
Jan Weterings Deel 2 
 
Nou nog ff het 2e deel van mijn verhaal maken,  
heb ik dat ook weer gehad! 
 
Zo, jullie hebben gelezen dat ik bij de KM heb gezeten en toen mijn contract afliep, eind 1974, 
ga je rondkijken wat er zoal te vinden is aan baantjes. 
Nou dat viel ff tegen, de horeca zat op slot, ivm nieuwe alcohol wetgeving. Totdat de 
Rijkspolitie  volop aan het werven ging. Bij gebrek aan wat anders daar eens rondgeneusd en 
uiteindelijk maar gesolliciteerd. Er moest natuurlijk wel brood op de plank komen. Dus in 
augustus naar de politieopleiding school in Baexem gegaan en deze een jaar later afgerond! 
Tussendoor ben ik wel blijven koken, ingevallen in diverse restaurants om e.e.a op peil te 
houden, zoals jullie vaker hebben geproefd!!! 
 
Tijdens mijn politietijd ben ik in diverse plaatsen in het land gestationeerd geweest, zoals in 
Posterholt, Maasbree, Helden-Panningen en uiteindelijk in Roermond.  
In Roermond nog 7 jaar bij het watersport detachement gezeten, hetgeen inhield dat 6 
maanden met speedboten op de Maas en de grindgaten toezicht moest houden en bekeuren! 
Ben de laatste Postcommandant op het voormalig eiland Marken geweest en heb daar het 
bureau mogen sluiten. Ben daar ook nog even reserveschipper bij de toenmalige KNHRMS 
geweest. Mijn plaatsing daar is een van de mooiste plaatsingen geweest! 
 
Van daaruit een aantal sterke verhalen: 
Danny de München gered van de Bukdijk, was mijn zijn bootje op de rotsen gelopen! 
Bij Annie Schilder opgepast, ja ja echt waar!! 
Heertje Andre Hazes sr bekeurd voor rijden onder invloed! 
Gevoetbald met de prinsen van Oranje als men weer eens voor anker gingen bij de vuurtoren,  
het ‘Paard van Marken’. 
O ja, ook nog een lijk aangetroffen verpakt in 19 zakken, zonder hoofd, handen en voeten!! 
Als laatste ook nog een bekende uit de onderwereld gevonden met 9 schotwonden, dood! 
Nou verder nog wat reddingen mee mogen maken, conclusie het was best heftig op zijn tijd! 
Kan nog wel ff verder gaan, maar dan wordt het een stevig boek.  
Uiteindelijk een pracht tijd, toen pensioen en nu koken op de Bernisse!! 
 


