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Zien burgers ondermijnende criminaliteit?
De complexiteit en verborgenheid van ondermijnende criminaliteit vraagt om een integrale aanpak. Burgers kunnen hierin een steentje bijdragen door criminaliteit – zoals 
hennepteelt en harddrugshandel – bij de overheid te melden. Dit roept de vraag op: zien burgers dergelijke criminaliteit eigenlijk wel? Pilotonderzoek in Brabant-Zeeland laat 
zien dat dit wel degelijk het geval is.

Door burgers waargenomen vormen van ondermijnende criminaliteit

Bekijk hier het 
Pilotonderzoek
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Intentie om te melden

Hoe groot is de meldingsbereidheid?
Burgers zien dus ondermijnende criminaliteit, maar melden ze het ook? Dit blijkt lang niet altijd het geval te zijn. Pilotonderzoek in Brabant-Zeeland liet zien dat bijvoorbeeld 
slechts 30% de door hen waargenomen verkoop van harddrugs heeft gemeld en 42% de illegale prostitutie. Omdat deze vormen van criminaliteit vaak moeilijk te ontdekken 
zijn, is het echter juist van belang dat burgers informatie hierover melden. Zij zijn de ogen en oren voor overheidsinstanties zoals politie en gemeenten, die zelf steeds minder 
tijd hebben om in de wijk aanwezig te zijn.

Overigens is er een groot verschil tussen de intentie tot melden en het feitelijk melden van criminaliteit. De eigen inschatting van meldingsbereidheid blijkt beduidend hoger 
dan het feitelijke meldgedrag.

 

Intentie en feitelijke melding van ondermijnende criminaliteit
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Bekijk hier het 
Pilotonderzoek

Hennepteelt Verkoop harddrugs Productie harddrugs Illegale prostitutie Ernstig geweld
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VERTROUWEN OVERHEID

KENNIS VAN MELDEN

HERKENNEN

BEWUSTZIJN
Onvoldoende bewust ernst problematiek
Burgers die georganiseerde criminaliteit niet erg 
vinden, er zelf geen last van hebben en denken 
dat dit type criminaliteit geen negatief gevolgen 
voor de buurt heeft, zijn minder bereid om te 
melden.

Onvoldoende vertrouwen in opvolging van de overheid
Het vertrouwen in het optreden van de overheid tegen 
ondermijnende criminaliteit speelt een rol in de mate 
van meldingsbereidheid. Burgers zijn minder geneigd om 
te melden als ze denken dat de overheid de melding 
niet (serieus) oppakt of niet succesvol ondermijnende 
criminaliteit aan kan pakken.

Kennis over en vertrouwen in (anoniem) meldproces 
Burgers die niet weten dat anoniem melden bestaat, 
hoe het meldproces verloopt en/of er niet in geloven dat 
een melding echt anoniem is, zijn minder bereid om te 
melden. Zij zijn bang voor represailles.

Twijfels, onzekerheid, gebrek aan bewijs, niet vals beschuldigen
De zekerheid en het bewijs over daderschap beïnvloedt de 
meldingsbereidheid. Burgers blijken bang dat ze iemand vals 
beschuldigen en dat ze hun melding onvoldoende kunnen 
onderbouwen.

Waarom melden burgers (niet)?
Verschillende factoren beïnvloeden de bereidheid van burgers om melding te maken over (verschillende vormen van) ondermijnende criminaliteit: 
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Bekijk hier het 
Pilotonderzoek
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Welke interventies zijn er?
Verschillende interventies zijn ontwikkeld om de meldingsbereidheid van ondermijnende criminaliteit te vergroten: 
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interventie 

XTACY GEUR

Bij de inzet van de campagne ‘XTC, daar zit een luchtje aan’ 
op bijvoorbeeld een (Veiligheids)markt is het de bedoeling 
dat de ‘campagnevoerders’ burgers aanspreken om een 
nieuw ‘parfum’ Xtacy te proberen. Deze geur blijkt vervolgens 
de geur van een XTC-lab te zijn.

Na het benaderen proberen de campagnevoerders met de 
burger in het gesprek te gaan, met name over het herkennen 
van drugscriminaliteit en het melden hiervan: de bereidheid 
tot melden en de (anonieme) meldmogelijkheden.

Hiernaast staat een foto van de stand van de XTC-geur 
campagne bij de Veiligheidsmarkt in Heusden (2019). Het 
is goed om hierbij op te merken dat de campagnevoerders 
(twee vrouw en één man) vrijwel niet achter deze tafel 
hebben gestaan. Zij bevonden zich voor de tafel en 
benaderden actief burgers. 

Het is ook mogelijk de Xtacy-geur onderdeel te laten zijn 
van een bredere sessie gericht op het vergroten van de 
meldingsbereidheid van ondermijnende criminaliteit. Dit 
was het geval bij de Veiligheidsdag in Woensdrecht (2019). In 
totaal zijn er tijdens deze Veiligheidsdag drie ‘XTC: Daar zit 
een luchtje aan’ sessies gehouden. Deze sessie bevatte een 
introductie op ondermijnende criminaliteit en de inzet van de 
campagne ‘XTC, daar zit een luchtje aan’. 

2
1

interventie 

HENNEPCONTAINER

In de zogenaamde hennepcontainer kunnen bezoekers zien 
hoe een locatie eruit ziet waar hennep gekweekt wordt. 
Men kan binnen onder andere de (slordig) gemonteerde 
draden zien. Bij de ingang hangt informatie over hennepteelt, 
bijvoorbeeld over hoe men een hennepkwekerij kan 
herkennen. De begeleider van de interventie vertelt 
bezoekers die hierin geïnteresseerd zijn over de gevaarlijke 
situatie rondom bedrading en montage aan stroomkabels 
waarmee men illegaal stroom aftapt.
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Bekijk hier het  
Onderzoek Xtacy

Bekijk hier het  
Onderzoek Hennepcontainer
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De Immersive Room Bijtende Bende richt zich op het verhogen van de 
meldingsbereidheid over drugslabs en bestaat uit een zogenaamde immersiveroom – 
een virtuele 3D omgeving – waarin deelnemers staan, zie onderstaande afbeeldingen. 
Deelnemers kunnen virtueel dingen aanklikken, waardoor zij naar een volgende frame 
– scene - komen. De scenes worden begeleid met de tekst van een voice-over. 
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3

2In het eerste frame is een vrouw te zien die de hond uit laat. Tijdens dit 
uitlaten komt er een wit, wat aftands uitziend busje met hoge snelheid 
de straat ingereden en parkeert voor de garage van een buurman. Twee 
mannen stappen het busje uit. Er zijn vervolgens vier aanklikbare clues 
voor de deelnemer aan de Immersive Room:  

 🔘 Jerrycans in en uit de bus
 🔘 Sterke anijsachtige geur
 🔘 Iemand op de uitkijk
 🔘 Een camera

In het tweede frame is te zien dat de vrouw naar huis 
gaat en haar man vertelt wat ze gezien heeft. Ze zoeken 
samen op internet naar informatie: over drugslabs en 
meldmogelijkheden. Er zijn drie aanklikbare clues: 

 🔘 Telefoon van Henk – website
 🔘 Website Meld Misdaad Anoniem
 🔘 Henk en Connie doen een melding

In het derde frame is te zien dat er ‘van alles gaande is’ bij de bewuste 
garage. Er zijn weer drie aanklikbare clues: 

 🔘 Politieagent/auto is ter plaatse
 🔘 Afzetlint omdat er een gevaarlijk drugslab in de garage zit
 🔘 Vaten/buizen/slangen op straat

De volgende tekst komt na afloop in beeld:  

Zie jij zoiets in je omgeving gebeuren? Meld het dan! 
Bij de politie via 0900-8844 of via www.politie.nl. 

Wil je anoniem blijven? Meld dan bij Meld Misdaad 
Anoniem door kosteloos te bellen met: 0800-7000 of via 
www.meldmisdaadanoniem.nl.

interventie 

IMMERSIVE ROOM BIJTENDE BENDE
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Bekijk hier het  
Onderzoek Immersive Room



https://bureaubroekhuizen.nl/userfiles/images/Evaluatie_Immersive_Room_Bijtende_Bende.pdf
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 🔘 Dag 1, 9.00 uur - Aanwijzing 1 
AR - Situatie: Dumping van lege vaten (tonnen) in een natuurgebied. 

 🔘 Dag 1,  9.30 uur - Aanwijzing 2 
AR - Situatie: Grote hoeveelheid cash gevonden op straat. Betalen 
mensen met grote hoeveelheden cash, dan is dat verdacht. 
Witwassen is nodig en hoe doe je dat… 

 🔘 Dag 2, 9.00 uur - Aanwijzing 3 
AR - Situatie: Grondstoffen drugslab zijn opgeslagen in een 
zeecontainer. Spelers leren wat er in drugs zit en hoe slecht dat 
voor jezelf en het milieu is.  

 🔘 Dag 2, 9.30 uur - Aanwijzing 4 
AR - Situatie: Mogelijke witwaslocaties op polaroid-foto’s. Eén van 
de vier is een witwaslocatie: de zonnestudio waar nooit een klant 
komt en waar ’s nachts wel een licht brandt. 

 🔘 Dag 3,  9.00 uur - Aanwijzing 5 
AR - Situatie: Bus die ergens is achtergelaten met gasflessen 
achterin. Wit busje dat is gebruikt voor het vervoer van gestolen 
gasflessen die in het lab zijn gebruikt.  

 🔘 Dag 3,  9.30 uur - Aanwijzing 6 
AR - Situatie: Auto met tassen met merkkleding in een kofferbak. 
Een ‘loopjongen’ zonder baan heeft een dure auto en merkkleding. 
De vraag is: waar betaalt hij dit van?  

 🔘 Dag 4, 9.00 uur - Aanwijzing 7 
AR - Situatie: Smartphone met berichtenwisseling. Waar gaat de 
drugs naartoe? Dat vind je uit in de ‘straattaal’ in deze hint. Naar de 
haven van Rotterdam.  

 🔘 Dag 4, 9.30 uur - Aanwijzing 8 
AR - Situatie: Beveiligingscamera met video. Camera maakte 
beelden van een rijdend busje. Als spelers die op de plattegrond in 
de krant volgen komen ze bij de plek van het lab. Dat is ook de plek 
van de Escaperoom Eenheid75!

interventie 

AR GAME EENHEID75

interventie 

ESCAPEROOM EENHEID75

De Game Eenheid75 is te spelen via een app. Na het downloaden van 
de app gaan spelers op zoek naar aanwijzingen die verspreid door de 
deelnemende gemeente (zoals Valkenswaard in 2021) verstopt zitten 
in de vorm van AR (augmented reality) objecten. Bij AR objecten moet 
gedacht worden aan objecten zoals deze ook gebruikt worden in app’s 
zoals Pokemon GO. Elke dag komt er binnen het spel een nieuwe 
aanwijzing beschikbaar, zie onderstaand schema.

De Escaperoom Eenheid75 is een pop-up escaperoom (die dus op 
elke locatie kan worden opgebouwd). De kamer bestaat uit drie 
verschillende ruimtes en is een verlaten drugslab. 

Deelnemers aan de Escaperoom Eenheid75 hebben als opdracht 
een drugstransport te onderscheppen van een drugsbende. Ze 
krijgen 45 minuten de tijd om uit de escaperoom te komen. Dit 
kunnen zij bereiken door de juiste aanwijzingen te vinden waarmee 
ze het drugsnetwerk op kunnen rollen. Dit kan met een groepje 
van maximaal vier personen. De escaperoom verloopt volgens 
onderstaand schema:

5
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 🔘 Deelnemers komen binnen in een onderzoeksruimte met 
kluisjes en een slot op een volgende deur. Deze ruimte is een 
dekmantel voor het lab dat achter het slot zit. 

 🔘 Als ze de code hebben ontcijferd komen ze in het lab 
terecht. Een vieze ruimte met overal afval, vaten, ketels en 
grondstoffen en een matras in een hoek. Spelenderwijs gaat 
de groep van clue naar clue en er opent een kast. 

 🔘 Achter die kast zit nog een ruimte waarin veel cash geld 
te vinden is en een bureau en telefoon. Hiermee vinden ze 
meer informatie en kunnen de spelers het drugstransport 
onderscheppen. 

 🔘 Lukt dit op tijd? Dan spreekt de burgemeester van 
Valkenswaard ze via een filmpje toe en bedankt hen voor hun 
inzet. 

 🔘 Na afloop krijgt de groep een geurkaart mee naar huis 
en de anijsgeur is ook in de ruimte zelf verspreid. Het is 
de bedoeling dat ze hiermee de geur leren kennen. Ook 
krijgen ze nog aanvullende informatie over het melden van 
drugscriminaliteit.  
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Bekijk hier het  
Onderzoek Eenheid75





https://bureaubroekhuizen.nl/userfiles/images/Evaluatie_Game_en_Escaperoom_Eenheid_75.pdf
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 🔘 VR-deelsessie 
In één deelsessie vindt de VR Ondermijning plaats, waarin deelnemers 
met een VR-bril verschillende scenes te zien kregen. Bij de eerste 
scene is er sprake van een introductie: de achtergrond van de 
komende scenes. Bij de tweede en derde scene kan men rondkijken 
op een vakantiepark (in een huisje en buiten), waarin je mogelijke 
signalen van ondermijnende criminaliteit kan zien. De vierde scene 
betreft een dialoog tussen drie criminelen die hun plannen beramen: 
één vastgoedbeheerder, één crimineel uit een motorbende en nog één 
andere crimineel. Na de scenes wordt er met de groep doorgepraat 
over ondermijnende criminaliteit, wat het is, hoe het waargenomen kan 
worden en dat het van belang is te melden. 

 🔘  Trailer van de serie Brabant onder de Radar van Omroep Brabant 
In één deelsessie staat de trailer van de serie Brabant onder de 
Radar van Omroep Brabant centraal. Deze televisieserie gaat over 
ondermijnende criminaliteit in Noord-Brabant. In de trailer wordt 
ook aandacht besteed aan de mogelijkheden tot het melden van 
ondermijnende criminaliteit. Naar aanleiding van deze trailer wordt 
doorgepraat over waar en hoe je kan melden; bij welke instanties. 
Onderling werd gesproken over meldingen die deelnemers eerder al 
hebben gedaan.  

 🔘 Melden: wie wat waar? 
In de derde deelsessie staat het melden van ondermijnende 
criminaliteit centraal. Tijdens het gesprek wordt aan de ene 
kant kennis gedeeld, zoals waar kan je melding maken, hoe een 
(anoniem) meldproces verloopt en wat de ontvanger van de 
melding kan doen met de informatie. Aan de andere kant delen 
deelnemers hun eigen ervaringen: of zij wel eens melding van 
criminaliteit hebben gemaakt en of ze wel eens (ondermijnende) 
criminaliteit hebben waargenomen. Ook in deze sessie wordt het 
belang van melden benadrukt. 

interventie 

VR ONDERMIJNING

De VR ondermijning is er op gericht door een VR-ervaring deelnemers 
te informeren over signalen van ondermijning en het belang van het 
melden van dergelijke signalen. Dit zijn elementen die bijdragen aan meer 
meldingsbereidheid. 

Deze VR ondermijning kan op verschillende manieren en voor verschillende 
doelgroepen ingezet worden (zo is deze VR in eerste instantie voor wethouders 
ontwikkeld). Onderstaand geven we weer op welke wijze de VR ondermijning 
onderdeel is geworden van een bredere sessie gericht op het versterken van 
de meldingsbereidheid van zogenaamde buurtpreventisten in Roosendaal en 
Boekel (2022):
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Bekijk hier het  
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https://bureaubroekhuizen.nl/userfiles/images/BB-Meldingsbereidheid-evaluatie-sessie-VR-Ondermijning.pdf
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1.  KIES EEN DUIDELIJKE DOELGROEP

2.  ZORG VOOR EEN MATCH

3.  GROTE CAMPAGNE OF KLEINE INTERVENTIE

4.  MAAK HET AANTREKKELIJK

5.  VERGEET DE BOODSCHAP NIET

6.  ZORG DAT DE BACKOFFICE OP ORDE IS













Tips
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voor meer informatie 

KIES EEN ONDERWERP
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TIP 1

Kies een duidelijke doelgroep 

Denk voor de inzet van een interventie goed na op welke 
doelgroep je deze wil richten. Door enkele van de in 
dit document beschreven interventies zijn met name 
personen bereikt die al sterk geneigd zijn tot het melden 
van (ondermijnende) criminaliteit. Voor een focus op deze 
burgers valt zeker wat te zeggen: met een relatief kleine 
inspanning kunnen deze bereidwillige burgers mogelijk 
tot een feitelijke melding van ondermijnende criminaliteit 
aangezet worden. Bijvoorbeeld door ze meer informatie te 
geven over signalen en het meldproces.

Tegelijkertijd moet er opgepast worden dat een interventie 
niet te gemakkelijk op basis van een pragmatische insteek 
op deze groep ‘waarschijnlijke melders’ gericht wordt, 
bijvoorbeeld omdat deze burgers ook relatief makkelijk 
door de overheid te bereiken is. Winst valt er namelijk ook 
te behalen bij de wat moeilijkere doelgroepen. Bijvoorbeeld 
bij de in het eerdere onderzoek onderscheiden ‘nog-
niet melders’, jongeren die nauwelijks tot niet bereid zijn 
om melding te maken, met name doordat ze zich niet 
bewust zijn van de negatieve gevolgen van ondermijnende 
criminaliteit. Een interventie zou hiertoe bijvoorbeeld voor 
of bij een middelbare school, MBO, HBO of Universiteit 
geplaatst kunnen worden. 
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TIP 2

Match de interventie aan de doelgroep

Stem de inhoud en werkwijze van de interventie zo 
goed mogelijk af op de kenmerken van de burger die 
waarschijnlijk aan de interventie gaat deelnemen. Dit 
afstemmen gebeurt idealiter zowel op inhoud als op 
werkwijze. 

Wat betreft de inhoud: als van tevoren bijvoorbeeld 
al de inschatting is dat de deelnemers al redelijk tot 
zeer meldingsbereidheid zijn*, richt de interventie dan 
met name op het vergroten van kennis over signalen 
en meldmogelijkheden. Dit zijn namelijk belangrijke 
te beïnvloeden factoren bij (waarschijnlijk) melders, 
zie het eerdere onderzoek naar meldingsbereidheid 
(pilotonderzoek). Richt de interventie zich op jongeren, 
besteed dan extra aandacht aan het inzichtelijk maken van 
de negatieve gevolgen van drugscriminaliteit.

Wat betreft de werkwijze: kies een interventie die zo goed 
mogelijk aansluit bij de mogelijkheden van de (beoogde) 
deelnemers. Kies bijvoorbeeld niet voor een interventie met 
veel digitale toepassingen als de doelgroep waarschijnlijk 
niet zo digitaal vaardig is.

 
 
*  Omdat de interventie zich bijvoorbeeld op vrijwilligers van de gemeente 

richt (zoals in Heusden) of op buurtpreventisten (zoals bij de VR 
Ondermijning). .
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TIP 3

Grote campagne of kleine interventie

Met de meeste interventies die in dit document aan de orde 
zijn gekomen worden 100-200 deelnemers bereikt. Aan de 
ene kant zijn dit mooie aantallen – elke burger kan immers 
een melding maken. Aan de andere kant gaat het maar om 
een klein deel van de gehele populatie. 

Het is aan te raden bij het inzetten van interventies na 
te denken over de gewenste schaalgrootte van de inzet: 
wil de overheid zich middels een (wat) grotere campagne 
richten op een grote, en veelal daardoor ook meer diverse, 
groep burgers? Of kiest men doelbewust voor een kleine 
campagne die zich op een select aantal burgers richt? Het 
is hierbij belangrijk in oogschouw te nemen dat bij kleine 
campagnes de kans waarschijnlijk groter is dat één bereikte 
burger een positieve ontwikkeling doormaakt (door de vaak 
directer uitgeoefende invloed op deze burger) dan bij een 
grote campagne*.  

* Ter illustratie een grote campagne met een in verhouding, beperkt effect 
per burger: een flyeractie van Taskforce-RIEC Brabant-Zeeland bij 500.000 
huishoudens in de gehele Eenheid Oost-Brabant leidde tot een stijging van 
47 naar 94 meldingen (Bron NL Confidential: Meld Misdaad Anoniem).
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TIP 4 

Maak het aantrekkelijk

Het is raadzaam om aantrekkelijke interventies in te zetten 
om de meldingsbereidheid te vergroten. Het bereik van een 
interventie neemt toe als een interventie goed in staat is 
om de aandacht van burgers te trekken en/of een burger 
tot deelname uit te nodigen. Op de Veiligheidsmarkt in 
Heusden bleek bijvoorbeeld dat de hennepcontainer veel 
nieuwsgierige burgers wist aan te trekken. En mensen 
(waaronder jongeren) vinden het vaak leuk om aan een 
Escaperoom, VR-ervaring of een AR-game deel te nemen. 
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TIP 5


Vergeet de boodschap niet

Hoewel de ‘fun-factor’ van een interventie van belang is 
voor het bereik, is het raadzaam de boodschap die je wil 
uitdragen niet uit het oog te verliezen. Ga na wat voor de 
beoogde doelgroep de belangrijke mechanismen zijn die je 
wil beïnvloeden om de meldingsbereidheid te vergroten. En 
verwerk deze vervolgens in de interventie. 
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TIP 6

Zorg dat de ‘backoffice’ op orde is

Voor de inzet van interventies is het van (groot) belang 
dat de ‘backoffice’ van meldpunten goed op orde is; dat 
de politie dan wel gemeente op de hoogte is van de inzet 
van de interventie en paraat staan voor het oppakken van 
eventuele meldingen. Dit zorgt ervoor dat meldingen ten 
gevolge van de inzet van de interventie ook daadwerkelijk 
opgepakt kunnen worden. Hierdoor leidt een verhoging van 
de meldingsbereidheid ook tot het uiteindelijk beoogde 
einddoel: het tegengaan van bij ondermijning betrokken 
criminelen. Hiernaast vergroot dit de kans dat de burger 
iets terug hoort op zijn of haar niet anonieme melding , een 
belangrijke factor voor eventuele meldingen in de toekomst.









Samenvatting onderzoek  
Meldingsbereidheid - Ondermijnende Criminaliteit

Zien burgers ondermijnende  
ciminaliteit? 

Hoe groot is de meldingsbereidheid?

Waarom melden burgers (niet)? 

Welke interventies zijn er? 

XTACY GEUR 

HENNEPCONTAINER 

IMMERSIVE ROOM BIJTENDE BENDE 

AR GAME EENHEID75 

ESCAPEROOM EENHEID75 

VR ONDERMIJNING 

Werken de interventies? 

Tips 

Colofon
Opdrachtgever

Taskforce-RIEC Brabant-Zeeland 

Auteurs

Drs. Jolijn Broekhuizen

Met medewerking van

Shanna Mehlbaum MSc

Kyra van den Akker MSc 

Opmaak

Linnox

 
Uitgave

Bureau Broekhuizen – onderzoek en advies 
info@bureaubroekhuizen.nl

De publicatie kan gedownload worden via onze website: 
bureaubroekhuizen.nl

Het auteursrecht van deze publicatie berust bij Bureau 
Broekhuizen. Gedeeltelijke overname van teksten is toegestaan, 
mits daarbij de bron wordt vermeld.

© Bureau Broekhuizen, Amersfoort 2022

Samenvatting onderzoek  
Meldingsbereidheid - Ondermijnende Criminaliteit

http://bureaubroekhuizen.nl

	1 - Home
	2 - Zien burgers ondermijnende criminaliteit?
	3 - Hoe groot is de meldingsbereidheid?
	4 - Waarom melden burgers (niet)?
	5 - Welke interventies zijn er?
	i - HENNEP
	i - XTACY
	i - IMMERSIVE ROOM
	I - ESCAPE ROOM
	i - AR GAME
	i - VR

	6 - TIPS
	TIP - 1
	TIP - 2
	TIP - 3
	TIP - 4
	TIP - 5
	TIP - 6


	btn - X-tacy - 1: 
	btn - X-tacy - 2: 
	btn - immersive room: 
	btn - Hennep: 
	btn - eenheid 75 - game: 
	btn - eenheid 75 - escaperoom: 
	btn - vr : 
	trigger tip  1: 
	trigger tip  2: 
	trigger tip  3: 
	trigger tip 4: 
	trigger tip  5: 
	trigger tip  6: 
	trigger tip  13: 
	trigger tip  24: 
	trigger tip 7: 
	trigger tip  30: 
	trigger tip  31: 
	trigger tip  4: 
	trigger tip  8: 
	trigger tip 5: 
	trigger tip  9: 
	trigger tip  10: 
	trigger tip  7: 
	trigger tip  11: 
	trigger tip 6: 
	trigger tip  14: 
	trigger tip  15: 
	trigger tip  12: 
	trigger tip  16: 
	trigger tip  17: 
	trigger tip  18: 
	trigger tip  19: 
	trigger tip  20: 
	trigger tip  21: 
	trigger tip  22: 
	trigger tip 8: 
	trigger tip  25: 
	trigger tip  23: 
	trigger tip  26: 
	trigger tip  27: 
	trigger tip 9: 
	trigger tip  28: 


