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Op de schietbaan van het 
Nederlands Forensisch 
Instituut staat een Skoda 

Felicia. Oud, beschadigd en - meest 
opvallend - met een flink aantal kogel-
gaten in plaatwerk en ruiten. Daarnaast 
zijn er ook lichte beschadigingen, een 
soort groeven die lijken op het effect 
van een afgeketste kogel, ricochets. Voor 
de auto staat een tiental forensisch 
medewerkers van verschillende politie-
eenheden. Ze kijken ernaar. “Wij heb-
ben gisteravond onder verschillende 
hoeken en met verschillende kalibers 
op die auto geschoten”, zegt Benno 
Jacobs, deskundige wapens en munitie 
bij het NFI. “Jullie gaan straks in drie 
groepjes de genummerde beschadigin-
gen bekijken. Is het wel een schotbe-
schadiging? En kun je er een richting 
of hoek van het schot uit afleiden?”
Jacobs geeft samen met collega Marlies 
Bestebreurtje de cursus ‘Schot beschadi-
gingen op de plaats delict’. Het doel is 
vooral te ontdekken wat voor informatie 
je allemaal uit kogelgaten, schampscho-
ten en dergelijke kunt halen, en hoe je 
dat kunt vastleggen voor een latere 
reconstructie. Het is de derde en laatste 
dag alweer. De eerste dag zijn ricochets 
behandeld. De tweede dag doorschoten 
in glas, metaal en hout en dergelijke. 
Hoe gedraagt een kogel zich achter een 

‘Daar is de kogel 
erdoorheen gegaan’

Forensisch rechercheurs onderzoeken als oefening een auto 
met schotbeschadigingen. Waar is de kogel gebleven? Waar 
stond de schutter en zijn daar nog sporen te vinden? ‘Een 
kogel gedraagt zich iedere keer weer anders.’
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Auto’s hebben nauwelijks rechte hoeken, wat het lastig maakt om de hoek te bepalen waaronder een kogel 

is binnengekomen.
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doorschot? En hoe kun je zien wat de 
kogel daarvóór heeft gedaan en waar hij 
vandaan kwam? Dat kan aan de hand 
van de vervorming van de kogel of het 
materiaal, aldus Jacobs. Maar het is niet 
eenvoudig: “De ene keer is het materiaal 
harder dan de kogel, de andere keer 
andersom. Daardoor gedraagt een kogel 
zich iedere keer weer anders.”

Auto
Vandaag wordt ingezoomd op schotbe-
schadigingen aan een auto, altijd een las-
tig object om te onderzoeken. Kogels 
komen op hun weg naar binnen allerlei 
materialen en obstakels tegen, die het 
projectiel van richting kunnen doen ver-
anderen. Maar bovendien: als je wilt 
bepalen onder welke hoek een kogel het 
materiaal is binnengedrongen, heb je aan 
één kant een rechte lijn nodig waar je je 
gradenboog tegenaan kunt leggen. En 

‘De inschotkant is glad en de uitschotkant ruw. Aan het glas kun je voelen of van binnenuit of van buitenaf 

is geschoten.’

n ‘Meer halen uit schotbeschadigingen’
De informatie die schotbeschadigingen kunnen opleveren, wordt niet altijd 
benut, zegt Benno Jacobs, deskundige wapens en munitie bij het NFI. Dat 
blijkt in de praktijk. Daarom ontstond het idee voor de cursus 
‘Schotbeschadigingen op de plaats delict’.

“Wij kregen zaken terugverwezen van de rechtbank, met het verzoek het dossier 
nog eens te bekijken, voordat daarover een beslissing genomen zou worden. 
Daaruit bleek dat de beschrijving van schotbeschadigingen beter kon en dat er 
meer uit te halen viel.” De cursus bij het NFI is gericht op zowel onderzoek als 
het fotografisch en beschrijvend vastleggen van schotbeschadigingen. Dat is van 
belang voor een latere reconstructie of nader onderzoek door het NFI. 
Schotbeschadigingen, zoals in een muur, een ruit of een auto, zijn namelijk niet 
altijd goed veilig te stellen of te verplaatsen.

Toetsen
Met de opgedane kennis kan de FO’er gericht op zoek naar afgeschoten munitie 
en de plek waar de schutter moet hebben gestaan, waar misschien nog sporen 
te vinden zijn. En mogelijk kan hij ook de verklaring van een verdachte toetsen, 
zegt Jacobs. “Als een verdachte verklaart dat hij op een auto heeft geschoten 
omdat die dreigend op hem afkwam, kun jij misschien zeggen: ‘Hij is niet van 
voren beschoten maar van achter.’ En dan hoef je niet eens altijd heel precies te 
weten of de schootshoek nou 22 of 23 graden was. De richting is soms al vol-
doende. We geven er overigens ook mitsen en maren bij, waarmee je rekening 
moet houden. Hoeveel mensen zaten er in de auto, is de auto nu meer of minder 
door z’n vering gezakt, stond hij op het wegdek of misschien op de stoep, stond 
hij vol met gestolen spullen die er nu uit zijn? Dat soort zaken moet je allemaal in 
je achterhoofd houden.”
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die rechte lijnen zijn op auto’s nauwelijks 
te vinden; vrijwel elk onderdeel, ook aan 
de buitenkant, heeft een of meerdere 
rondingen. Jacobs: “Bij een muur kun je 
zeggen dat de kogel met 120 graden die 
muur heeft geraakt. Maar bij een auto is 
dat veel moeilijker.”
De politiemensen gaan aan de slag met 
een gradenboog, een meetlat en son-
deerstokjes, dunne ronde stokjes van 
enkele decimeters die zij door de kogel-
gaten heen kunnen steken. Daarnaast 
krijgen zij materialen tot hun beschik-
king waarmee zij, met enige creativiteit, 
het probleem van de rondingen kunnen 
oplossen. Jacobs: “Als een auto in een 
garage op een brug staat, kun je de 
onderdelen van die brug als rechte lijnen 
gebruiken. Van daaruit kun je de schoots-

hoek berekenen. Maar buiten op een 
plaats delict is het natuurlijk lastiger.”

Lijntjes
Tijdens het theoriegedeelte eerder op de 
dag heeft Jacobs enkele oplossingen aan-
gedragen. Een loodlijn bijvoorbeeld voor 
een verticale meting, om te berekenen of 
de kogel van boven of beneden kwam 
en zo mogelijk met welke schootshoek. 
Maar ook duct tape. “Als je het geluk 
hebt dat de auto op een droog en egaal 
oppervlak staat, kun je met tape op de 
grond een rechthoek eromheen maken. 
Zijn de omstandigheden minder ideaal, 
dan kun je ook lijntjes spannen. Je moet 
er een virtuele rechthoek omheen 
maken, op wat voor manier dan ook. 
Daar kun je je hoeken tegen afzetten.” 

Dat zal niet altijd lukken. “Soms kun je 
er gewoon niets over zeggen. Of je kunt 
wel berekenen dat de kogel van links, 
rechts, boven of beneden kwam, maar 
niet onder welke hoek.”
De groepjes FO’ers krijgen elk een deel 
van de auto toegewezen, met genum-
merde schotbeschadigingen. Als ze daar 
klaar zijn, rouleren ze. 

Kofferbak
Een groepje FO’ers uit het noordoosten 
van Nederland begint bij een kogelgat 
links achter in de auto. Dat loopt hele-
maal door tot in de kofferbak, ontdekken 
ze. Binnenin heeft de kogel een plastic 
laag losgeslagen. Zij proberen er een son-
deerstokje doorheen te steken, maar dat 
gaat lastig, waarschijnlijk omdat het gat 
door verschillende materialen loopt die 
ieder op een andere manier zijn ver-
vormd. “Het is een ‘beste jongen’ 
geweest”, zegt een van de mannen. “Hij 
is hier door twee lagen staal heen gegaan, 
waaronder een gefelste rand. Vaak zit 
zo’n projectiel dan wel vast, maar deze 
had genoeg energie om verder door te 
gaan.”
Het lijkt wel een rechte baan, aldus een 
collega. “Als je in die richting doorkijkt, 
moet hij daarheen zijn gegaan. Dan kan 
hij daar in de leuning van de achterbank 
zitten.” Maar volgens een ander mogen 
ze daar niet op blindvaren. Marlies 
Bestebreurtje geeft het groepje een aan-
wijzing. “Aan de andere kant zit ook een 
gat. Dat zou bij die gaten kunnen 
horen.”
Volgens één van de heren kan de kogel 
ook helemaal uit elkaar zijn geslagen. 
“We moeten kritisch kijken wat we 
kunnen uitsluiten.” Ze gaan op zoek naar 
mogelijkheden om een loodlijn op te 
hangen en met de gradenboog metingen 
te doen aan de buitenkant van de auto. 
“Het enige wat we op dit moment kun-
nen zeggen, is dat de kogel van dit naar 
dat gat een bepaalde baan heeft gehad, 
en dat hij daarna wellicht ergens onder 
in de kofferbak terecht is gekomen.”

Voorruit
Bij de linker voorkant is een groepje uit 
Amsterdam bezig. FO’er Peter Nijsen 

‘We prikken altijd een sondeerstokje in het kogelgat, tot waar de kogel er weer uit is gekomen.’

‘Met al die ronde oppervlakken kun je soms wel berekenen waar de kogel vandaan kwam, maar niet onder 

welke hoek.’
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onderzoekt de voorruit, waar een flink 
kogelgat in zit. “Ik heb gisteren geleerd 
dat de inschotkant glad is en de uitschot-
kant ruw. De kogel stroopt als het ware 
het glas op aan de uitschotkant. Door 
aan het glas te voelen, kun je proberen 
dat te ontdekken.” Zijn conclusie is dat 
de kogel van binnenuit door het glas 
moet zijn gegaan. “Terwijl ik eerst dacht 
dat van buiten naar binnen was gescho-
ten. Ik heb heel wat kogelgaten gezien, 
maar dit is nieuw voor mij. Er gaat een 
wereld voor mij open.” Nijsen heeft al 
een jaar of dertien in zijn werk te maken 
met kogelgaten in glas. Heeft hij zonder 
de kennis van de cursus nooit verkeerde 
conclusies getrokken? “Ik heb er nooit 
een conclusie aan verbonden”, glimlacht 
hij. “Ik heb alleen gezegd dat ze er zijn.”
Hij en zijn collega’s hebben nog meer 
ontdekt tijdens de training, vertelt hij. 
“Wij prikken altijd een sondeerstokje in 
het kogelgat, net zo lang tot we aan de 
andere kant van het materiaal hebben 
gevonden waar de kogel eruit is gegaan. 
Nu hoorden we dat aan het begin van 
een kogelgat een heel klein plat stukje 
zit, de lead-in, dat min of meer al de 
richting aangeeft. Dat is het uitgangspunt 
voor je redenatie.”
Benno Jacobs verklaart de oorsprong van 
het minuscule platte stukje: “Dat lead-in 
spoor ontstaat door het eerste contact dat 
de kogel maakt, voordat hij van baan 
verandert. Als de kogel het materiaal 
raakt, heeft hij zoveel snelheid dat hij 
nog even rechtdoor wil. Zo maakt hij 
dat lead-in spoor. Daarna verandert z’n 
snelheid of hij wordt instabiel, dan kan 
hij van baan veranderen. Dus dat eerste 
contact is richtinggevend in je onder-
zoek.”

Ricochet
Collega’s uit Limburg zijn intussen bij de 
rechter voorkant aan het werk. Vlak ach-
ter de koplamp zit een gat. Zij vermoe-
den dat het projectiel vanaf beneden is 
gekomen, wellicht is het via de vloer of 
een lager voorwerp omhoog geketst. Ze 
hebben een houten blok neergezet 
waarmee ze die situatie kunnen naboot-
sen. Ze zijn nu druk bezig met de gra-
denboog, al twijfelen ze of dat enige 

waarde heeft. “Op het moment dat een 
kogel ricocheert, kan hij heel instabiel 
worden als hij verder doorgaat”, zegt een 
van de collega’s. “Als dat zo is, kunnen 
we niets met zekerheid zeggen over de 
hoek waarmee hij de auto is ingegaan.”
Marlies Bestebreurtje bevestigt dat later 
bij de eindbespreking. “Wij hebben gis-
teren geschoten via het plankje dat jullie 
nu gebruikten als hulpmiddel om je 
hoek uit te zetten. Daar zit een heel 
mooi lang ricochet in. Maar daardoor is 
het een instabiele kogel geworden. Ik 
zou deze schotbeschadiging niet durven 
sonderen, omdat je niet zo’n mooi lead-
in spoor hebt. Maar iedereen heeft wel 
de richting van het schot kunnen ont-
dekken: van voor naar achter.”
Een andere lastige opdracht is de zijruit 
van de linker achterdeur met twee 
kogelgaten. Zo’n ruit brokkelt namelijk 
makkelijk af en kan dan in elkaar zakken. 
“Als je daar schotrestenfolie opplakt, kun 
je dat dan een tijd laten zitten?”, vraagt 
Jacobs tijdens de nabespreking. “Of moet 
het er meteen af? Als je de ruit niet 
beplakt, zakt hij zeker in.” Het blijft een 
discussiepunt binnen de groep, omdat er 
met het verwijderen van de folie onge-
twijfeld ook glasdeeltjes meekomen. De 
beste oplossing lijkt te zijn, de ruit direct 
aan twee kanten met schotrestenfolie te 
beplakken en één kant er gelijk weer 
vanaf te halen.

Kofferbak
Uiteindelijk vinden de groepjes een aan-
tal kogels terug. Een gat in de rechter 
voordeur leidt langs een lange sondeer-
stok naar een kogelgat in de rugleuning 
van de passagiersstoel. De FO’ers uit 
Limburg ontdekken daar de kogel. Een 
andere kogel, klein kaliber, ligt onder in 
de rechter achterdeur, tussen de buiten-
wand en de bekleding. De FO’ers ver-
moedden dat al. En ook in de kofferbak 
ontdekken ze een klein projectiel. De 
kogel die door de voorruit is gegaan, ligt 
in ieder geval niet in de auto. 
Bestebreurtje bevestigt het vermoeden 
van Peter Nijsen, dat deze kogel van bin-
nenuit is gekomen. “We hebben van 
achter de auto binnendoor geschoten, 
met het kofferdeksel open.” De FO’er 

Het zogenaamde lead-in spoor ontstaat door het 

eerste contact dat de kogel maakt.

De kogel is in de deurpost blijven hangen.

Met licht is de beschadiging van de ricochet (afge-

ketste kogel) goed te zien.
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die vermoedde dat deze kogel een 
‘beste jongen’ was, heeft gelijk. “Wij 
hebben geschoten met een kalashni-
kov”, zegt Bestebreurtje. “De kogel, of 
een deel daarvan, is aan de rechterkant 
weer de auto uitgekomen.” Dat heeft 
niet iedereen gezien. “Hij is waar-
schijnlijk al heel snel gefragmenteerd”, 
voegt zij eraan toe. “Er zitten wel een 
stuk of vijf beschadigingen in de ach-
terbank, en een heel klein deeltje lag 
onder de auto. Dat viel eruit toen we 
de deur opendeden.”

Geslaagd
De cursisten zijn met vlag en wimpel 
geslaagd voor hun opdracht. De hoe-
ken die – soms met de nodige impro-
visatie – zijn berekend, vallen vrijwel 
allemaal binnen de marge van de vijf 
graden afwijking die is toegestaan. En 
in sommige gevallen was het ook 
mogelijk te achterhalen of een kogel 
‘links- of rechtsdraaiend’ was, wat iets 
kan zeggen over het vuurwapen. Zelfs 
de ‘instinker’ maakte geen echte slacht-
offers: niemand schreef het gat onder 

het slot van de rechter voordeur toe 
aan een kogel, al bleef wel onduidelijk 
waardoor het veroorzaakt was. “Het is 
geslagen met een centerpunt”, vertelt 
Marlies Bestebreurtje. 
“Ik hoop dat jullie ervan geleerd heb-
ben”, zegt Jacobs bij het afsluiten van 
de cursus. “Wij leren er zelf ook van, 
door het contact met jullie. Dat willen 
wij graag voortzetten.” De cursisten 
kunnen het komende jaar bellen als zij 
een vraag of een probleem hebben in 
verband met schotbeschadigingen. “Wij 
kijken dan mee als docent. Als het 
daarna alsnog door het NFI onder-
zocht moet worden, doen collega’s van 
ons dat. Maar ook andersom: als een 
onderzoek naar een schietpartij inte-
ressante resultaten oplevert, horen wij 
dat graag. Misschien dat wij daarvan 
weer wat kunnen leren.”
Daarnaast biedt hij aan om materiaal te 
testen, als een FO’er wil weten hoe dat 
reageert op projectielen. “Als je bij-
voorbeeld twee verschillende scenario’s 
hebt, kun je er dan misschien één uit-
sluiten, of van één zeggen dat die het 

meest waarschijnlijk is. Schroom niet 
om dat te vragen.” Dat is ook vanmid-
dag gebeurd. Jacobs heeft ter afsluiting 
nog met verschillende kalibers op ver-
schillende materialen geschoten om te 
laten zien welk effect dat heeft. Op 
verzoek van één van de cursisten ook 
op een plaat aluminium. “Er zijn 
zoveel auto’s met aluminium onderde-
len”, zegt de betreffende FO’er. “Ik wil 
ook graag weten hoe dat materiaal rea-
geert.” n

redactie.blauw@politieacademie.nl

Voor	meer	informatie:

PKN	>	Forensische	opsporing	>	

FO	PD-maatwerk	>	PD	

Schietincident

Over	de	cursus	

‘Schotbeschadigingen	op	de	

plaats	delict’,	kijk	op	academy.

forensischinstituut.nl

Een cursist van de forensische opsporing legt de schotbeschadigingen fotografisch vast.
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