. wmr. te Schoonhoven per 1-10-
82 verplaatst naar Groot-Ammers (distr. Dord-
recht l.
Kuijt, G. wmr. te Noordwijkerhout per 'l -10-82 ver-
plaatst naar Valkenburg (distr. Maastricht).
Kuiit, H. wmr. te Leiderdorp per 1-9-82 verplaatst
naar Hoogmade.
Lubberts, R. te Hillegom per 1-10-82 aangesteld
als res. wmr.
Mahengoe, P. te Hillegom per 1-10-82 aangesteld
als res. wmr.
Oever v.d., E. wmr. I te Noordwijkerhout per 1-10-
82 de dienst verlaten.
Oosten van, M.P.M. te Hillegom per 1-10-82 be-
vorderd tot wmr. l.

Pastoor, E. te Nieuwkoop per 1-10-82 bevorderd
tot wmr. l.
Remmig, R.J. wmr. te 's-Gravenzande per 1-10-82
verplaatst naar Waddinxveen.
Smits, J.C. te Maasland per 1-9-82 bevorderd tot
owmr. en verplaatst naar Bergschenhoek.
Snaijer de, J.L. te Voorschoten per 1-10-82 bevor-
derd tot wmr. l.

Stel v.d., C.E. wmr. te Noordwijkerhout per 1-1G
82 verplaatst naar Westmaas (distr. Dordrecht).
Stigter, P.N. res. wmr. te Schoonhoven per 1-10-

82 de dienst verlaten.
Veen van, S.G.P. wmr. te Schoonhoven per 1-1G

82 verplaatst naar Den Bommel.
Verver, L.J.H. wmr. te Schoonhoven per 1-10-82
verplaatst naar Leiderdorp.
Vliet van, J. wmr. te Noordwijkerhout per 1-10-82
verplaatst naar Rhoon.
Vollebregt, J.J.H. wmr. te Leiderdorp per 1-10-82
verplaatst naar Halfweg (distr. Amsterdam).
Zijp, B.P.N. te Lisse per 1-10-82 bevorderd tot
wmr. L
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Distrikt Groningen

Bel, A. AAC 1 te Groningen per 1-10-82 de dienst
verlaten.
Gijssel van, K. te Marum per 1-10-82 bevorderd
tot owmr. en aangewezen als rayon cdt. te De
Wilp.
Leeraar, A. te Beerta per 1-10-82 bevorderd tot
wmr. l.
Reins, G.H. res. wmr. te Nw. Pekela per 1-10-82
de dienst verlaten.
Schenkel, D.W. te Uithuizen per 1-5-82 bevorderd
tot AAC 1 en per 1-9-82 verplaatst naar Groningen.
Vefdt v.d., E. te Zuidhorn per 1:12-82 bevorderd
tot wmr. l.
Weide v.d., R. te Groningen per 1-11-82 bevorderd
tot owmr.

Distri kt's-Hertogenbosch

Adams, H.J.W. wmr. te Heesch per 1-10-82 ver-
plaatst naar Teteringen (distr. Breda).
Bennik, G.H. wmr. te Mill per 1-10-82 verplaatst
naar Wierden (distr. Zwolle).
Berns, M.W. te Cuyk per 1-10-82 bevorderd tot
wmr. I en per 23-10-82 verplaatst naar Wychen
ldbtr. Nijmegen).
Bontes, L. wmr. te Sprang-Capelle per 1-10-82 de
dbnst verlaten.
Boihck, B.J.C. te Boxmeer per 1-10-82 bevorderd
tot wmr. l.
Daverveld, J.A. wmr. te Heesch per 1-10-82 ver-
plaatst naar Berghem.

Draaijer, G.W. wmr. te Woudrichem per 11-10-82

verplaatst naar Driebergen (distr. Utrecht).
Engelen van, A.M.C.J. te's-Hertogenbosch per

1-10-U. bevordeird tot wmr. L
Goossens, P.A.M. wmr. te Heesch per 1-10-82

verplaatst naar Oudenbosch (distr. Breda).

Hooglander, L.G.M. te Aalburg per 1-10-82 be-

vorderd tot wmr. l.
Janssen, M.J.M. wmr. te Rosmalen per 1-10-82

verplaatst naar Cuyk.
Jurriens, P. te Werkendam per 1-10-82 bevorderd
tot wmr. l.

Koridon, F.J. te Sprang-Capelle per 1-10-82 bevor-
derd tot wmr. l.
Lemmers, C.M.A.M. wmr. te Heesch per 1-10-82

verplaatst naar Putte {distr. Breda).

Lieverdink, R.A. wmr. te Vlijmen per 1-10-82 ver-
plaatst naar Wateringen (distr.'s-Gravenhage).

Oers van, R.J.D. te Drunen per 1-10-82 aan-

gesteld als res. wmr.
Ossel, P. te 's-Hertogenbosch per 1-10-82 bevor-
derd tot owmr.
Oteman, M.A. wmr. te Rosmalen per 1-10-82 ver-
plaatst naar Wanroij.
Pellen, J.H. te Eethen per 1-10-82 bevorderd tot
wmr. l.
Schoonhoven van, P.C. wmr. te Heesch per 1-

10-82 verplaatst naar Gilze (distr. Breda).

Soullie, A.W. owmr. te Vlijmen per 1-'10-82 ver-
plaatst naar Helvoirt.
Steger, J.E.F.M. wmr. te Rosmalen per 1-10-82

verplaatst naar Waalre (distr, Eindhoven).
Seeters van, F.P.G.M. wmr. te Vlijmen per 1-10-

8p verplaatst naar Zundert {distr. Breda).

Verduyn, H.J. wmr. te Rosmalen per 1-10-82ver-
plaatst naar Sprang-Capelle.
VerhoeÍ, A. wmr. te's-Hertogenbosch per'l-10-82
de dienst verlaten.
Vissers, H.A.M. wmr. te Vlijmen per 1-10-82 ver-
plaatst naar Made en Drimmelen (distr. Breda).
Vloet, M.B.M. wmr. te Vlijmen per 1-10-82 ver-
plaatst naar Hílvarenbeek (distr. Breda).

Wal v.d., M.A. te Eethen per 1-10-82 bevorderd
tot wmr. L
Walhout, A. owmr. te Helvoirt per 1-10-82 de
dienst verlaten.
Webbink, L.J. wmr. te Veghel per 1-10-82 ver-
plaatst naar Dalfsen (distr. Zwolle).
Wetering v.d., J.G.H.J. wmr. te Vlijmen per 1-10-

82 verplaatst naar Heeswijk-Dinther.
Zuiilen van, Y. te Drunen per 1-10-82 bevorderd
tot wmr. L

Distrikt Leeuwarden

Distrikt Maastricht

Berendsen, W. owmr. te Nieuwenhagen per 8-10-
82 de dienst verlaten.

Bogers, C.J.A. wmr. I te Ubach over Worms per
8-10-82 de dienst verlaten.
Breugel, P.A. wmr. te Gulpen per 1-10-82 ver-
plaatst naar Budel (distr. Eindhoven).
Brinkman, D. wmr. I te Schaesberg per 8-'10-82 de
dienst verlaten.
Bruijn de, B.M.L. res. wmr. te Meerssen per 1-1G
82 de dienst verlaten.
Buytendijk, F.S.M.M. wmr. te Gulpen per 1-10-
82 verplaatst naar Valkenburg.
Caumon, M.J. wmr. I te Ubach over Worms per

8-10-82 de dienst verlaten.
Coenjaerts, P.A.J. wmr. te Ubach over Worms
per 8-10-82 de dienst verlaten.
Coervers, J.H. wmr. te Vaals per 1-10-82 ver-
plaatst naar Simpelveld.
Coolen, M.H.J. wmr. I te Schaesberg per 8-10-82
de dienst verlaten.
Deswijzen, J.J. owmr. te Ubach over Worms per

8-10-82 de dienst verlaten.
Ens, J.C. wmr. I te Nieuwenhagen per 8-10-82 de
dienst verlaten.
Fuigen, T.P.J. te Simpelveld per 1-10-82 bevor-
derd tot wmr. l.
Gardeniers, D.M.A.P. te Nieuwenhagen per 1-10-
82 bevorderd tot wmr, l.
Gooyen, J.M.G. wmr. I te Ubach over Worms per
8-10-82 de dienst verlaten.
Haye de la, R.H.G. wmr. I te Nieuwenhagen per
8-10-82 de dienst verlaten.
Habets, J.G.M. owmr, te Ubach áver Worms per
8-10-82 de dienst verlaten.
Hover, A.P.E. wmr. te Gulpen per 1-10-82 ver-
plaatst naar Beek.
Humblet, G.L. wmr. I te Ubach over Worms per 8-
10-82 de dienst verlaten.
Hunting, J.G.M. wmr. I te Schaesberg per 8-10-
82 de dienst verlaten.
Jeurissen, E.W.G. wmr. I te Schaesberg per 8-10-
82 de dienst verlaten.
Jong de, H.A. wmr. I te Ubach over Worms per 8-
10-82 de dienst verlaten.
Jansen, L.G. wmr. I te Ubach over Worms per 8-
10-82 de dienst verlaten.
Kockeltoren, G.A.M. wmr. te Schaesberg per 8-
10-82 de dienst verlaten.
Konings, G.A.J. adj. comm. A te Beek per 1 -1 1-82
de dienst verlaten.
Laenen, F.L. owmr. te Eysden per 1-10-82 de
dienst verlaten.
Langenhuizen, W.H.J.M. wmr. I te Schaesberg
per 8-10-82 de dienst verlaten.
Lenting, G. wmr. te Gulpen per 1-10-82 verplaatst
naar Middelharnis (distr. Dordrecht).
Lubberdink, J.F. wmr. I te Nieuwenhagen per 8-
10-82 de dienst verlaten.
Moorman, F.H.J. wmr. te Schaesberg per 8-10-82

Rondeel, J.T.J. owmr. te Berg en Terblijt per 1-

10-82 verplaatst naar meldkamer Maastricht.
Snackers, H.J.L. wmr. I te Schaeberg per 8-10-82
de dienst verlaten.
Schoumakers, P.C.H. wmr. I te Ubach over
Worms per 8-10-82 de dienst verlaten.

Brouwer, J. res. wmr. r te Dantumadeel per 1-lo- de dienst verlaten'

g2 met f .1.o. 
vsr I 'v Popping, H.W. wmr. I te Nieuwenhagen per 8-10-

Dubel, c. res. wmr. I te poortugaal per 1-10-82 82 de dienst-v-erlaten'

met f .1.o. 
rvvqqr Per Pranger, P.M.H. wmr. te Gulpen per 1-10-82 ver-

Dlaatst naar Oirsbeek.
Ferwerda, G. res. wmr. I te Dokkum per 1-10-at
met f.l.o. 

r'r Pvr I rv v- Pypers, C.M.J.T. wmr. te Gulpen per 1-10-82ver-

Groenemeiier, J.p.G. te Nieuwpoort per 1-10-82 R:ï'J-:?::ffi'.Ëï:i:ti;3,l"ll-ill"'-,0-rro"-
aangesteld als res. wmr. vorderd tot wmr, l.
Kok-Kemkers' A'M' te Lemsterland per 1-10-82 Ramaekers, J.J. owmr. te schaesberg per 8-10-
aangesteld als res' wmr. g2 de dienst verlaten.
Schroo, J. te Terschelling per 15-9-82 aangesteld Á;;;k;;;, J.r.C. wmr. te Gutpen per t_10_82
als res' wmr' 

verplaatst naar Klimmen.
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Steinen, H.H. wmr. I te Schaersberg per 8-10-82

de dienst verlaten.
Vallinga, J.M.F. wmr. I te Nieuwenhagen per 8-

10-82 de dienst verlaten.
Vallinga, W. wmr. I te Schaesberg per 8-10-82 de

dienst verlaten.
Vonken, J.J.M. wmr, te Eysden per 'l-10-82 ver-
plaatst naar Ulestraten.
Weinreich, H. wmr. te Nieuwenhagen per 8-10-82

de dienst verlaten.
Weitman, A.R.M. wmr. te Gulpen per 'l-10-82

verplaatst naar Margraten.
Winkel te, W.J.J. wmr. te Nieuwenhagen per 8-

10-82 de dienst verlaten.

Distrikt Middelburg

Bommefie, G. wmr. ïe Tierikzee per 1-10-82 ver-
plaatst naar Breukelen (distr. Utrecht).
Broeke v.d., T.G. wmr. te Zierikzee per 'l-10-82

verplaatst naar Vlissingen (RPtW).

Deeben, M.J.A.M. te Tholen per 1-10-82 bevor-
derd tot schr. A.
Geldof, J. te Valkenisse per 1-10-82 aangesteld als

res. wmr.
Hendrix, J.G.G. te Reimerswaal per 15-9-82 aan-
gesteld als res. wmr.
Jansen, A. te Sas van Gent per 1-10-82 bevorderd
tot wmr. l.
Kraak, R.R. wmr. te Zierikzee per 1-10-82 ver'
plaatst naar Hulst.
Lare van, J.l.H. te Middelburg per 1-10-82 bevor'
derd tot adj.
Nonnekes, R.P. wmr. te Zierikzee per 1-10-82 ver-
plaatst naar St. Annaland.
Ooink, J.A. wmr. te St. Phillipsland per 11-10-82

verplaatst naar Driebergen (AVD).

Ooms, J.W. wmr. te St. Maartensdijk per 11-10-82

verplaatst naar Driebergen (AVD).

Oranje, R.W. wmr. te's-Heerenhoek per 1-10-82

verplaatst naar Lewedorp.
Tol van, S.W.H. wmr. te Zierikzee per 1-10-82 ver-
plaatst naar Berkel en Rodenrijs (distr. 's-Graven-
hage).

Distrikt Nijmegen

Bargeman, W. te Huissen per 1-10-82 bevorderd
tot wmr. L
Brinkman, J. wmr. te Groesbeek per 1-10-82 ver-
plaatst naar Lobith (RPtW).

Broekhuizen, M. wmr. te Groesbeek per 1-10-82
verplaatst naar Elst.
Drolenga, B. owmr. te Nijmegen per 1-10-82 de
dienst verlaten.
Dijk van, G. wmr. te Groesbeek per 1-10-82 ver-
plaatst naar Lobith (RPtW).
Fenten, H.W.M. te Maasdriel per 1-10-82 bevor-
derd tot wmr. l.
Geldere van, L.J. wmr. te Bergh per 1-10-82 ver-
plaatst naar lJsselstein.
Gerrits, A.C.M.W. te Groesbeek per 1-10-82 be-
vorderd tot wmr. l.
Goossens, S.H.G. te Valburg per 1-10-82 bevor-
derd tot wmr. L
Hal van, A.J.T. te Gendringen per 1-10-82 aan-
gesteld als res. wmr.

Distrikt Roermond

Beckers, M.P. te Herkenbosch per 1-10-82 bevor-
derd tot adj, en benoemd tot Alg. preventie advi-
seur.
Bexkens, E.H.G.M. wmr. te Echt per 1-10-82 ver-
plaatst naar Vaals (distr. Maastricht).
Bongers, P.J.M. wmr. te Helden-Panningen peÍ
1-10-82 verplaatst naar Grondveld (distr. Maas-

tricht).
Buddiger, J.A.A. wmr. te Helden-Panningen peÍ
1-10-82 verplaatst naar Overloon (distr. 's-Herto-
genbosch).
Buitenhuis, M.E.M. wmr. te Helden-Panningen
per 1-10-82 verplaatst naar Voorschoten (distr.

Hendriks, G.J. wmr. te Groesbeek
verplaatst naar Haaften.
Hennepe te, W.A. te Elst per 1-10-82 bevorderd
tot wmr. L
HeuÍf, R.P.G. te Lienden per 1-10-82 bevorderd
tot wmr. l.
Heuvink, H. owmr. te Duiven per 1-8-82 verplaatst
naar Eibergen (distr. Apeldoorn).
Hoekstra, M.J. wmr. te Groesbeek per 1-10-82

verplaatst naar Geldermalsen.
Jansen, E.J.M. wmr. te Bergh per 1-10-82 ver-
plaatst naar Cuyk (distr. 's-Hertogenbosch).
Koole, R. wmr. te Doesburg per 1-10-82 verplaatst
naar Diemen (distr. Utrecht).
Loenen van, M.P. wmr. te Bergh per 1-10-82ver-
plaatst naar Rozenburg (distr. Dordrechtl.
Loos, A.M.D. te Arnhem per 1-7-82 bevorderd tot
aqj.
Methorst, R. wmr. te Groesbeek per 1-10-82 ver-
plaatst naar Montfoort (distr. Utrecht).
Póttger, J.L. AAC 1 te Nijmegen per 1-1-83 de

dienst verlaten.
RoeloÍs, J.M. wmr. te Doesburg per 1-10-82 ver-
plaatst naar Millingen a.d. Rijn.

Schoots, J.C. te Malden per 1-9-82 bevorderd tot
wmr. en verplaatst naar Helvoirt per 1-10-82 (distr.
's-Hertogenbosch).

Staal, G.H. wmr. te Bergh per 1-10-82 verplaatst
naar Mill.
Stolk, A.J. wmr. te Bergh per 1-10-82 verplaatst
naar Heesch (distr.'s-Hertogenbosch).
Verhagen, E.L.H. wmr. te Doesburg per 1-10-82

verplaatst naar Vessem (distr. Eindhoven).
Visser, J.H. te Bergh per 1-10-82 aangesteld als

res. wmr.
Ziekenoppasser, C. te Ubbergen per 1-10-82 be-

vorderd tot wmr. l.

per 1-10-82's-Gravenhage)'
Castefeyn, G.A.J.H. wmr. te Echt per 1-1G82.
verplaatst naar Vaals (distr. Maastricht).
Cox, T.J.P.H. wmr. te Echt per 1-10-82 verplaatst
naar Horn,
Delfst van, M. wmr. te Helden-Panningen per 1-

10-82 verplaatst naar Maasbracht.
Duyl van, M.A. wmr. te Helden-Panningen per l-
10-82 verplaatst naar Kessel.
Haeften van, H.A. wmr. te Helden-Panningen per

1-10-82 verplaatst naar lJsselmuiden (distr. Zwolle).
Hanssen, L. AAC 2 te Roermond per 1-10-82 de
dienst verlaten.
Hurkmans, H.M.G.J. wmr. lte Swalmen per 2ï
10-82 verplaatst naar Beesel.
Janssen, G.M.J.A. te Mook per 1-10-82 bevor-
derd tot wmr. l.
Lenssen, P.J. adj. te Velden per 1-10-82 met f.l.o.
Reinders, A.N.M. wmr. te Echt per 1-10-82 ver-
plaatst naar Cadier en Keer (distr. Maastricht).
Schlósser, M.M.G. wmr. te Echt per 1-10-82ver-
plaatst naar Vaals (distr. Maastricht).
Thelen, H.H.A.M. wmr. te Helden-Panningen per

1-10-82 verplaatst naar Gulpen (distr. Maastricht).
Visscher, G.C.D. te Echt per 1-10-82 bevorderd
tot wmr. l.

Distrikt Utrecht

Andreas, P.E. res. wmr. te Bunnik per 1-10-82 de

dienst verlaten.
Oyevaar, C.J. te Bunschoten per 1-10-82 bevor-

derd tot owmr. en aangewezen als rayon cdt. te
Opperdoes (distr. Alkmaar).
Schónfeldt, J.B. te Utrecht per 1-10-82 bevorderd

tot AAC 1.

Vos de, l.G.C. wmr. te lJsselstein per 1-10-82 de

dienst verlaten.

CAP.CHUR APPARATUUR

Strandgaperweg 30 ' 8256 PZ Biddinghuizen
tel.032ll-1707

DORHOUT MEES
JACHT EN SCHIETSPORTCENTRUM

Agent voor Capture-apparatuur van
Palmer Chemícal v/h Bureau Vecin

Voor het vangen en verdoven van wilde, wild
geworden of moeilijk te benaderen dieren.

Short range projector (Pistool) Voor schietafstanden van 10 tot 12 meter

Long range projector (Koolzuurgasgeweer) Voor schietafstanden van
maximaal 35 meter
Extra long range projector (Vuurwapengeweer) Voor schietafstanden van
10 tot 100 meter

Een duidelijke Nederlandse brochure over de toepassing van deze apparatuur is thans
beschikbaar op aanvraag.
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Distrikt Zwolle

Aken van, A.J.M. wmr. te Goor per 1-10-82 ver-
plaatst naar Zetten (distr. Nijmegen).
Appel, J.W. te Zwolle per 1-1-83 bevorderd tot
adj. en aangewezen als plv. cdt. verkeersgr.Twolle.
Bik, S. wmr. te Goor per 1-10-82 verplaatst naar
Wijhe.
Bonte de, P.W. wmr. te Goor per 1-10-82 ver-
plaatst naar Wateringen (distr.'s-Gravenhage).
Frowijn, G.J. owmr. te Raalte per 1-10-82 de
dienst verlaten.
Haven ten, G.H.W. wmr. te Raalte per 1-10-82 de
dienst verlaten.
Korenberg, B. wmr. lte Damsholte per 1-6-82ver-
plaatst naar Hasselt.
Kroes, C. wmr. te Vriezenveen per 1-10-82 ver-
plaatst naar Urk.
Lamberink-Endeman, G. wmr. I te Ommen per

25-10-82 de dienst verlaten.
Meyer, J.A. adj. te Raalte per 1-10-82 de dienst
verlaten.
Pit, C.N. wmr. te Vriezenveen per 1-10-82 ver-
plaatst naar Dalmsholte.
Rabelink, W.P.M. wmr. I te Raalte per 1-10-82 de
dienst verlaten.
Regeling, S.M. wmr. I te Raalte per 1-10-82 de
dienst verlaten.
Rie de la, J.P. wmr. te Goor per 1-1}-S2verplaatst
naar Den Ham.
Schormans, H.J. AAC 2 te Ubach over Worms
per 1-10-82 de dienst verlaten.
Spitzen, R.N. owmr. te Raalte per 1-10-82 de
dienst verlaten.

Verkammen, O. wmr. te Vriezenveen per 1-10-82
verplaatst naar Makkum (distr. Leeuwarden).
Weerd v.d., H.A. wmr. te Vriezenveen per 1-10-82

verplaatst naar Wezep {distr. Assen).
Wermink, A. wmr. te Goor per 1-10-82 verplaatst
naar lJsselmuiden.

Koningsveld-Witkamp van, A. te Driebergen per

1-9-82 aangesteld als schr.
Nieuwland, A.C. owmr. te Vlissingen per 1-1G82

de dienst verlaten.
Zantema, J.J. wmr. te Utrecht per 1-1G82 de
dienst verlaten.

Dienst Luchtvaart

Dellen van, W. per 1-9-82 bevorderd tot AAC 2.

Rijkspolitie te Water

Bayens, J.F. te Leeuwarden per 1-10-82 bevorderd
tot AAC 2 en verplaatst naar Groningen.
Berg van den, A.G. te Nijmegen per 1-10-82 be-
vorderd tot wmr. l.
Brakel van, A.J.H. wmr. te Lobith per 1-10-82
verplaatst naar Stad Delden (distr. Zwolle).
Dalen van, J.W. te Gorinchem per 1-10-82 bevor-
derd tot wmr. l.
Delft van, M. wmr. te Helden-Panningen per 1-10-
82 verplaatst naar Maasbracht.
Dokkun van, F.J. adj. te Vlissingen per 1-10-82 de
dienst verlaten.
Elshout, M.J.H.M. te Wemeldinge per 1-10-82
bevorderd tot wmr. l.
Hofland, H.C. te Amsterdam per 1-'10-82 bevor-
derd tot owmr. en benoemd tot bootcdt. te
Utrecht.
l,louten van, R. wmr. I te Gorinchem per 23-10-82
verplaatst naar Alphen en Riel (distr. Breda).

Scholen

Bordewijk, Th. te Bilthoven per 1-10-82 aan-
gesteld als wmr.
Coenraadts, J.W.K. adj. te Apeldoorn per 1-10-82
de dienst verlaten.
Hop, D. te Bilthoven per 1-10-82 bevorderd tot
owmr.
Vries de, J.G. te Bilthoven per 1-10-82 bevorderd
tot owmr.
Weststrate, P.A. te Bilthoven per 1-10-82 aan-
gesteld als wmr. l.

Veiligheidsdienst Kon. Huis

Herder, W.A. te Hoogland per 1-10-82 bevorderd
tot adj. en verplaatst naar Soestdijk.
Horneman, C. te Soestdijk per 1-10-82 bevorderd
tot adj. en verplaatst naar 's-Gravenhage.
Kleinveld, G.A. te Honselerdijk per 1-10-82 bevor-
derd tot owmr.
Meurs van, M. te Monster per 1-10-82 bevorderd
tot owmr.
Nijdam, J.J. te Apeldoorn per 1-10-82 bevorderd
tot adj. en verplaatst naar Soestdijk.

BUKO /rs gespecialiseerd in leningen en tweede hypotheken voor ambtenaren en
leraren. Uw aanvraag wordt te allen tijde nauwkeurig en d/screet behandeld.

Pereoonlllke lenlngen Doorlopend krediel
tn
handen 24x 36x 48x 60x 96x

3.s00,
7.500,

10.000,
15.000,
20.000,
25.000,
30.000,
35.000.

179,
378,
499,
7 43,
986,

1 230,
1473,
1716.

1 30,
273,
359,
533,
706,
880,

1 053,
1227.

1 03,
220.
289,
428,
566,
705,
844,
982.

88,
1 89,
247,
365,
483,
600,
71 8,
Ai5

146.-
184,:
270,-
357,-
443,-
529,-
615.-

Voor alle leningen geldt:
o lussen/iggende of hogere bedragen

dan hier aangegeven ziin mogeliik.
. geen informatie werkgever.
. geén afsluitprovisie, g&n notarls-

ol taxatlekosÍen.
. rente fiscaal aftrekbaar.

rn

handen
aíl.p/mnd
incl.rente

rente
o/o

theor.
looot.

tn
handen

aíl.p/mnd
incl.rente

renle
o/o

theoÍ.
loool.

5.000,
8.000,

10.000,
13.000,
15.000,

1 00,
'i60,

200,
260,
262,

176
1,60
1,53
1,49
1,44

122
102
98
94

124

18.000,
20.000,
25.000,
30.000,
35.000,

315,-
350,-
437,50
525,-
625,-

1,44
1,42
1,41
1,41
1,41

121
121
't14
114
114

2e hypolheken
tn
handen 1 20x 1 80x 240x

in
handen 120x 1 80x 24Ox

15.000,
20.000,
25.000,

239,
31 5,
390.

1 97,
259,
320,

1 85,
231,
285.

30.000,
40.000,
60.000,

466,
61 7,

'I O58

382,
505,
940.

340,
449,
RqA

BUKOVOOR'N GOEDADVIES
EN'N PASSENDETENING
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Nieuwe wachtmeesters opleiding 1981/lll Harlingen
KLAS O

Voorste rij v.l.n.r.: H. ter Veen, H. van Putten.
Tweede rij: P.L. van Keken, G. de Vries, H. Hielke-

"'I

KLAS T

Voorste rij v.l.n.r.: wmrs. W. Bikker, A. Kroon, D.

Colmer, J. Don, H. Bosma.
Tweede rij: wmrs. R. de Moel, L. Doornebal, K.
Brul. P. Dekker.
Derde rij: wmrs. D. de Boer, H. Engbers, A. Kiel, J.
Bouma, wmr. l. Wolfert.
Vierde rij: adj. Gehasse, wmrs. L. Akker, J. Duin-
ker, W. Bakker.

KLAS X

Voorste rij v.l.n.r.: wmrs. Groen, Kisjes, Muilwijk, 1

Klos, Klein-Hazebroek.
Tweede rij: wmrs. Poot, Klijnstra. Mendel, Lanting,
Gehasse.

Derde rij: wmrs. Qe Jong, Luinge, Overbeek, Prins,
De Groot.
Vierde rij: adj. De Haan. wmrs. Mulder, Lemmers,
Van Dijk.

KLAS Z

Voorste rij v.l.n.r.: wmrs. Van Zetten, Prins, Rut-
ten, De Krijger, Suurveld, Van der Velde.
Tweede rij: adj. Visser. wmrs. Vergnes, De Roo,
Peek, Weijers.

KLAS V

Voorste rij: v.l.n.r.: wmrs. D. Jungbacker, M. van
Eijk, L. Hummeling, G. de Jager, K. Dunnink.
Tweede rij: adj. W. Adema, wmrs. B.,van Gils, J.
Keur, J. Poelakker, A. Evink, E. van der Henne, L.
Huising, H. Groenendal.
Derde rij: wmrs. T. Spronl, P. van Doorne, J.

, Boers, J. Bosma, K. Geertsema, C. Zonderland, P.

* Jong, F. Ebbinge, owmr. H. Bloemhof.

KLAS Y

Voorste rij v.l.n.r.: wmrs. B. van Raadshoven. L.
Tooren, M. Kroon. L Roebers, J. Johannes, R. de
Jong.
Tweede rij: wmrs. R. Monsma, G. Wijbenga, R.

van Lammeren, H. Groen, H. Prins, E. Hengeveld.
Derde rij: adj. H. Nijland, wmrs. Th. Okken, M.
Mulder, K. Nugteren, R. Stevens, F. de Wals.
Vierde rij: wmrs. J.P. Schravemade, B. Naber, P.

Schuurman, K. Venema, H. Kromhout, owmr. H.
Kuiper.

Derde rij: wmrs. Zeilstra, Wels, Groenendijk, Nijgh,
De Wildt.

, Vierde rij: owmr. Keizer, wmrs. Smit, Ros, ykema, I
* s"holt"n.
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Dob geenkunst

Aluminíum driehoeken markeren het
pad naar de hoofdingong. Op de gevel
naast de toegang een deel van de drie-
hoek die naar binnen doorloopt. Tegen-

over de receptiebalie weer de driehoek
en een schuine batk die een driehoek
suggereert. De tuin is aangelegd op basis

van de driehoeken. In het water van de

driehoekige vijver weerspiegelt het ge-

bouw.
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Mr. F. Korthals Altes
nieu\rye minister op Justitie
DEN HAAG. - ,,Er liggen
vele zaken op een verdere
behandeling te wachten. Wat
van Justitie prioriteit zal
krijgen is het gevangenis-
wezen. Daar zal iets moeten
gebeuren, opdat de inspan-
ning van politie/justitie het
vervolg zal hebben dat nodig
is. Voorts werken we er aan
om het nieuwe ontwerp Poli-
tiewet, zoals dat door mijn
partijgenoot Wiegel en mijn
voorganger De Ruiter tot
stand is gebracht, in de ko-
mende regeringsperiode de
Kamers te laten passeren.

Het is naar mijn mening een
goed ontwerp. Kollega Riet-
kerk en ik zijn bereid de
burgemeesters - als het ge-

zag en beheer over de politie
betreft - een handreiking te
doen, maar verder gaan we
niet."
Aldus Mr. F. Korthals Altes,

de nieuwe minister van justi-
tie, die op I december samen
met zijn staatssekretaris mr.
V. N. M. Korte-Van Hemel,
in hun nieuwe funktie
kennismaakten met de pers.
De hoogste chef van de
Rijkspolitie werd op l5 mei
1931 in Amsterdam geboren.
In 1950 slaagde hij voor het
diploma Gymnasium A. Hij
deed in 1957 zijn doktoraal
Nederlands Recht aan de
Rijksuniversiteit in Leiden.
Hij vestigde zich in 1958 als
advokaat in Rotterdam. Van
1963 tot 1981 bekleedde hij
diverse funkties in het dage-
lijks bestuur van de VVD
Van 1975 tot l98l was hij
partijvoor zitter . Sedert juli
1981 maakte hij deel uit van
de VVD-fraktie in de Eerste
Kamer. (AH)

(Foto Fotodienst CRI)

Kollega-fietser

DORDRECHT. - Het is al
weer even geleden, dat
RP'ers op Voorne het ver-
zoek kregen een wonderlijke
stoet twee- of meerwielers
van Zuidland naar Helle-
voetsluis te begeleiden. Alles
wat maar enigszins voldeed
aan de omschrijving 'fiets',
kronkelde zich over de dijk-
wegen van het eiland voort.
Kollega Aalbrecht, moe van
het vele zitten in de GSA,
kroop tenslotte ook maar
eens op zo'n ding, om zijn
spieren enige beweging te
gunnen. (BJL)

Dié pet past hem níet.

28

Militaire bijstand
in diskussie

De inleidingen van de konfe-
rentie 'De militair als hand-
haver van de openbare orde'
(zie RPm nov. '81) zijn in
een brochure bijeengebracht.
Medewerkers waren
mr. M. J. P. D. Baron van
Harinxma thoe Slooten,
prof. R. Crince Le Roy,
L. van der Linden, dr. P.
van Reenen en A. Ros.
De brochure is verkrijgbaar
bij de Stichting Maatschappij
en Krijgsmacht door over-
making van f 5,60 op giro
479513, Bachmanstraat l,
2596 JA's-Gravenhage.
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Het antwoord van
de dokter

De garagehouder had niet
zoveel moeite met het ant-
woord van de verzekerings-
maatschappij : keienvanger,
grill, bumper vervangen enz.
De dokter had meer proble-
men met de vragen op de
geneeskundige verklaring.
Vraag: Hoe kan het letsel het
best in, voor een algemeen
ontwikkelde leek in medisch
opzicht, begrijpelijke taal
naar aard en ernst worden
omschreven?
Antwoord: Een gebroken
sleutelbeen, waarschijnlij k
schouderletsel en een hersen-
schudding.
Er bleek nog meer aan de
hand te zijn, dat ik niet heb
waargenomen: gebroken rib-
ben, gebroken enkel en mis-
schien nog wel meer. (HW)

Nieuwe info voor
distrikt Eindhoven

Voorlichter E. P. M. van
Dooren van het distrikt
Eindhoven heeft de taak van
informant voor het RPm
overgenomen van G. A. Wo-
nink. Berichten vanuit het
Eindhovense kunnen worden
gespuid via het distriktsburo
of via zijn telefoonnummer
thuis: 040-4171 18.

Straatnaam

LEIDERDORP. - Hoe heet
die commandant van de
Rijkspolitie in het distrikt
Den Haag nou ook al weer?
\-an de Schans, Van de
Sram, Van der Kam, Van
Dam. O, ja. Ik zie het al:
Aan de Heer Van de Valk.
En hij woont aan de Bou-
rran\\'eg in Leiderdorp.
\tzender: Gouda Quint bv,
\rnhem.

(rhs)

L

lrort
&hlein

gelezen

o Generaal Van Lier,
commandant van de Mare-
chaussee, heeft de militair
geneeskundige dienst op-
dracht gegeven een onder-
zoek in te stellen naar de
arbeidsomstandigheden van
het personeel dat werkt bij
de grensposten. Het grens-
personeel had om zo'n
onderzoek gevraagd, omdat
het denkt dat het werk in de
uitlaatgassen van de post
Bergh niet gezond is. Ook
op binnenkomende schepen
wordt de marechausse ge-

konfronteerd met stoffen die
schadelijk voor z'n gezond-
heid zijn. (Volkskr.)

o In de Westduitse Staat
Nedersaksen gaan steeds
meer mensen hun straf uit-
zitten.In een jaar is het aan-
tal meer dan verdubbeld. De
slechtere ekonomische situa-
tie wordt als verklaring
gezren. (Parool)

o Meer dan de helft van de

'weglopers' is na een week
weer boven water. Een op de

drie weggelopen jongeren
'blijft langer dan drie maan-
den van huis. Na terugkeer
zijn de problemen die tot het
weglopen hebben geleid in
nog geen zestig procent op-
gelost, aldus twee socio-
logen. (Trouw)

o Er komen acht aanhou-
dingseenheden bij de ME die
bij grote ordeverstoringen ar-
restatie moeten verrichten.
Drie teams worden gerekru-
teerd uit de RP en de overige
vijf uit de ME van de
gemeentepolitie. (Trouw)

a Gemeenteraadsleden,
politieleiding en burge-
meester van Arnheln gaan
onderzoeken of er andere
richtlijnen voor de Groep
Bijzondere Opdrachten van
hun politie moeten komen.
Dit team is indertijd naar
Amerikaans voorbeeld op-
geleid om de zwaÍe krimina-
liteit in het Spijkerkwartier
en de intimidatie in de
binnenstad de kop in te
drukken. Het is steeds vaker
ingezet bij sociale akties.
P vdA/P P R- f raktie- vo or zitter
Van Meurs vindt dat de
groep moet blijven, maar
dan terug naar haar oor-
spronkelij ke opdracht.

(Waarheid)

o De Rotterdamse politie-
leiding vindt, dat er haast
moet worden gemaakt bij het
beantwoorden van de vraag
of er voor extra politie-inzet
betaald moet worden.

(Trouw)

o Personeel van partikulie-
re beveiligingsdiensten zal in
de toekomst een diploma
moeten bezitten. De stichting
vakopleiding van de
beveiligingsorganisaties zal
de exameneisen vaststellen.

(Trouw)

o De 'alcocontrole' voldoet
niet. De Amsterdamse politie
houdt het voorlopig nog bij
de blaaspijpjes. Bij de
Rijkspolitie in Woensdrecht
en Gilzen en Rijen wordt een

nieuw apparaat (de

'alcotest') beproefd.
(Haagse Crt.)

o Binnenlandse Zaken laat
veertig nieuwe ME-bussen
maken die meer 'relbesten-
dig' zijn. De minister heeft
de GP geadviseerd bij ver-
vanging van het huidige ma-
teriaal over te gaan tot een-

zelfde merk en type - zoals
die o.a. bij de RP in gebruik

zijn -, zodat bij groot-
schalig optreden de monteur
achter de linies sneller repa-
raties kan uitvoeren. (Parool)

a De brandblusboot, die in
Dordrecht voor het distrikts-
buro van de RPtW klaarligt
om op de rivier in te grijpen,
moet worden overgeschil-
derd. De omwonenden krij-
gen kennelijk hoofdpijn van
de rode kleur. (Parool)

o De politie in de regio De-
venter is (onder het motto
'Goed Gemerkt') een kam-
pagne begonnen om diefstal
uit huizen tegen te gaan.
Men kan bij de politieburo's
een graveerpen en een
registratiekaart aanvragen
om voorwerpen te merken en
te registreren. Op de achter-
deur kan een sticker worden
geplakt met de mededeling
dat de dure spullen binnen
zijn voorzien van huis-
nummer en postcode.

o Een aantal brandverzeke-
ringsmaatschappijen probeert
sinds kort zelf klaarheid te
brengen in een reeks ver-
dachte branden die niet door
de politie is opgelost. Er
werden hoge beloningen uit-
geloofd. In Twente en de.
Achterhoek werd geadver-
teerd. Met toestemming van
de politie werden in die ad-
vertenties de telefoon-
nummers van de politie ge-

noemd. ,,We vinden niet dat
de politie het slecht doet,
maar we willen een handje
helpen", aldus de direkteur
van een detektive-buro dat
een en ander koórdineert.

(Parool)

RPm signaleert in dit ru-
briekje wat er in de pers over
de politie wordt geschreven.
Voor de juistheid van de in-
houd blijven de genoemde
media verantwoordelijk.
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Nostalgie in
Apeldoorn

APELDOORN. - De oud-
kollega Witteveen heeft schik
in z'n werk. Bijna iedere
woensdagochtend is hij te
vinden in de opslagplaats
van RP-nostalgie, waaruit
straks het RP-museum moet
groeien. Hij registreert oude
boekwerken, beschikt over
de eerste snelheidsmetings-
apparatuur, legt lijsten aan
van onderscheidingstekens
die vanaf de elfde van de elf-
de 1946 bij het korps -maar ook daarvoor bij de
politie - in gebruik waren.
Elke week zijn er wel mo-
menten, dat hij voor verras-
singen staat: een losbladig
boekwerk met het vervolg-
verhaal van een politieman
van de selektiewieg tot het
flo-graf, een simpel bordje
op de voordeur, 'Schalkhaar-
literatuur'.
Wie nog wat op de zolder
heeft liggen, is welkom. De
info's van het RP-magazine
werken er graag aan mee de
oude spullen te bestemder
plaats te krijgen. (AH)

(Foto's C. Goemans)
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De eerste RP-helm.

B. Witteveen en E. van der Streek (overl.) als konservotors
van het Rijkspolitiemuseum.

KOMT U MAAR aaa

UTRECHT. - In de nacht
van 1 oktober was het licht
in het groepsburo van de
Rijkspolitie in Vinkeveen
grotendeels uit. Alleen op de
kamer van de vervangend
groepscommandant en in de

cellengang brandde nog licht.
Opper Ad van Leeuwen was
wel even thuis geweest na
een avond vol gebeurtenissen
in en rond het groepsburo.
In de cel zaten nu een zware
jongen uit Utrecht en ie-

mand van iets lichter for-
maat uit het eigen dorp.
,,'k Ga wel op het buro sla-
pctr", zei Van Leeuwen na

de koffie tegen z'n vrouw.
Er was iets in hem, dat zei

dat hij 'z'n jongens' niet al-
leen kon laten. En och, op
het buro stond ook een goed
bed. Nee, hij redde zich daar
wel.

,,Mag ik er een deken bij?"
De Utrechtenaar had het
kennelijk koud. Voor het
overige was hij volkomen
verzoend geraakt met het
idee dat hij de nacht in de

politiecel zou doorbrengen.
,,Je wilt zeker ook nog wel
een bak koffie", had de op-
per gevraagd. Ja, dat lustte
de man wel.
Terwijl de politieman door
de donkere gangen van het
groepsburo heen en weer liep
om de spullen voor zijn
gasten te verzamelen, hoorde
hij plotseling een harde klap
uit de richting van de keu-
ken. ,,Die komen die
Utrechter halen", flitste het
door Van Leeuwen heen.
V/at te doen? Hij draaide in
het donker het nummer van
z'n kollega in de buurt en
dat van de meldkamer met
de opmerking: ,,Er is hier
stront aan de knikker."
Hij trok zijn pistool uit het
holster en sloop op kouse-
voeten richting keuken. Daar
stond de Vinkevener. Klaar
om door het verbrij zelde
raam van de keuken op te
stappen. ,,Kóm hiér, of je
sterft", beloofde Van Leeu-
wen op zachte maaÍ zeer
beslissende toon. De 'cellist'

besloot, gezien de uitdrukke-
lijke belofte in het tweede
deel van 's oppers verzoek,
op zijn schreden terug te ke-
ren. In het nachtverblijf van
de opper kreeg Van Leeu-
wen's kostganger een zacht
plaatsje op de grond.
Van Leeuwen posteerde zich
bij de deur. Het ene oog ge-

richt op zijn ondankbare
gast en het andere loerend
naar de keukendeur. Het
duurde niet lang of er klonk
enig gerucht uit de keuken.

,,Jan waar be'je", klonk een

fluisterstem.
,,Hier", riep Van Leeuwen,

,,Kom maar." Op gezichts-
afstand gekomen nodigde
Van Leeuwen de man uit
gestrekt naast zijn vriend
plaats te nemen. Loerend
naar wat de politieman in
zijn hand had, voldeed hij
graag aan dat verzoek.
Van Leeuwen bleef vriende-
lijk en nodigde vervolgens
nog een tweede en een derde
man uit om op de grond
naast hun boezemvriend,
die door die boze politie zo
apart was gezet, plaats te
nemen. En toen was er
plotseling hulp. Kollega

Bos stapte door een raam
naar binnen. Auto's kwamen
gierend voor het buro tot
stilstand. En passant werden
nog even twee 'buitenstaan-
ders', die kennelijk op de
uitkijk hadden gestaan, het
buro binnengevoerd. Drie
anderen zagen die bui ook
hangen maar werden toch
nat toen ze zich door het
water achter het buro uit de
voeten maakten.
Het eind van het verhaal was
een zaakje van vierentwintig
inbraken met zestien ver-
dachten en tevredenheid van
de distriktscommandant.
En achteraf: ,,Ik heb geen

idee van de tijd die ermee ge-

moeid is geweest. Ik vraag
me nu ook af wat er met me
was gebeurd als ik twee van
die knapen in de keuken was

tegengekomen. Misschien
was ik wel in elkaar ge-

slagen. En wat was er ge-

beurd als ik had moeten
schieten . . .?"
Pas veel later heeft de zware
jongen in de Vinkeveense cel
zijn deken gekregen. ,,Is er
iets gebeurd. Is hoorde zo-
veel mensen."

(AH)
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Groep wijlen

MAASTRICHT. - Enig ge-

voel voor dramatiek kan de
RP'er uit het Limburgse
Susteren niet worden ont-
zegd, die bij het verscheiden
van de groep daa.r een hou-
ten kruis plaatste.
Door de provinciale her-
indeling is er voor de politie
in het zuiden veel veranderd.
Er zijn gemeentelijke politie-
korpsen bijgekomen en RP-
groepen opgeheven of
samengevoegd. Op 20 no-
vember had Susteren geen
groep meer. De gemeente
wordt nu vanuit Born be-
diend.
De voormalige groeps-
commandant van Susteren,
adjudant L. V/. J. Plum, zag
zijn funktie verdwijnen en
heeft daarom zijn werkgever
via de ambtenarenrechter la-
ten weten hoe het nu verder
met hem moest. (AWMS)

(Foto V/il Nilwik)

Hier schieten woorden
tekort . . .

i.14.,t :; 
",., e, -, à.;o

Laat Elsinga
maar sjoffelen

UTRECHT. - De post
Loosdrecht van de Rijkspoli-
tie heeft - volgens zeggen

- haar surveillanceboot in-
geleverd en een set sjoffels
gekregen. Een wens van ve-
len om de wachtmeester en
de agent weer lopend tegen
te komen, gaat nu op het
\ryater van de Loosdrechtse
Plassen in vervulling. De
groep Montfoort is zeker van
plan de Visserijwet weer op
de ouderwetsgemoedelij ke
manier te kontroleren.
Wachtmeester Elsinga was

Hardstikke leuk toch!

een van de eersten die zich
het wat lompe maar o zo
praktische gereedschap liet
aanmeten. (ACJS)

De redaktie
van het RPm
is verhuisd
Het RP-magazine is ver-
huisd naar Apeldoorn.

Het sekretariaat is
gevestigd in kamer ló0
van het komplex 'De Wij-
ert' aan de Arnhemseweg
346-348 in Apeldoorn.

Berichten voor de
redaktie kunt u kwijt
via (eigen) postbus 99,
7300 AB Apeldoorn.

De sekretaris is tele-
fonisch te bereiken onder
no. 055-330903 (buro) of
onder no. 055-33ó398
(privó).
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f)rentse RP'ers leerden skiën
in de Dolomieten
,,Wat er zo leuk is aan
alpineskiën? Diepe sporen
door losse sneeuw die om
je oren vliegt. Eerst vind je
snelheid leuk, maar daarna
komt de technische beheer-
sing. En's avonds rozig
naar bed gaan. Alsof je een
dag bent wezen zeevissen."
Ben Pekel van de groep
Borger ging zes jaar gele-

den voor het eerst mee met
de groep van de Rijkspoli-
tie Sportvereniging Drenthe
om in Moena (Noord-
Italië) zijn eerste ervaringen
op de lange latten op te
doen. Ben is meteen ver-
liefd geworden op deze
wintersport. Sindsdien
heeft hij zich in de vakan-
ties danig bekwaamd in de
skisport. Zo zelfs dat hij
bij zijn vijfde bezoek aan
de Scuola Alpina Guardi di
P.S. (Publieke Veiligheid)
slaagde voor het examen
voor ski-leraar. Examinato-
ren van het trainingskamp
voor de Italiaanse
gemeentepolitie vonden dat
Pekel kon worden gezien
als een 'goede skiër'.
Van 18 tot 27 februari a.s.
gaat voor de zevende maal
een groep van een kleine
twintig Drentse mannen en
vrouwen naar Moena. Een-
maal hebben ze moeten uit-
u'ijken naar Waitring
(Oostenrijk), omdat de
Scuola Alpina Guardi ook

'4lglEilD 
Plt[L 3luiÉBdkt.

!U.&, idè I cd!.d d -rK& &r!
d d c.irF B..tltFr. trltm @ d t.
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in de handen van de bezui-
nigers was gevallen en er
geen plaats op de school
was voor een klub buiten-
staanders. Logeren daar is

er nog niet bij; daarom
hebben de Drenten nu in
Moena enkele appartemen-
ten gereserveerd.
Chef d'équipe Marinus
(Mario) Slieker van de
groep Schoonebeek:

,,Inmiddels hebben zo'n
honderd RP'ers er skiën
geleerd. Bij de een ging dat
wat vlugger en bij de ander
wat langzamer, maar na
een week had een ieder de
sport wel een beetje in de
benen."
Verantwoordelijk voor de
snelle resultaten waren o.a.

twee stafdocenten van de
school: Bruno Tonioli en
de Oostenrijker Tony Ban-
hakle. Bruno was

schaatsenrijder in de Itali-
aanse kernploeg onder lei-
ding van de Assenaar Kees
Smouter (Slieker:,,Zoals
een schaatsenrijder hier
postbode wordt, zo wordt
hij daar docent op de

'COME' voor alles wat met
bergen te maken heeft").
Via Kees Smouter werden
ook de eerste kontakten ge-

legd met de Italiaanse
school.
Beide skileraren trekken er

hard aan. Slieker: ,,Je
voelt je nog maar nauwe-
lijks enigszins op je gemak

op de ski's of, hup, ze stu-
ren je al naar de hoogste
skitop. Nou, als je die af-
daling op handen en voeten
hebt genomen, vormt de
top van de tweede katego-
rie al geen probleem meer.
Na een week kun je hier
skiën en daarmee stellen de
docenten opnieuw vast, dat
hun methode van lesgeven
toch niet zo'n slechte is."
En 's avonds? Pekel: ,,Ge-
zellig. Maar misschien ook
wel dom om tot de bodem
te gaan door tot vier uur 's
morgens te blijven feesten
en daarna om een uur of
acht weer op te moeten."

(AH)

De groep Drenten die ín 1979 ging skiën in Moena. Derde
vsn rechts op de voorgrond B. Pekel.
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Algemene lnspektie

Buuren van, J.A. te Voorburg per 16-9-82 aan-
gesteld als AAC 2.
Derks, R.A.J. te Voorburg per 1-11-82 bevorderd
tot AAA 2.
Dikkers, J. te Warnsveld per 1-7-82 bevorderd tot
off. der Rijkspol. 3e kl.
Diks, H.Th.J. te Voorburg per 1-11-82 aangesteld
als AAA 2.
Dolderen van, Th. te Voorburg dir. off . der Rp. 1e

kl. per 1-10-82 verplaatst naar Apeldoorn benoemd
tot cdt. distr. Apeldoorn.
Faber, J. te Zwolle per 1 -1 1-82 bevorderd tot AAC
3.
Flach, A.W. te Voorburg per 1-11-82 aangesteld
als RA ll.
Huijskens, H.A. dir. off . der Rp. 3e kl. te 's-Gra-
venhage per 'l-10-82 de dienst verlaten.
Jarmohamed, F.R. te Voorburg per 18-10-82 aan-
gesteld als AAC 3.
Lachhuning, H. te Voorburg per 1-11-82 bevor-
derd tot schr. A.
Mathijssen, M.A.C. te Apeldoorn (NPA) per 1-7-

82 bevorderd tot dir. off. der Rp. 3e kl.
Middendorp-Rosens, T.M.G. te Voorburg per 1-

1-82 bevorderd tot AAC 3.
Noordveld, A.J. te Haren-per 1-9-82 bevorderd tot
AAA 1.

Reijenga, P.T. te Voorburg per 1-7-82 bevorderd
tot dir. off. der Rp. 3e kl.
Zeller, R. te Voorburg per 1-9-82 bevorderd tot RA
ilr.

Distrikt Alkmaar

Mol, T.S. res. wmr. te Opmeer per 15-10-82 de
dienst verlaten.
Smit, J.H. res. wmr. lte Alkmaar per 1-1'l-82 met
f .1.o.

Distrikt Amsterdam

Berghorst, E.T. te Landsmeer per 1-10-82 bevor-
derd tot schr. A.
Blouw de, H. off. Rp. 2e kl. te Amsterdam per 1-8-

82 benoemd tot Stafdocent aan de Ned. Pol. Aca-
demie te Apeldoorn.
Doel v.d., P.A. off . Rp. 1e kl. te Amsterdam per 1-

10-82 met f.l.o.
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Kuijpers, A.J. res. wmr. lte Lochem per 15-10-82 Laar v.d., P.G. res. wmr. te Someren per 1-'l 1-82
:: dienst verlaten. de dienst verlaten.

Greft v.d., H.M. per 1-10-82 aangesteld als AAC
3.

Hazelaar, S. te Amsterdam per 1-10-82 aangesteld
als TeleÍ.
Kramer, M. res. wmr. te Wormer per 1-11-82 de
sienst verlaten.
Mantjes, A.E.H.M. te Amsterdam per 1-10-82
aangesteld als RA ll.
Peters, F.J.M. AAC 2 te Amsterdam per '1-8-82

.erplaatst naar Haarlem.
Selles, R.P.H. te Bennebroek per 1-11-82 aan-

3esteld als res. wmr.
Sikkema, J. te Aalsmeer per 1-11-82 aangesteld
3 S res. wmr.

Distrikt Apeldoorn

Esselink, F. AAC 1 te Apeldoorn per 1-10-82 de

:ienst verlaten.
Hersbach, N.P.M. te Dronten per 1-11-82 aan-

;esteld als res. wmr.
Ittmann, J.H. dir. off. der Rp. 1e kl. te Apeldoorn
:er 1-10-82 met f .1.o.

Klein Leugemors. J. res. wmr. te Lochem per 1-
'1-82 de dienst verlaten.

Penterman, A.J.B. per 1-1l-SZaangesteld als res.

Rozendal, R.H.E. per 1-11-82 aangesteld als res.
.','nr. (verk.gr.).

Scherpenzeel, J.W. te Lochem per 1-11-82 aan-

=aassen van, J. te Assen per 1-11-82 bevorderd
::: adm. hfd. ambt.
Greveling, H. te Roden per 1-10-82 aangesteld als
::^'.
tiuizen van, G. res. wmr. te Zuidlaren per 1-11-82

-:: Í,1.o.
i'ilorrees, J. AAC 1 te Assen per 1-1-83 de dienst
, :' aten .

rrijkamp, H.J. te Borger per 1-11-82 aangesteld
: s 'es. wmr.

Distrikt Breda

3:t, P.C. te Halsteren per 1-9-82 aangesteld als
':: 

'Vmf.
lammer, J.T. res. wmr. te Hoogerheide per "l -11-
:'- :: dienst verlaten.
{. : ryen van, J.B. res. wmr. I te Hilvarenbeek per
' " 82 met f.|.o.
\t atthuijssen, L.J.M. te Zundert'per 18-1-82 aan-

;:=:: d als schr.
l:rlemans. M.M. res. wmr. te Steenbergen per

'--' --82 de dienst verlaten.
::.s. G. oÍf. Rp. 2e kl. te Breda per 1-9-82 ver-
: :::s: naar Amsterdam benoemd tot StafoÍf. Alg.
-.. :- Amsterdam (RPtW).
::rner-Kuipéri, H.J. te Breda per 1-8-82 bevor-
:: -: :cl telex/telef .

Verhoeven. A.J.C.M. res. wmr. te Alphen en Riel

per 1-'l 1-82 de dienst verlaten.

Distrikt Dordrecht

Derks, A.G. te Hardinxveld-Giessendam per '15-

10-82 aangesteld als res. wmr.
Hal van, L.J.G. res. wmr. te Poortugaal per 1-11-

82 de dienst verlaten.
Schel, R. off . Rp. 2e kl. te Dordrecht per 1-9-82 be-
noemd tot Hfd. Afd. Verkeerszaken Staf distrikt.

Distrikt Eindhoven

Driessen, J.H.A.F. te Budel per 1-11-82 aan-
gesteld als res. wmr.
Glint de, E.H.J. oÍf . Rp. 2e kl. te Eindhoven per 1-

9-82 verplaatst naar Schiphol en benoemd tot cdt.
Onderafd. Beveiliging Afd. Luchthaven Schiphol
Dienst Luchtvaart.
Kaathoven van, P.L.M. res. wmr. te St. Oeden-
rode per 15-10-82 de dienst verlaten.

Lent van, J.H.D. res. wmr. lte Waalre per 1-11-82
de dienst verlaten.
Moors, L.W.M. te Eersel per 15-10-82 aangesteld
als res. wmr.
Put v.d., P.M. res. wmr. te Reusel per 1-11-82 de

Distrikt's-G ravenhage

Bordewijk, R. te Leiderdorp per 1-7-82 bevorderd
tot off . Rp. 2e kl. en benoemd tot hÍd. Alg. Dienst
distr. Nijmegen.
Burgh v.d., J.K. te Bodegraven per 1-10-82 bevor-
derd tot schr. A.
Groot de, M.W. te 's-Gravenhage per 1-11-82aan-
gesteld als schr.
Gijsman, T. te Alkemade per 15-10-82 aangesteld
als res. wmr.
Meijer, J. te Lisse per 'l -6-82 bevorderd tot AAC 1 .

Noordergraaf, L.J. ofÍ. Rp. 1e kl. te Leiderdorp
per 1-9-82 verplaatst naar Voorburg (Al) en be-

noemd tot HÍd. Bureau Alg. Dienst Toezicht Gerini-
formeerde Dienst.
Olsthoorn, C.W.M. te Berkel en Rodenrijs per 1-8-

82 bevorderd tot schr. A.
Otto, H.B. te Nieuwkoop per 1-'l 1-82 aangesteld

als res. wmr.
Oijen van, E.J. te Boskoop per 1-4-82 bevorderd
tot AAC 3.
Rens, P. te Leiderdorp per 1-11-82 bevorderd tot
AAC 1 en verplaatst naar Voorburg.
Schoonhoven, A.E. te Schoonhoven per 1-7-82

bevorderd tot schr. A.
Zwaan-v.d. Hulst v.d., M.S. te Sassenheim per

1-11-82 bevorderd tot schr. A.

Zwaan v.d., P.J.G. te Alkemade per 1-10-82 be-
vorderd tot AAC 2.

Distrikt Groningen

Angerman, K. te Appingedam per 1-10-82 bevor-
derd tot AAC 1.

Buitendam, A. te Loppersum per 1-1'l -82 bevor-
derd tot C 1 en verplaatst naar Gr. Hefshuizen te
Uithuizen.
Kliphuis, Ch.M. te Zuidhorn per 1-11-82 bevor-
derd tot AAC 1.

Nap, J. te Appingedam per 1-8-82 bevorderd tot
schr. A.
Schenkel, H. te Bellingwedde per 1-11-82 aan-
gesteld als res. wmr.
Zijlstra, K. res. wmr. te Bellingwedde per 1-11-82
de dienst verlaten.

Distrikt's-Hertogenbosch

Blom, H.A.M. te Oploo per 1-11-82 aangesteld als
res. wmr.
Kurvers, J.C.M.R. te Oploo per 1-11-82 aan-
gesteid als res. wmr.
Makily, M. te 's-Hertogenbosch per 1-11-82 be-
vorderd tot schr. A.
Martens, J.A.G.M. te Oploo per 15-10-82 aan-
gesteld als res. wmr.
Mulders, C.H.G. te Schijndel per 1-10-82 bevor-
derd tot schr. A.
Papma, T.A. te Woudrichem per 16-8-82 aan-
gesteld als AAC 3.

Wesselink, J.G. te Den Bosch per 1-7-82 bevor-
derd tot dir. off . Rp. 3e kl.

;esteld als res. wmr. dienst verlaten.
Siderius, S. te Dronten per 1-11-82 aangesteld als Roekel van, A.W. res. wmr. I te Waalre per 1-1'l-
':s. wmr. 82 met f .1.o.

Vaarkamp, H.M.L. te Scherpenzeel per 18-10-8 Smits, A.W.J.J. te Budel per 15-'10-S2aangesteld

=..rgesteld als schr. als res. wmr.
Wijnen, T.J.A. te Budel per 1-11-82 aangesteld als
res. wmr.

Distrikt Assen
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r) ook voor al uw maat-force's

Distrikt Roermond

Koch, H.A. AAC 2 Veldpol. te Roermond per 1-1G
82 de dienst verlaten.
Mefers, G.A.M. res. wmr. te Echt per 1-11-82de
dienst verlaten.
Smets, G.A. res. wmr. te Helden Panningen per 1-

11-82 de dienst verlaten.
Verstappen-Willemsen, J.M.G. te Helden-Pan-
ningen per 1-11-82 aangesteld als res. wmr.

Distrikt Zwolle

Agteres, J. te Zwolle per 1-11-82 aangesteld als
schr.
Brussel van, H. te Rijssen per 1-11-82 bevorderd
tot schr. A.
Draaijer, T.M.l. AAC 2 te Raalte per 1-10-82 de
dienst verlaten.
Kooman, L.M. te Wijhe per 1-7-82 bevorderd tot
schr. A.
Oosterveen, C. res. wmr. lte Wierden per 1-11-82
met f.l.o.
Stemerdink-Aarnink, C. te Tubbergen per 1-7-82
bevorderd tot AAC 1.

Stokking, B. te Zwolle per 1-7-82 bevorderd tot
off. Rp. 2e kl.

Algemene Verkeersdienst

Honders, D. per 16-9-82 aangesteld als RA lll.
Renger, B.L. per 1-9-82 bevorderd tot AAA 1.

Scheer v.d., M.M. per 16-9-82 aangesteld als
AAC 3.

Veenendaal-Petersen, typ. A per 1-10-82 de
dienst verlaten.
Wouda-van der Ploeg, D. te Driebergen per 1-9-
82 aangesteld als AAC 3.

Distrikt Leeuwarden

Burmania, J. res. wmr. te Franeker per 1-11-82 de
dienst verlaten.
Hoorn van, E.T. te Leeuwarden per 1-7-82 bevor-
derd tot off. Rp. 2e kl. en benoemd tot dir. opl.
School Harlingen.
Pijper, E.O.M. te Bolsward per 1-9-82 aangesteld
als schr.
Veen v.d., J. te Dokkum per 15-10-82 aangesteld
als res. wmr.

Distrikt Maastricht

Haaren van, J.W.C. AAC 2 te Schaesberg per 8-
10-82 de dienst verlaten.
Janbroers, D.C. res. wmr. te Susteren per 1-11-82
de dienst verlaten.
Kalfics, A.G. te Voerendaal per 1-1 1-82 aangesteld
als res. wmr.
Klinkenberg, J.M.M. AAC 2 te Nieuwenhagen
per 8-10-82 de dienst verlaten.
Lemmens, J.M.P. te Gulpen-Wittem per 'l-9-82

bevorderd tot AAC 2.
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Vaessen, H.J.
dienst verlaten.

AAC 1 te Stein per 1-10-82 de

Distrikt Middelburg

Janse, M.W. te Reimerswaal-Kruiningen per 1-8-

82 bevorderd tot A,AC 1.

Mol-Enklaar, M.K. off. Rp. 2e kl. te Middelburg
per 1-9-82 de dienst verlaten.

Distrikt Nijmegen

Berns, mr. J.H.N. off. Rp. 2e kl. te Nijmegen per

1-9-82 benoemd tot Hfd. Afd. Jeugdzaken distr.
Nijmegen.
Castelein, Chr.M.L.C. te Nijmegen per 1-11-82
bevorderd tot AAC 2.
Etten van, F.J.C.M. dir. off. der Rp.2e kl. te Nij-
megen per 1-7-82 verplaatst naar 's-Hertogenbosch
en aangewezen als plv. cdt. distr. 's-Hertogen-
bosch.
Druten van. A.K. res. wmr. lte Valburg per 1-11-
82 met f.l.o.
Kersten, M.T.H. res. wmr. te Groesbeek per 1-11-
82 de dienst verlaten.

in memoriam

Stouw v.d., J.
res. wmr. te Holten

geb.9-11-1922
overl. 'l-10-1982

Dienst Luchtvaart

Bes, H.F. per 1-12-82 aangesteld als AAC 3.
Gerritsen, E.E. te Schiphol per 1-7-82 bevorderd
tot dir. off. Rp. 2e kl.
Preijde-Kips, H.G. te Schiphol per 16-9-82 aan-
gesteld als AAC 3.

Rijkspolitie te Water

Borghuis-Besseling, C.E.M. AAC 1 te Amster-
dam per 3-9-82 de dienst verlaten.
Bruijn de, G.J. off , Rp.2e kl. te Amsterdam per 1-

7-82 verplaatst naar Dordrecht en benoemd tot
Stafoff. Alg. Zaken Staf distr. Dordrecht.
Schmidt, B. te Leeuwarden per 1-7-82 bevorderd
tot dir. off. der Rp. 2e kl.
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Nieuwe wachtmeesters opleiding 1982/lV Horn

Scholen

Besaris-Peters, M.F. per 1-8-82 aangesteld als
schr. Kadersch.
Brugma, A.J. te Apeldoorn per 1-9-82 aangesteld
ars AAC 2.
Doesburg van, G. te COME per 1-7-82 bevorderd
:ct AAC 2.
Grootaarts, E.J. per 1-7-82 bevorderd tot dir. off.
:er Rp. 3e kl.
Kampen-Sterk van, A.L. dir. off. Rp. 3e kl. te
Àpeldoorn per 1-8-82 benoemd als koórdinator Ont-
*ikkeling Vraagstukken C.l.O.V. i.o. te Apeldoorn.
Mast, H.C.M. te Horn per 1-9-82 bevorderd tot
AAC 2.

Nelissen, Th.P. dir. off. der Rp. 1e kl. te Apel-
roorn per 1-10-82 de dienst verlaten.
Pellegrom, B.H. te Apeldoorn per 2-9-82 aan-

;esteld als AAC 2.
Schoots, G.S. adj. te Apeldoorn per 1-5-82 be-
-oemd tot off . der Rp. 1e kl. aangewezen als Hfd.
3uro Koórdinatie en Ontwikkeling lnspektie Mate-
-eelzaken (Al).

KLAS G

Voorste rij v.l.n.r.: wmrs. R. de Heij, L.M. van
Deursen, J.J.L.M. de Jong. D.A.P.H. Himpens,
J.C.S.J.A. Engel, J.D.A.G. Frijns, M.F.W. de
Brouwer, G.J.Th. Cox.
Tweede rij: adj. P.A.J. Knoors, wmrs. M.K. van
Eck, J.C. Bil, L.W. van Heugten, J.W.C. van Ba-
vel, C.J. van de Griek, H.M. Korstanje, K. Punt,
K.A. Beekman.
Derde rij: wmrs. J.A.M. van Ginneke, J.E.N. Brui-
nen, R.A. van Ringelenstijn, A.J. Koster, P.S.M.
Gommers, M. de Rooy.

KLAS H

Voorste rij v.l.n.r.: wmrs. J.J. van Maurik, F.G.M.
van Schaick, H.G.J.l. Willekens, P.J.P. Simons,
W.H.M. Luypers, M.P. Ruijters, L.M. Cox, M.
Wigmans.
Tweede rij: owmrs. Niessen, L. den Mulder. wmrs.
R.J.J. Severens, Th.L. Vincent, N.A. van Nes,
J.G.M. Stap, A.H. Otten, J.H. van Lankveld,
J.M.G. Schoutrop, adj. Bethlehem.
Derde rij: wmrs. H.J.C.M. Panjoel, H. Versluis,
R.B. Ruissen, M.J.H.M. Pijnenborgh, P.D. Smit,
L.H. Vodegel, adj. P.H. van Hek.

RIDDER,S\AII DE UMG

Wij

ME ffi@@P
*hiethmhr
Rivierdijk 616 Te|.01846-3666
3371 ED Hardinxveld-Giessendam
Telex 24302 Hohar

Newbuilding
x Fishing craft, Tankers, Pushers,

Tugs and Patrol vessels
* Covered building berth with

longitudinal slipway

@E ffi@@P
*hbthmbr
Schiekade 36
3125 KJ Schiedam
Telex 23713 Hosch

Repairing

Tel.010-377844

* Transverse slipway
* Dock facilities
* Sale, overhaul and maintenance

of marine- and industrial diesel-
engines

x All kind of engineering
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