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Van de redactie
De gebeurtenissen van de afgelopen weken in Frankrijk, België en Duitsland laten zien dat de terreurdreiging ook
voor Nederland steeds dichterbij komt en de kans op een eventuele aanslag in Nederland toeneemt. Het gevolg is dat
politie- en overheidsdiensten maximaal belast zullen gaan worden en dat in een periode waarbij veel overheidsdiensten
kampen met allerlei bezuinigingsmaatregelen en personeelstekorten. Ter nagedachtenis aan de 130 slachtoffers van de
aanslagen in Parijs, waaronder ook enkele politieagenten, is ditmaal als coverfoto gekozen voor een eerbetoon aan het
Franse nationale monument, de Eiffeltoren.
In oktober werd in Limassol, Cyprus het jaarlijkse IPA Wereldcongres gehouden. Tijdens dit congres werd er een nieuw
internationaal hoofdbestuur gekozen. De Nederlandse sectie werd tijdens het congres verrast met de “Silver Website
Award 2015” voor onze landelijke IPA-website. Deze Award is het resultaat voor de enorme inzet van onze landelijke
webmaster, John Korsel, voor het inrichten en onderhouden van onze website.
In november werd op de Koning Willem II kazerne in Apeldoorn de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering gehouden.
Hierbij kwamen de gebruikelijke onderwerpen aan de orde. Tevens werd het besluit genomen om de contributie voor
2016 vast te stellen op € 25 en voor nieuwe leden is het 1ste jaar zelfs gratis!
In deze uitgave vindt u een uitgebreid verslag van onze Nederlandse deelnemer aan het 3e IPA World Seminar for
Young Police Officers. Dit 2-weekse seminar werd ditmaal door de Poolse IPA-sectie georganiseerd. Uit 45 landen
waren 52 IPA-collega’s aanwezig op de politieacademie in Legionowo, Polen. Deze deelnemers namen ook deel aan een
aantal officiële gelegenheden, namelijk het 25 jarige bestaan van de politieacademie in Legionowo, 90 jaar vrouwen
bij de politie gevierd in het parlement te Warschau en de dag van de politie eveneens in Warschau. Het 4e IPA World
Seminar for Young Police Officers zal in 2017 worden gehouden in Green Bay, Wisconsin in de Verenigde Staten.
Ook is er een boeiend verslag van het dames voetbalteam dat heeft deelgenomen aan het World Police Indoor Soccer
Tournament. Dit evenement wordt jaarlijks georganiseerd in en rondom Eibergen. Aan dit toernooi deden 208 teams
uit 54 landen mee. IPA Nederland was dit jaar ook aanwezig met een eigen IPA-stand.
Verder vindt u een artikel over het Politie Veteranen Platform (PVP). Dit platform is opgericht voor politieveteranen
die voorafgaand aan hun indiensttreding bij de politie als militair zijn uitgezonden en voor politiemensen die zijn
uitgezonden voor buitenlandse politiemissie.
Ook is er aandacht voor het IPA Opleidingscentrum in Gimborn,
Duitsland. U vindt in deze uitgave het complete seminaroverzicht
van 2016. In september zal er een Nederlandstalig seminar worden
gehouden over Motorbendes.
Tevens is er een verslag van de deelname van seminar “Evidence
based policing”, die werd bijgewoond door een van onze landelijke
bestuursleden.
Mocht u een leuk of interessant verhaal hebben of heeft u leuke
politie- of IPA-gerelateerde foto’s gemaakt, dan houdt de redactie
zich aanbevolen!
Namens zowel het bestuur van IPA Nederland als de redactie, wens
ik u fijne en prettige feestdagen en uiteraard de beste wensen voor
het nieuwe jaar!
Servo per Amikeco!
Marcel van Beek
Eindredacteur IPA Nederland
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Mededelingen vanuit het Landelijk Bestuur:
International Youth Gathering 2016

Algemene Ledenvergadering:

In het vorige blad kon u het verslag van Andrea en Alida
lezen over hun belevenissen tijdens de International
Youth Gathering 2015 in Spanje. In 2016 is er weer
een IYG en deze zal gaan plaats vinden in Los Angeles,
Californië in Amerika!

In een gemoedelijke en zeer constructieve sfeer werd
op vrijdag 20 november jl. de najaars ALV gehouden in
de Koning Willem III kazerne te Apeldoorn. Los van de
vaste agendapunten voor deze vergadering, zoals beleid,
financiën en communicatie werd er ook ruimschoots
aandacht besteed aan een nieuw initiatief van IPANederland, namelijk de sponsoring van de Stichting
Blauw.

Namens IPA Nederland zullen er 2 deelnemers
afgevaardigd worden en de kosten zijn, exclusief de
reisverzekering, voor rekening van IPA Nederland. Is uw
(klein)zoon/-dochter op het moment van deelname 16 of
17 jaar oud en spreekt hij/zij goed Engels? Dan komt zij/
hij in aanmerking voor deelname.
De actuele informatie betreffende de IYG vind je op
http://www.ipa-usa.org/IYG.
Wie er naar toe mag, zal door middel van loting worden
vastgesteld.

Tijdens de ALV werd het sponsorcontract met IPANederland ondertekend door onze voorzitter Jaap Taal
en de voorzitter van de Stichting Blauw Gerard Loose.
Tijdens de vergadering zijn er ook een aantal besluiten
genomen, t.w.:
de contributie voor 2015 is vastgesteld op € 25
voor nieuwe leden is het 1ste jaar gratis

Opgave vóór 01 januari 2016 bij Patrick Reinerink:
education@ipa-nederland.nl

IPA Nederland aanwezig op het 33e World Police Indoor Soccer Tournament
Van 12 tot 16 oktober werd voor de 33e keer het World Police Indoor Soccer Tournament op diverse locaties in de
Achterhoek, Groenlo, Lichtenvoorde en Eibergen georganiseerd Deze editie namen 208 teams deel aan het toernooi,
in totaal waren er 2.500 deelnemers. Deze kwamen uit Zuid-Amerika, Azië, Afrika en Europa. Bij de officiële opening,
maandagavond in Eibergen, waren drie leden van het Landelijk Bestuur aanwezig.
Ook ditmaal werd het toernooi gesteund en gesponsord door IPA Nederland. Voor de eerste keer was IPA Nederland
tijdens het toernooi aanwezig met een stand vol IPA-artikelen. Naast gratis voorwerpen werd er ook goed verkocht, de
omzet bedroeg meer dan € 600.

Inzamelingsactie ter ondersteuning gezin overleden collega en IPA-lid
De afdeling Arrestantentaken Arnhem start een inzamelingsactie voor het gezin dat achterbleef, nadat collega Anton
Holtes (Arrestantenzorg Arnhem ) op 25 september jl. onverwachts overleed.
Samen met vrienden van het gezin hebben we onlangs initiatief genomen tot een geldinzamelingsactie om het Antons
vriendin mogelijk te maken haar rijbewijs te gaan halen. Het hiertoe door het gezin zorgvuldig bij elkaar gespaarde
geld is momenteel nodig voor onverwachte uitgaven na het overlijden. Een rijbewijs betekent niet alleen betere
vervoersmogelijkheden voor de kinderen, het zou ook haar kansen op de arbeidsmarkt aanzienlijk vergroten. Het
ingezamelde geld wordt besteed aan de betaling van de rijlessen die Johanna, zodra zij daaraan toe is, gaat volgen. De
IPA Arnhem ondersteunt deze actie van harte. Hun leus “Dienen door vriendschap”, komt ten volle tot zijn recht.
Het Bankrekeningnummer: NL23RABO0143770810 tnv IPA Nederland o.v.v. “Actie rijbewijs”, is beschikbaar gesteld om
bijdragen over te maken.
Heb je vragen of behoefte aan meer informatie over deze actie, dan kun je contact opnemen met Marcel
Wienholts (Arrestantenzorg Arnhem): 0900-8844
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Landelijk Bestuur IPA Nederland

Jaap Taal			

Marcel van Beek		

Wim Cornelis		

Vice-voorzitter IPA Nederland
vice-president@ipa-nederland.nl

Patrick Reinerink		
Educatie
education@ipa-nederland.nl

Bert van der Wal 		

Mariëlle Roeper-Spruijt		

Voorzitter IPA Nederland
president@ipa-nederland.nl

Penningmeester
treasurer@ipa-nederland.nl

Communicatie
communication@ipa-nederland.nl

Algemeen bestuurslid
amb2@ipa-nederland.nl

Ondersteuning voor het landelijk bestuur wordt geleverd door:

Wim Olieman

Beleid
policy@ipa-nederland.nl

Ledensecretariaat:
Mirjam van der Sluijs-Taal
			enrolment@ipa-nederland.nl
Webmaster : 		
John Korsel
			webmaster@ipa-nederland.nl
Contactsecretaris:
Wouter Osinga
			travel@ipa-nederland.nl
Webshop:		
Berry Bouwer
			webshop@ipa-nederland.nl
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Welgelegen, Vaarwel
Op woensdag 26 augustus rond 11.45 uur werd de verkoop van het voormalige IPA-huis Welgelegen in
Serooskerke op Walcheren bekrachtigd door de ondertekening van de akte bij de notaris in Middelburg.
Een moment van blijdschap en weemoed.
In 1986 werd het pand aangekocht door de IPA en in 2010 werd het pand op de markt gezet. Dat proces
werd begonnen door de toenmalige voorzitter Kees Sal en toenmalig penningmeester Johanna Schotanus.
Het proces werd afgerond door hun ambtsopvolgers, landelijk voorzitter Jaap Taal en penningmeester
Bert van der Wal.
Kort na het op de markt komen van Welgelegen kwam er een enthousiaste kijker en deze heeft uiteindelijk
nu het pand in zijn bezit gekregen. Het was een proces van de lange adem met zelfs een verlengde
huurperiode, zoals ook onze makelaar Martijn van Rutten van DTZ Zadelhoff ook bevestigde.
Een half uur na de overdracht brachten Jaap en Bert een laatste bezoek aan Welgelegen waar
verbouwingswerkzaamheden nog in volle gang zijn. Vroegere bezoekers zullen alleen de buitenkant nog
herkennen, van binnen is al veel gedaan maar moet ook nog wel het een en ander gebeuren maar het
zal een plaatje worden. De nieuwe eigenaar in de persoon van Leon Overdulve gaat er nu van uit dat alle
werkzaamheden in mei volgend jaar zullen zijn afgerond. Dan is het geheel min of meer terug gebracht
in de toestand van rond de oplevering eind 19e eeuw en dan wel van alle moderne gemakken voorzien.
Bijna dertig jaar IPA-huis Welgelegen, een hele periode, een mooie periode waarop velen maar zeker de
vrijwilligers uit Zeeland met plezier maar ook met weemoed kunnen terugkijken!

Nieuw postadres IPA-Nederland !!
Met ingang van vrijdag 4 september 2015 is het postadres van het secretariaat en de ledenadministratie
van IPA Nederland veranderd.
Met ingang van deze datum dient alle post gezonden te worden aan:
IPA Nederland Postbus 13 7260 AA Ruurlo
Dit nieuwe postadres zal z.s.m. worden aangepast op de website en alle formulieren die daar te vinden
zijn. De oude adressen in Emmen en Culemborg komen hiermee te vervallen.
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IPA ICT nieuws
Financieel pakket
Het Landelijk Bestuur heeft medio 2015 besloten om opdracht te geven tot de bouw van een applicatie ter
ondersteuning van de districtspenningmeesters en de landelijk penningmeester. De constructie van deze
applicatie komt overeen met die van MIJN IPA en de landelijk website. Dat wil zeggen dat ieder district zijn
eigen deel daar in heeft, maar de landelijk penningmeester het totaal overzicht heeft.
De oplevering van deze applicatie zal eind november 2015 plaatsvinden waarna begin december de opleiding
van de penningmeesters kan beginnen. De applicatie kan dan met ingang van het nieuwe boekjaar per 1
januari 2016 in gebruik worden genomen.
De opleiding zal op een aantal verschillende locaties in het land plaatsvinden in groepjes van 4 a 5 personen.
Het LB zal voor de benodigde apparatuur zorgen zoals laptops en Wifi verbinding.
Website
Op de (web) redacteuren dag van 9 juni jl. is uitvoerig gesproken over de nieuwe werkwijze met betrekking
tot het beheer van de districtswebsites. Hoewel er twijfels waren over de beheersbaarheid van de centrale
invoer door één persoon, blijkt daar in de praktijk geen enkele grond voor te bestaan. Maar eigenlijk moeten
we daar niet blij mee zijn, want dat betekent dat het aanbod van nieuws uit de 22 districten tot op heden
matig is.
Desondanks kreeg de website van IPA-Nederland een zilveren award voor haar website op het in Cyprus
gehouden IPA Wereldcongres. Als alle districten hun aandeel gaan leveren kunnen we van zilver misschien
wel goud maken ……?
Digitalisering IPA archief
Na de introductie van de applicatie voor de penningmeesters zal er gewerkt worden aan de bouw van een
applicatie t.b.v. de secretarissen inclusief de landelijk secretaris.
Daarbij zal ook een start worden gemaakt met het schonen, indelen en digitaliseren van het landelijk IPA
archief. Dit wordt “een mega klus” die zeker een lange periode zal duren en zeker niet binnen het komende
jaar zal zijn afgerond.
Aanbod eenvoudige computercursus
Medio 2016 zal het LB aan die leden die daar behoefte aan hebben een eenvoudige beginnerscursus
computergebruik aanbieden. De bedoeling daarbij is dat leden in groepjes van hooguit 5 personen een uitleg
krijgen over het basisgebruik van de meest gangbare programma’s en de bij IPA-Nederland in gebruik zijnde
website en MIJN-IPA. Deze cursus zal zoveel mogelijk op een locatie binnen de districten worden gegeven.
Nadere uitwerking en informatie volgt begin 2016.
John Korsel, webmaster IPA-Nederland.
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IPA Wereldcongres 2015, Cyprus
Van 14 tot en met 17 oktober vond op Cyprus het
jaarlijkse IPA-wereldcongres plaats. In Limassol waren
twee hotels voor deze bijeenkomst gereserveerd. Jammer
hierbij was dat veel delegaties over deze hotels werden
verdeeld waardoor de zo belangrijke wandelgangen rond
een congres niet altijd optimaal konden functioneren.
Uiteraard waren er de vaste zaken zoals de officiële
opening en een afsluitend galadiner maar belangrijker
was natuurlijk de inhoud van het congres.
Vaste punten waren uiteraard rapportages van de diverse
commissies maar nog belangrijker de voorstellen van
het Internationaal Bestuur en enkele secties. Vorig jaar
in Potsdam waren veranderingen in de Internationale
Statuten en Huishoudelijk Reglement afgesproken en deze werden nu aangenomen. Verder werden besluiten
genomen over de organisatie van internationale ontmoetingen. Zo werd ingestemd met de organisatie van het tweede
vrouwen politie seminar in Rusland in 2016, het vierde seminar voor jonge politiefunctionarissen in de VS in 2017 en
de organisatie van het wereldcongres in het Verenigd Koninkrijk in 2025.
Als laatste maar uiterst belangrijk punt stond de verkiezing van het Internationaal Bestuur op de agenda. Uitslag
daarvan is:
Internationaal voorzitter				
Internationaal secretaris-generaal 			
Internationaal penningmeester financieel		
Internationaal penningmeester sociaal			
Hoofd Internationaal secretariaat:			
Voorzitter Externe Relaties Commissie (ERC)		
Voorzitter Professionele Commissie (IPC)		
Voorzitter Sociale en Culturele Commissie (ISCC)		

: Pierre Martin Moulin
: George Katsaropoulos
: Romain Miny
: Wolfgang Gabrutsch
: Stephen Crockard
: Alexey Gankin
: May-Britt Rinaldo
: Gal Sharon.

Laatstgenoemde is tevens gekozen tot Internationaal Vicevoorzitter.
Voor een aantal functies waren meerdere kandidaten. Verder werd afscheid genomen van twee leden van het
Internationaal bestuur, Werner Busch en Kees Sal.
IPA Nederland werd verrast met een zilveren vermelding voor onze website en ik mocht een bronzen medaille in
ontvangst nemen voor vertrekkend commissielid Rob Out (Externe Relaties Commissie).
Volgend jaar vindt het wereldcongres plaats in Nieuw Zeeland, in 2017 in Bulgarije en in 2018 mogen wij als IPA
Nederland laten zien wat we waard zijn want de organisatie van een dergelijk congres is bepaald geen sinecure.
Jaap Taal
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3rd IPA World Seminar for Young Police Officers

Zondag 19 juli, 03:00 uur sta ik met een bakje koffie in
de keuken. Ik moet nog even wakker worden, voordat
we in de auto stappen naar Amsterdam. Mijn vlucht gaat
om 07:05 uur, maar 1,5 uur reistijd en 3 uur van te voren
inchecken maakt het een halve nachtdienst. Eenmaal op
Schiphol aangekomen neem ik in de stromende regen
afscheid van mijn vrouw en ga op zoek naar mijn gate.
Dit ging zo snel dat ik vervolgens nog 2,5 uur over had
om lekker rustig taxfree te shoppen en een kopje koffie
te drinken.
Na een korte vlucht van een uur en drie kwartier land ik op
het vliegveld van Warschau.
In de aankomsthal staan
Aneta en Greg van de Poolse
IPA met een groot bord
van de IPA de reizigers van
over de hele wereld op te
wachten. Aangezien ik zo
vroeg was, moest ik nog
even geduld hebben tot er
wat meer collega’s waren
om met het pendelbusje
naar Legionowo te worden
gebracht.
Na ongeveer een uurtje kwam Serge uit Canada ook op
het grote IPA bord aangelopen. Hij was, anders dan ik, 28
uur onderweg geweest en moest drie keer overstappen.
We raakten al snel aan de praat en het voelde alsof ik met
een Nederlandse collega sprak, alleen dan in het Engels.
Kort hierop besloten Aneta en Greg dat wij wel heel lang
moesten wachten op het vliegveld en werden wij alsnog
met een klein busje naar Legionowo gereden.
Legionowo is een van de locaties voor het
politieonderwijs in Polen. Eenmaal door het toegangshek

kwamen we op een enorm groot terrein met veel
gebouwen en meerdere grote pleinen. Het viel me direct
op dat alles er zo keurig uit zag. Geen troep op de grond,
de gebouwen keurig onderhouden en het gras netjes
gemaaid. Serge en ik werden gevraagd of wij ook samen
een kamer wilden delen. Aangezien we beiden direct een
goede klik hadden was dit natuurlijk geen probleem. We
kregen het advies om met de trein naar Warschau te gaan,
want het avondeten was om 18:30 uur en in Legionowo
was behalve een kroeg en een supermarkt niet veel te
doen.
Nadat we de kamer hadden
ingericht en even hadden
opgefrist besloten we dan
ook het advies te volgen.
Hier begon ons eerste
avontuur in Polen. Behalve
de
kaartjesautomaat
sprak niemand buiten de
politieacademie Engels en
alle borden waren in het
Pools. Na enige puzzelen
waren we tot de conclusie
gekomen dat Warsawa de
grootste kanshebber was
voor de Poolse benaming voor Warschau. Nu nog het
perron zien te vinden en een half uur later stonden we
midden in Warschau. Een stad met fantastische mooie
oude gebouwen welke tussen moderne grote flats
stonden. Na een lekkere Poolse lunch hebben we een
rondje door de stad gelopen en wat geshopt in een mega
shoppingcenter.
Om 18:00 uur waren we terug op de academie waar
intussen bij de ingang van ons hotel al een
behoorlijke groep mensen stonden. Het
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contact leggen met de verschillende nationaliteiten ging
erg makkelijk en de meeste mensen konden zich goed
verstaanbaar maken in het Engels. Wederom had ik direct
het gevoel alsof ik thuis op het bureau was. De mensen
komen uit verschillende landen, spreken andere talen,
maar ze zijn allemaal uit het zelfde politiehout gesneden.
Immers zijn we allemaal gewend om snel contact te
maken en zijn erg sociaal. Op de politieacademie was geen
ruimte waar men in de avond kon verblijven, dus werd al
heel snel een van de kamers van de collega’s omgetoverd
tot de woonkamer van de week. Room 101 was vanaf dat
moment een begrip. Dit mede door de gastvrijheid van
de aldaar slapende collega’s uit Duitsland en Malta. Na
een aantal biertjes en de Poolse delicatesse, Wodka dook
iedereen het bed in om de volgende dag op tijd op te
staan voor de officiële opening van de seminar.
Maandagochtend 08:00 uur na het ontbijt bevonden
zich 52 personen uit 45 verschillende landen zich in de
congreszaal van de politieacademie. Op alle tafels stonden
vlaggetjes van verschillende landen zodat men direct wist
waar zijn/haar plaats was. Het congres werd geopend
door de deputy chief
van Warschau en de
commander van de
politieacademie.
Hierna werd het
programma van de
aankomende dagen
besproken. De eerste twee dagen waren gevuld met
lezingen over zeer verschillende onderwerpen, maar waar
iedere politieagent zich in kon vinden. Hierover later meer.
Dag drie bracht bij iedereen een glimlach op het gezicht.
Een dag met Paladin Tac, een geprivatiseerd militair bedrijf
opgericht door oud leden van de GROM. Dit beloofde heel
wat goeds te worden. Ook werd er uitgelegd dat we voor
een aantal officiële gelegenheden waren uitgenodigd; het
25 jarige bestaan van de politieacademie in Legionowo,
90 jaar vrouwen bij de politie gevierd in het parlement te
Warschau en de dag van de politie ook in Warschau. Dit
was dan ook de reden dat we allemaal waren verzocht om
ons nette politiepak mee te nemen naar Warschau.

De eerste lezing ging over het verleden en heden van de
Poolse politie. Hierna was het tijd voor onze coffeebreak,
met dit zal je niet verwachten.... thee. Hoe bijzonder is het
dan om te zien dat wij niet het enige land zijn waar op iedere
hoek van de gang een koffieautomaat staat. Dit maakte
dat menig collega al wat ontwenningsverschijnselen
kreeg en in paniek raakte toen men vertelde dat er in de
gehele academie geen koffieautomaat te vinden was. De
organisatie zag dit ook en beloofde voor de volgende dag
het probleem getackeld te hebben. De volgende lezing
werd gegeven door een Poolse collega welke nu werkte
bij Frontex en ging over het beveiligen van de EU-grenzen.
Iets wat je als Nederlandse politieagent eigenlijk niet
kent, ook al werk ik zo dicht bij de Duitse grens. Vooral
de samenwerking welke tot stand was gebracht met de
aangrenzende landen was indrukwekkend.

Na de lunch stond en er nog een tweetal lezingen op de
agenda. Terroristische dreiging in de EU en drugssmokkel
en de productie hiervan. Het viel mij hierbij vooral
op dat ik mijn beeld enorm moest bijstellen van de
Poolse politie. De samenwerkingsverbanden die men
in Polen heeft zijn indrukwekkend. Zo is Amerika een
grote bondgenoot en alle Amerikaanse bureaus met
de beroemde afkortingen zoals de FBI, DEA, enz. waren
geregeld op werkbezoek en andersom. De laatste lezing
ging zoals eerder gezegd over de drugsproblematiek in
Polen en de EU. Het duurde ongeveer 1 minuut voordat
the Netherlands werd genoemd en vervolgens werd
overduidelijk dat onze Nederlandse handelsgeest duidelijk
ook in Polen had gezegevierd. Van de vier casussen waren
alle hoofdverdachten Nederlanders. Hierbij werd de
samenwerking met de Nederlandse politie geprezen. Ik
wist dan ook niet dat in Polen vooral de grondstof voor
MDMA het zogeheten BMK werd geproduceerd en in
grote getale naar Nederland werd vervoerd. Deze lezing
maakte vervolgens dat ik door collega’s van verschillende
landen werd gevraagd of ons drugsprobleem echt zo
groot was. Dit was dan ook het leuke van iedere lezing,
het gaf gespreksstof voor het onderling vergelijken van de
problematiek in eigen land.
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We kwamen dan ook tot de conclusie dat net als wij ieder
land drugsproblematiek had, maar dat er in Nederland
een beeld bestaat dat iedereen openlijk op straat gebruikt
en dat er op iedere hoek van de straat een coffeeshop
was.

Het leuke van deze lezingen was dat wij als groep hierin
ook betrokken werden.
Bij ieder onderwerp werden we in kleine groepen verdeeld,
om zo ook de problematiek en vooral de werkzijde in
verschillende landen te vergelijken.

De dag werd afgesloten in het Klepisko restaurant
net buiten Legionowo. Hier hebben we eerst heerlijk
gegeten, om vervolgens deel te nemen aan een aantal
kennismakingsspelletjes. In het eerste spel moesten twee

De woensdag stond in het teken van trainen met
Poolse collega’s welke werkzaam waren geweest bij
de specialistische interventie groep GROM (Grupa
Reagowania Operacyjno-Manewrowego). De groep
werd verdeeld in kleine groepen om in carrouselvorm
verschillende oefeningen te volgen.
Op de schietbaan werd getraind om onder vuur een
voertuig te verlaten en hoe men een IED kon herkennen.
In een van de lokalen werd tactical first aid gegeven.
Hierbij leerde men hoe een tourniquet moest worden
aangelegd terwijl je een schotwond had. In de Fats
(computeranimatie) ruimte werden scenario’s getraind en
als toetje mochten we in een state of the art “kill house”
casuïstiek draaien waarbij het tactisch gebruik van de
zaklamp goed van pas kwam. De dag werd afgesloten met
een buitendemonstratie van een aanhouding middels een
autoprocedure.

groepen steeds vijf rondjes om een stok draaien, om
vervolgens 10 meter verderop in een niet al te rechte lijn
een shotje Wodka te nemen. De eerste groep die de fles
leeg had, was de winnaar. De overige spelletjes waren
een geïmproviseerde stoelendans , ballonhappen en
limbodansen. Een schot in de roos voor de organisatie,
want het was een groot feest waarbij er hilarische
momenten voorbij kwamen. Na de nodige aantal drankjes
en Poolse dansles was het tijd om naar de academie te
gaan. Aldaar werd nog een afzakkertje genomen in room
101, om vervolgens het bed in te duiken.
De dinsdag stond wederom in het teken van de lezingen,
maar werd gestart met een parade ter ere van het 25 jarig
bestaan van de politieacademie in Legionowo. Iets waar ik
naar uit keek, want ik hoorde al van de Poolse collega’s dat
dit groots werd aangepakt. Nou, ze hadden dan ook niet
teveel gezegd. We werden in 10 minuten bijgespijkerd hoe
er geacht werd te marsen (iets wat ik nog nooit in mijn 12
jaar bij deze baas had geleerd) en vervolgens gingen we
in een grote stoet voorbij een podium met alleen maar
hoge officieren. Het meest indrukwekkende hierin vond
ik het speciale exercitiepeloton, welke geheel met sabel
en geweer een indrukwekkende show weggaven voor alle
aanwezigen.
Het overige deel van de dag vond wederom plaats
in de congreszaal. Hier werden lezingen gehouden
over vredesmissies in het buitenland, sekse diversiteit
binnen de politie en werd afgesloten met een lezing
over drugstransport en de vernuftige werkzijde van de
smokkelaars hierin.

Het avondprogramma hadden we in samenspraak met de
organisatie aangepast op de aanwezige Poolse studenten
op de politieacademie. Zij hadden die dag de laatste toets
van de opleiding gehad en gingen met zijn allen naar het
plaatselijke “politiecafé”. Dit was een groot succes, Poolse
dans werd afgewisseld met top 40 muziek en het feest
ging door tot in de kleine uurtjes.

En toen was het ineens alweer donderdag. De week vloog
tot dusver voorbij en ik besefte mij dat we aan de laatste
drie dagen van dit avontuur begonnen. Vandaag stond
in het teken van 90 jaar vrouwen bij de politie en wij
waren allemaal uitgenodigd in het parlementsgebouw te
Warschau. De gehele dag waren er verschillende sprekers
waaronder twee dames uit ons publiek die vertelden over
vrouwen binnen de politie in Spanje en Tokio. De dag
werd afgesloten met een heerlijk diner in een restaurant
van een oud politieman.
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naast mijn werkgebied, welke op fietsvakantie waren. Hoe
klein is de wereld dan. Als afsluiting zijn we met zijn allen
wederom uit eten geweest in een restaurant in Klepisko.
Dit was dan ook het moment om officiële geschenken te
overhandigen aan de chief van police.
Van Jaap Taal had ik een mooi schild van IPA Holland
meegekregen en deze heb ik dan ook overhandigd. Wij
kregen vervolgens uit zijn handen een certificaat van
deelname. Zoals iedereen vervolgens wel kan raden was
het die avond nog lang rumoerig en werd er met pijn in
het hart al van sommige collega’s afscheid genomen die
een vroege vlucht naar huis hadden. Ik had hierin geluk,
want mijn vlucht stond pas om 17 uur gepland. Dit maakte
dat ik de zondagochtend een uurtje langer kon blijven
liggen en samen met het grote deel van de groep per bus
naar het vliegveld werd gebracht.
De vrijdag stond in het teken van verkeer. Er waren speciaal
aangepaste personenauto’s waarbij de achterwielen op
zwenkwieltjes stonden zodat je kon ervaren hoe een auto
reageerde als je in de slip raakte. Een andere personenauto
welke over de kop kon worden gerold liet je ervaren hoe
het was om tijdens een aanrijding over de kop te gaan. Na
het diner zijn we met zijn allen naar Warschau gebracht.
Aldaar hadden we drie uur de tijd om souvenirs te kopen.
De laatste officiële dag brak vervolgens aan, immers de
zondag was puur een dag van transfer naar de vluchthaven.
We hebben afscheid genomen van de leiding van de
politieacademie en er werden geschenken over en weer
uitgedeeld. Vervolgens werden wij allemaal om 13 uur
verwacht in het centrum van Warschau. Het was namelijk
de nationale dag van politie en dit werd op zijn Pools groots
gevierd. Ik was afgelopen dinsdag al onder de indruk van
het formele karakter, maar dit was alles in het kwadraat.
In een strakke colonne liepen we samen met honderden
collega’s dwars door het centrum van Warschau naar
een groot plein waar
iedereen in keurige rijen
werd opgesteld. Het viel
mij hierbij vooral op dat
het respect van de burger
vele malen groter is dan
in ons land. Iets wat mij
regelmatig een doorn in
het oog is in mijn dagelijkse
werk.
Tijdens de mars
naar het plein hoorde
ik van meerdere kanten
mensen roepen: “Holland”
en zag mensen een duim
opsteken. Ook trof ik de
burgemeester en haar man
van een dorp direct gelegen

Hier hebben we nog heerlijk met elkaar geluncht om
vervolgens ieder een eigen weg naar de gate te vervolgen.
En dan zit je daar ineens in je eentje op het vliegveld. 7
dagen heb je bijna 24 uur per dag met elkaar opgetrokken
en een zeer hechte band met elkaar opgebouwd. Noem
het sentimenteel, maar op het moment dat ik dit typ en
terug denk aan dat moment krijg ik kippenvel en een brok
in mijn keel.
Ik besef me nu dan ook meer dan ooit wat het motto:
Servo per amikeco betekent en ik weet zeker dat ik nu
vrienden over de hele wereld heb.  Ik wil dan ook de IPA
enorm bedanken voor deze geweldige ervaring!
Tekst: Stefan Jansen
Foto’s: IPA Polen

25

Politie Veteranen Platform
Wie is het PVP?
Al in 2009 zijn
de
oprichters
van dit platform
begonnen met het
bedenken van een
‘thuishaven’ voor
politieambtenaren
die in het verleden
bij
defensie
missie(s) hebben
uitgevoerd. Voormalig defensiepersoneel die
de overstap hebben gemaakt naar de politie en
door hun uitzendingen, de status: “Veteraan”
hebben verworven. Een wettelijke term die
wordt toegekend als aan bepaalde voorwaarden
is voldaan.
Gaande het proces van het oprichten van de organisatie:
“Politie Veteranen Platform”, bleek dat er bij de politie
een doelgroep was die vergelijkbare voorwaarden hadden
met, de bij wet toegekende, veteranen. Politieambtenaren
die niet bij defensie hadden gediend (of wel, maar niet
uitgezonden) en toch uitzendervaring hadden doordat
zij waren uitgezonden in opdracht van Nederland.
Een doelgroep die na thuiskomst onder geen enkele
voorwaarden viel en geen ‘bestaansrecht’ meer had.
Op 19 november 2010 werd in Doorn bij stichting: “De
Basis” de oprichtingsbijeenkomst van het Politie Veteranen
Platform (PVP) gehouden. Een vereniging die waardering
en erkenning wil uitdragen namens alle leden, maar juist
ook de samenhorigheid en kennis in de politieorganisatie
wil vergroten op het gebied
van PTSS en veteraan zijn.

Uit recent onderzoek, gehouden door Stefan van Zanten,
blijkt dat ongeveer 5% van al het personeel werkzaam bij
de politie, onder de definitie veteraan valt. Dat komt neer
op zo’n 2.500 collega’s. Zij bestaan
uit twee subgroepen:
1.
Voormalige militairen die als militair uitgezonden
zijn geweest en momenteel bij de politie werken;
2.
Politiemensen die uitgezonden zijn geweest in 		
een buitenlandse politiemissie.
Daar waar de veteranen ‘automatisch’ zijn status veteraan
heeft verworven, zet het PVP zich juist in om ook voor de
politieambtenaren uit een politiemissie de wettelijke status
van veteraan toegekend te krijgen. Hierdoor onderscheidt
het PVP zich van andere veteranengroepen en mag gezien
worden als meerwaarde voor de Nederlandse Politie.
Uit reacties binnen de politie en de
politievakorganisaties blijkt immers dat
de erkenning, waardering en respect
voor de politie(ambtenaar)veteraan met
uitzendervaring laag is en dat van de
opgebouwde levens- en werkervaring
in de missies onvoldoende of zelfs
geen gebruik wordt gemaakt binnen de
Nederlandse politie.

Erkenning

Op donderdag 26 januari 2012 ontving
Maarten Postema, hoofdagent bij Politie
Amsterdam-Amstelland en lid van het
eerste uur van het Politie Veteranen
Platform, uit handen van de Amsterdamse
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Namens het bestuur van het PVP waren
voorzitter Fred Driessen en Stefan van
Zanten aanwezig. Stefan benadrukte
het belang van erkenning en waardering
voor het werk van politiemensen en van
politieveteranen in het bijzonder, vanuit
zijn nieuwe functie binnen het landelijk
programma Versterking professionele
weerbaarheid. Het programma zet zich
onder meer in voor de politie-interne
en de maatschappelijke erkenning en
waardering voor het hoogrisicoberoep
politie. De burgemeester benadrukte
eveneens het belang van erkenning
en waardering en heeft toegezegd
zich persoonlijk in te gaan zetten
voor maatschappelijke erkenning van
(mentaal) gewonde politiemensen in
Amsterdam. Het was een mooie en
burgemeester Eberhard van der Laan, de Draaginsigne
Gewonden (DIG). Deze draaginsigne is toegekend
door de minister van Defensie en is uitgereikt als
blijk van erkenning en waardering voor de psychische
verwonding(en) die Maarten heeft opgelopen tijdens zijn
uitzending als militair in Macedonië en in Kosovo.Het is de
hoogste onderscheiding die op dit gebied gegeven wordt.
Ook binnen de Politie is deze onderscheiding erkend.
Deze blijk van erkenning en waardering is voor Maarten
een enorme steun en een afsluiting voor een vervelende
periode van PTSS (post-traumatisch stress-syndroom).

waardige bijeenkomst voor Maarten,
in bijzijn van zijn vrouw Simone, zijn ouders en broer,
enkele naaste collega’s en de plaatsvervangend korpschef
van Amsterdam-Amstelland, commissaris C.L. Gorissen,
tevens lid van het Comité van Aanbevelingen van het
PVP.…
Voor meer informatie, zie:
www.politieveteranen.nl
Tekst & foto’s: Martin Cortenbach
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Gimborn seminar “Evidence based policing”, 5 tot 9 oktober 2015
Het kasteel Gimborn is een IPA opleidingsinstituut
in Nordrhein Westfalen. Dit is een gecertificeerd
opleidingsinstituut, wat erom bekend staat goede sprekers
aan te bieden en hoge kwaliteit onderwerpen.
Op zondag aangereisd, ik was er 5 jaar niet geweest
en hoe groot was mijn verbazing dat er nu wel goede
aanwijzingen langs de weg stonden. De volgende morgen
in alle rust de week doorgenomen en kennis gemaakt met
de andere deelnemers uit Zweden, Cyprus, Zuid Afrika,
Australië, Duitsland en Engeland.
Mai Britt Reinaldo was onze seminarleider en dat deed
ze streng doch rechtvaardig. Gedurende de hele week
hebben we kennis mogen maken met wetenschappers,
praktijkmensen, een officier van Justitie, een cybercrime
specialist en een echte professor. Het scala aan
onderwerpen was heel divers zodat de aandacht zeker
niet verslapte. Het fijne was dat we bij meerdere sprekers
daar ook actief in mee konden doen en op die wijze ook
van elkaar en de werkwijzen en wetten konden leren.
Rode draad in het geheel is een manier van politiewerk
verrichten die gebaseerd is op onderzoek door
wetenschappers. Dat geeft soms conflicten, maar over de
gehele linie een win-win situatie.
Wat heeft het mij gebracht? Nou, meer dan ik op voorhand
bedacht had. Ten eerste is alles in het Engels, gedurende
de week heb ik gemerkt dat zowel mijn formele als ook
mijn informele Engels stukken is verbeterd. Dan de
onderwerpen: voorheen was statistiek voor mij een ver
van mijn bed show, nu weet ik hoe rapporten samengesteld
worden, hoe ik ze het beste kan lezen en als iemand het

over een hot spot heeft, dat ik daar dan wat mee kan.
In het bijzonder Henry Koper die ik nog kende van het
GOBI seminar kwam met hele praktische zaken die ik kan
implementeren, niet alleen voor mij handig maar ook
voor mijn collega’s. Best bijzonder ook om uit te leggen
hoe het in Nederland werkt, met onze reorganisatie en
de CAO perikelen. Dan is het heel verfrissend om te horen
dat er in andere landen soortgelijke problemen zijn en dat
ook daar naarstig gezocht wordt naar goede oplossingen.
Waar ik ook door verrast ben is de manier van presenteren,
ieder mens doet dat op zijn eigen manier en daar heb ik
een aantal skills herkend en ook nieuwe ontdekt die ik
zeker ga gebruiken in de toekomst.
Het is natuurlijk overdag geestelijk behoorlijk aanpoten in
de klas. ’s Avonds hebben we een Zweedse avond gehad
ter ere van de opening van de relaxruimte in het gebouw
waar een prachtige fitnesszaal met sauna aanwezig is.
Een andere avond hebben we een prachtige wandeling
gemaakt onder een buitengewone sterrenhemel,
onderweg een Gasthof met kegelbaan bezocht en met
frisse moed weer naar huis. Op woensdag zijn we naar
Bochum geweest om een spreker aan te horen op de
Universiteit, een buitenkansje om een Hoofdofficier
van Justitie uit eigen ervaring te horen vertellen over
matchfixing in het voetbal, daar was een Amerikaanse
politieauto die op speciaal verzoek zijn opwachting heeft
gemaakt voor wat mooie fotomomenten. Donderdag
graduation evening, waar de deelnemende landen een
presentatie gaven. Vusi van Zuid-Afrika heeft ons diep
geraakt met zijn zelfgeschreven gedichten en de gravin
heeft daar behoorlijk haar opwachting gemaakt en ineens
is er een hele andere interpretatie van het woord Sanction.
De vrijdagmorgen heeft iedere
subgroep zijn presentatie gegeven
over de opdracht die op maandag
uitgedeeld was, ik moet eerlijk
zeggen dat het een behoorlijke
kluif was om de research te doen
en deze op een interessante
manier te presenteren. Alle
groepen zijn uiteraard geslaagd
en kregen daarna van Mai Britt
Reinaldo een certificaat. Al met al
een zeer intensieve week, waar ik
veel aan gehad heb. Het landelijk
bestuur heeft de kosten betaald.
In september van volgend jaar is er
een Nederlands /Duits seminar met
als thema motorgangs. Zeker de
moeite waard.
Mariëlle Spruijt

31

World Police Indoor Soccer Tournament

Op maandag 12 oktober was het zover, het World Police
Indoor Soccer Tournament vond weer plaats in Eibergen.
Dit toernooi vindt één keer in het jaar plaats. Dit jaar
deden er 54 landen van over de hele wereld mee aan het
toernooi. Er wordt gevoetbald van vroeg in de ochtend tot
soms half 10 in de avond. Het is een fantastisch toernooi
waarbij het voetbalniveau steeds hoger wordt. Maar
tegelijk is het één grote reünie. De meeste deelnemende
teams doen al jaren mee aan het toernooi. Door de jaren
heen hebben we nationaal en internationaal een leuk
netwerk van collega’s opgebouwd waarbij het elk jaar
weer een feestje is om hen te ontmoeten.
Wij deden dit jaar voor de zevende keer mee aan dit
toernooi, echter was dit de vijfde keer dat we op dit
toernooi, met trots onder de naam ACP voetbalden. We
waren goed voorbereid en hadden er allemaal veel zin in.
Omdat wij dit toernooi al vaker hebben gespeeld, wisten
we een beetje wat we van onze concurrenten zouden
kunnen verwachten. En die verwachtingen lagen hoog.
Een leuke krachtmeting voor ons. Wij hadden er zin in.
De spelers van het ACP team zijn;
Corian Wever (keepster), Alberdina Haisma (keepster),
Petra Hoekstra, Sanne Klabbers, Esther van Toledo, Jessie
Prijs, Shannon Viet, Lotte Donath, Iris Thus en Frederique
Smid.
De coaches zijn:
Sianne Alkema en assistenten Sanne Reneman en Brenda
Eefting (tactiek). Brenda is normaal gesproken speelster,
alleen had ze een blessure waardoor ze niet kon spelen
tijdens dit toernooi.
Op dinsdagmiddag begonnen wij aan onze
poulewedstrijden. Wij zaten in poule A, wat vooraf gedacht
een erg lastige poule zou zijn. Door de voorgaande jaren
wisten wij dat o.a. Budapest Police women (Hongarije),
Mönchengladbach (Duitsland), Gendarmerie Nationale
Francaise (Frankrijk) en de Achterhoek moeilijke
tegenstanders zouden zijn.

De eerste wedstrijd speelden wij dan ook meteen tegen een
lastige tegenstander, namelijk Budapest Police Woman.
We kwamen vrij snel op voorsprong. In de 3e minuut
schoot Iris prachtig binnen na een assist van Esther. In de
8e minuut was het Jessie die overtuigend binnenschoot
na een assist van Petra. We zaten lekker in de wedstrijd en
we hebben er mooi voetbal laten zien. De dames lieten de
bal lekker snel rond gaan. In de 9e minuut maakte Jessie
een actie en ronde deze mooi af. In de 10e minuut was
het wederom Jessie die een prachtige goal maakte na een
assist van Shannon. Hierop maakte Shannon in de 11e
minuut een actie en schoot keihard binnen. Eindstand 0-5
gewonnen. Vervolgens speelden we tegen de gemeente
Tilburg. Een nieuw team welke voor de eerste keer
meedeed aan het toernooi. We kenden de tegenstander
dus niet. We begonnen matig aan de wedstrijd. Het was
duidelijk dat wij de betere partij waren alleen lukte het
ons niet om de doelpunten te maken. Gemeente Tilburg
heeft kans gehad en wij creëerden genoeg kansen, alleen
bleven de doelpunten uit. Het bleef 0-0.
In de evaluatie van deze wedstrijd benadrukte coach
Sianne dat de speelsters in hun eigen kracht moesten gaan
staan. Er miste beleving bij de speelsters in de wedstrijd.
Misschien kwam dat omdat we de eerste wedstrijd te
gemakkelijk gewonnen hadden. Als de speelsters de
bal snel rond laten gaan, hard werken met elkaar en
voor elkaar en de ander ook een doelpunt gunnen,
zouden we de meeste teams van de veld aftikken. We
hebben namelijk speelsters met ongelooflijke individuele
kwaliteiten. We hadden gezamenlijk dezelfde intentie en
dat was alles uit het toernooi halen wat er in zat en als
hoogste eindigen. Daarna volgden achtereenvolgende
wedstrijden tegen de Achterhoek, IPA Kiel en Lancashire
Police FC die eenvoudig werden gewonnen met 0-2 en
2-0 en 0-2. De zesde wedstrijd stond voor de deur tegen
Gendarmerie Nationale Francaise. Een nationaal team
wat betaald wordt om met elkaar te voetballen. Dit team
heeft al meerdere keren het toernooi gewonnen dus zou
het lastige tegenstanders moeten zijn. Het bleef dan ook
lang 0-0. Maar we hadden voor de wedstrijd afgesproken
dat we ons eigen spel zouden blijven spelen en ons niet
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zouden aanpassen aan de tegenstander. Als wij snel het
balletje rond blijven tikken komen de doelpunten vanzelf.
Het was een geweldige wedstrijd om naar te kijken. Er
werden prachtige combinaties gemaakt en ons team
straalde vertrouwen uit. In de 9e minuut was het dan
ook onze kleine Esther die met een schijnbeweging een
speelster uitspeelde en snoeihard binnen schoot. Dit gaf
de meiden meer vertrouwen en dat was te zien aan het
spel. In de 11e minuut was het Shannon die scoorde na
een assist van Jessie. En in de 12e minuut was het Jessie
die scoorde na een assist van Shannon. Eindstand 3-0. De
coach was erg trots op de dames.
De volgende wedstrijd speelden we tegen
Mönchengladbach. In de 2e minuut was het al raak want
Fred schoot prachtig binnen. In de 3e minuut was het
alweer raak door een overtuigend doelpunt van Petra.
In de 5e minuut scoorde de tegenstander door een fout
en zwakke omschakeling in de verdediging. Maar in de 6e
minuut scoorde Fred na een assist van Petra. Eindstand
1-3. De laatste poulewedstrijd speelden we tegen Optimist
R State Border of Guard of Latvia. In de 10e minuut schoot
Lotte snoeihard van afstand de bal in de kruising. Een
wereldgoal. In de 12e minuut was het Jessie die de 2-0 op
het scorebord zette na een assist van Esther. We werden
ongeslagen 1e in de poule met maar 1 doelpunt tegen
19 doelpunten voor. Reden voor een feestje. We hadden
gelukkig een dagje rust ertussen waardoor de dames op
krachten konden komen. Dit was dan ook geen enkel
probleem aangezien we dit jaar luxe huisjes hadden met
daarin een sauna en jacuzzi.
Donderdag de finaledag. Het was erop of eronder. De
dames waren scherp en gingen ervoor. De 8e finale
moesten wij tegen Hamm (Duitsland) spelen. De duur
van een wedstrijd was nu 20 minuten. Echter was er wat
onduidelijkheid voor de wedstrijd. Wij zouden tegen de
nr. 5 van poule C moeten spelen. En volgens de organisatie
was dat Praag. Hamm werd door de organisatie naar de
andere hal verwezen. Echter weigerde Praag tegen ons te
spelen omdat er op de lijst stond dat zij 4e in de poule
geworden waren. Hierdoor moesten we uiteindelijk
toch tegen Hamm spelen. Deze wedstrijd werd met 2-1
gewonnen. We waren door naar de kwartfinale welke we
speelden tegen Frankfurt. Ook deze wedstrijd wonnen we
met prachtige doelpunten van Jessie en Lotte. Eindstand
2-1.
In de halve finale troffen we Rusland. Ook Rusland
was eerste in de poule geworden. Het bleek een zware
wedstrijd te zijn. We creëerden veel kansen maar maakten
het niet af. Iris had een snoeihard schot die op de kruising
belandde. We waren erg aan elkaar gewaagd en Rusland
speelde op dezelfde wijze als wij. We kwamen in de 6e
minuut op 0-1 achterstand. De dames bleven voetballen

maar de bal wilde er maar niet in. Toch was het Esther
die in de 20ste minuut een paar speelsters uitspeelde en
fantastisch binnenschoot. De ontlading was enorm. Een
terechte uitslag 1-1. Echter kwam het nu op penalty’s
aan. Alberdina stond vol vertrouwen in de goal. Helaas
verloren we omdat we de laatste penalty misten. De
teleurstelling was erg groot bij iedereen. Er had gewoon
meer ingezeten. Dit betekende dat we alsnog naar
Eibergen moesten om voor de 3e en 4e plek te spelen.
Deze speelden we wederom tegen Gendarmerie Nationale
Francaise. Sianne benadrukte het belang om het toernooi
positief af te sluiten en het publiek eens even te laten
zien wat we waard zijn. We hebben deze week geweldig
voetbal op hoog niveau laten zien. Toen de wedstrijd
begon was de spanning er duidelijk af bij de dames. De
dames stonden lekker hun eigen spelletje te voetballen en
genoten zichtbaar van de wedstrijd. We wonnen dan ook
gemakkelijk met 4-1. De 3e plek was van ons! Meer dan
verdiend. Rusland won uiteindelijk de finale met 4-0 van
de gemeente Tilburg.
Het was een fantastische week mede omdat we Thin
Line Bracelets gepromoot hebben. Het is gebruikelijk
om bij aanvang van de wedstrijd een presentje aan de
tegenstander te geven. Wij hadden dit jaar goodie bags
met daarin geweldige producten van Thin Line Bracelets.
Thin Line is een initiatief van 3 politieagenten. Thin
Line verkoopt producten voor politie, brandweer en
ambulance en staat voor het supporten van hulpverleners.
Met teksten als: ‘waar burgers een stap achteruit zetten,
zetten wij een stap vooruit’, ‘We will always walk en
defend the Thin Line’ en ‘We face what you fear’. Een
deel van de opbrengst gaat naar het prachtige goede doel
Make Wish, welke de liefste wens van kinderen met een
levensbedreigende ziekte in vervulling laat gaan.
Geschreven door Sianne Alkema
Aanvulling redactie:
Met dit verslag van het damesteam, hopen wij meer
mensen enthousiast te maken voor dit unieke evenement.
Het zou mooi zijn als er volgend jaar een IPA Nederland
team aan dit evenement zou deelnemen.
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Wie kan er lid worden van de IPA?
Niet iedereen kan zomaar lid worden van de IPA.
Volgens de Statuten van IPA-Nederland kan iemand lid worden als hij/zij aan de volgende criteria voldoet:
Art. 2. van de Statuten van IPA-Nederland:
a. zij, die in vaste dienst dan wel als student werkzaam zijn bij één van de regionale politiekorpsen,
dan wel bij het korps landelijk politiediensten;
b. zij, die in vaste dienst dan wel als student werkzaam zijn bij het Wapen van de
Koninklijke Marechaussee;
c. zij, die in vaste dienst werkzaam zijn bij de politieacademie;
d. zij, van wie de hoofdwerkzaamheden in overheidsdienst kennelijk van politiële aard zijn en/of
in nauwe samenwerking met de reguliere politie worden verricht, zulks overeenkomstig een daar
toe strekkend besluit van het (landelijk) bestuur zulks op basis van een positief advies van een
daartoe door het (landelijk) bestuur benoemde commissie. Tegen een dergelijk besluit kan door
de aanvrager beroep worden ingesteld bij de algemene ledenvergadering;
e. zij, die vorengenoemde diensten met recht op onmiddellijk ingaand pensioen, functioneel leeftijdsontslag, dan wel vervroegd uittreden of met enige andere wachtgeldregeling verlaten hebben;
f. Het (landelijk) bestuur kan in uitzonderlijke gevallen besluiten, zulks op basis van een positief
advies van een daarvoor door het landelijk bestuur benoemde commissie, dat aan personen of
groepen van personen, die vanwege - hun betrokkenheid bij de politie in het algemeen of bij
politieambtenaren in het bijzonder - voor de vereniging een belangrijke toevoegende
waarde hebben, lid van de vereniging kunnen zijn. Tegen een dergelijk besluit kan beroep worden
ingesteld bij de algemene ledenvergadering.
Leden van de vereniging kunnen zijn:
Wie vallen hieronder?
•
Zij die in vaste dienst zijn van de Nationale Politie, inclusief de leden van de vrijwillige politie,
•
Zij die in vast dienst zijn van VTSPN, het Landelijk Instituut voor Selectie en Opleiding Politie of bij
één van de politieacademies;
•
Zij die in vaste dienst zijn bij het krijgsmachtonderdeel der Koninklijke Marechaussee;
•
Studenten van de Politieacademie en het Opleidingscentrum van de Koninklijke Marechaussee;
•
Personeel in vaste dienst bij directie Politie van het ministerie van Binnenlandse Zaken;
•
Medwerkers in vaste dienst van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD);
•
Personeel in vaste dienst van het Ministerie van Justitie en Veiligheid en werkzaam bij het
Nederlands Forensisch Instituut, als lid van de Staande Magistratuur van het Openbaar Ministerie of
bij de Rijksrecherche;
•
Burgemeesters;
•
Parkeerpolitie, indien zij deel uitmaken van de sterkte van de Nationale Politie.
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Medewerkers die werkzaamheden verrichten van politiële aard (BOA) en in vaste dienst zijn van:
1.
2.		
3.
4.
5.		
6.
7.
8.
9.		
10.		
		
11.		
12.		
13.		
14.		
		
15.		
16.		
17.		
18.		

Agentschap Telecom van Ministerie van Economische Zaken (EZ);
Bestuurders van de Politievakbonden;
BOA’s (diversen);
Dienst Vervoer & Ondersteuning (DV&O) van de Dienst Justitiële Instellingen (DJI);
Douane van Ministerie van Financiën;
Europol;
FIOD van het Ministerie van Financiën;
Flora en Fauna in Kennemerland, Twente en Zuid Holland;
Inspectie Leefomgeving en Transport van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu;
Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid van het Ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid;
Internationaal Strafhof (ICC) (Ministerie van Buitenlandse Zaken);
Joegoslaviëtribunaal;
Milieupolitie Amsterdam Zuid Oost;
Nederlandse Voedel- en Warenautoriteit (NVWA) van het Ministerie van Economische Zaken
(EZ);
Parkeercontrole Leeuwarden, Tilburg;
Sociaal rechercheurs in overheidsdienst;
Stadstoezicht;
Waterschap “De Hollandsche Delta”.

Zij die deel uitmaakten van een van bovengenoemde (voormalige) onderdelen of en thans van pensioen,
FLO, VUT of enige andere wachtgeldregeling gebruik maken.
Twijfels? Neem contact op met de ledenadministratie: enrolment@ipa-nederland.nl
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Nationale en internationale evenementen
In deze rubriek zullen politie-gerelateerde evenementen in binnen- en buitenland worden vermeld, zoals
vakbeurzen, open dagen en ruilbeurzen.
12 maart 2016 		
Militaria en uniformberoepen Verzamelbeurs, ‘t Harde
In het multifunctioneel centrum “Aperloo” aan de Stadsweg 27 in ’t Harde wordt 5x per jaar een grote
verzamelbeurs georganiseerd. Begonnen als militariabeurs en sinds november 2014 uitgebreid met andere
uniformberoepen zoals politie, brandweer, ambulance en douane.
Voor meer informatie: www.militariabeurs.info
25 juni 2016 			
Veteranendag, Den Haag
Op zaterdag 25 juni 2016 zal in Den Haag de 12de Nederlandse Veteranendag worden gehouden. Op het
Malieveld zullen verschillende activiteiten zijn en er zal een defilé door de Haagse binnenstad worden
gehouden alsmede een fly-past over het Binnenhof.
Voor meer informatie: www.veteranendag.nl
27 juli 2016			
Rescue Vlissingen
Op woensdag 27 juli 2016 vormen de boulevards van Vlissingen de achtergrond voor demonstraties en shows.
Hulpverlening op het land, het water en in de lucht: vrijwel alle soorten hulpverlening worden getoond.
Voor meer informatie: www.rescuevlissingen.nl
19-22 juli 2016		
Vierdaagse Nijmegen
Van 19 t/m 22 juli 2016 zal in en rond Nijmegen de jaarlijkse Vierdaagse worden gelopen. Deze Vierdaagse
zal een bijzondere worden, want het zal de 100ste editie zijn! Onder de vele duizenden wandelaars, zijn ook
verschillende delegaties van binnen- en buitenlandse (politie)diensten.
Voor meer informatie: www.4daagse.nl
3 september 2016 		
70ste Airborne Wandeltocht, Oosterbeek
Deze herdenkingstocht in het kader van de Slag om Arnhem 1944 vindt ieder jaar plaats op de eerste zaterdag
in september te Oosterbeek. De opbrengst van de Airborne Wandeltocht wordt aangewend om minder
draagkrachtige oud-strijders en nabestaanden in staat te stellen over te komen om de jaarlijkse Airborne
herdenkingen in en rond Arnhem bij te wonen.
Voor meer informatie: www.airbornewandeltocht.nl
10-14 oktober 2016		
Lo/Jack World Police Indoor Soccer Tournement
Het World Police Indoor Soccer Tournament is een internationaal zaalvoetbaltoernooi voor politiemensen.
Dit toernooi vindt elk jaar in oktober plaats in de Achterhoekse plaats Eibergen. Het toernooi wordt in 2016
voor de 34ste keer georganiseerd en men verwacht ruim 200 teams uit meer dan 55 landen.
Voor meer informatie, zie www.wpist.nl
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Seminairs in IBZ Gimborn 2016
Dienen door vriendschap: ontmoeten met een Voor meer informatie over IBZ Gimborn of over de
warme hand, een blik in de ogen en samen leren.
seminars 06-30463127 of 0591-673538.
De International Police Association is de
enige wereldwijde organisatie van en voor
politieambtenaren. De IPA heeft een eigen
opleidingslocatie. Geluk voor de Nederlandse leden;
deze is slechts op een steenworp afstand gelegen in
Marienheide, Duitsland.
In het prachtige Schloss Gimborn wordt het gehele
jaar door seminars georganiseerd. De onderwerpen
zijn zeer divers en veelal meertalig. Collega’s van over
de gehele wereld komen hier naar toe om samen
(maar zeker ook van elkaar) te leren. Een prachtige
plek om collega´s van over de hele wereld te
ontmoeten en om je kennis en vaardigheden verder
uit te breiden.

AANMELDING & KOSTEN NIET-LEDEN:
Niet leden dienen zich rechtstreeks bij IBZGimborn aan te melden. Zie hieronder voor de
contactgegevens.
Niet IPA-leden betalen de gebruikelijke IBZ Gimbornvergoeding voor de deelname en het verblijf. De
reiskosten zijn eveneens voor eigen rekening.
VERLOF:
Met betrekking tot het verlenen van buitengewoon
verlof e.d. heeft echter het Landelijk Bestuur geen
enkele zeggenschap. Het lid zal dit zelf moeten
regelen bij zijn of haar werkgever.

ADRES IBZ GIMBORN:
Informations- und Bildungszentrum Schloss Gimborn
Vergeet ook vooral ook niet te genieten van de D-51709 Marienheide. Telefoon: + 49 2264 404330
prachtige omgeving. Werk je in het zweet in de nieuwe Fax: + 49 2264 3713
fitnessruimte. Verken de heuvelachtige natuur per E-mail: info@ibz-gimborn.de internet: http://www.
mountainbike. Kom lekker bij in de nieuwe sauna.
ibz-gimborn.de
Hieronder vind je het seminarprogramma voor 2016. GOED OM TE WETEN:
Waarschijnlijk zitten er een actueel onderwerp bij De uitnodiging tot deelname met
die je erg aan spreekt. De vlaggen geven de talen aan
aanvullende informatie (programma en
welke tijdens het betreffende seminar gesproken
routebeschrijving) wordt ongeveer 8 weken
worden.
voor het betreffende Seminar verzonden
door IBZ Gimborn.
AANMELDING & KOSTEN IPA NL LEDEN:
In de seminars waar meerdere talen worden
Aanmeldingen kunnen met vermelding van naam
gesproken, wordt simultaan getolkt.
en voornaam, volledig adres, telefoonnummer, Nederlandse IPA-Leden die zich rechtstreeks
e-mailadres en IPA-lidnummer verzonden worden
aanmelden bij Gimborn, kunnen geen
aan het landelijke bestuur.
gebruik maken van deze regeling.
Het is ter beoordeling van het landelijk
IPA Nederland steunt de seminars van IBZ Gimborn.
bestuur of de kosten al dan niet vergoed
Daarom kunnen Nederlandse IPA-leden in principe
worden.
GRATIS een seminar volgen bij IBZ Gimborn. Een
voorwaarde hierbij is dat dit lid van IPA Nederland
zich aan meldt via het Landelijk Bestuur. Na
instemming kan het seminar volledig gratis gevolgd
worden voor wat betreft de reis- en verblijfskosten
(incl. de reguliere maaltijden). Andere kosten, zoals
barkosten, zijn voor eigen rekening.
Aanmelding via e-mail: seminars-gimborn@ipanederland.nl of per brief naar: I.P.A. Nederland,
Postbus 13, 7260 AA Ruurlo.
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VOORWAARDEN VOOR DEELNAME:
Deelname vanaf 17 jaar.
Aanmeldingen worden in volgorde van binnenkomst ingeschreven en behandeld.
Personen, die niet aan het volledige programma willen deelnemen, kunnen niet worden toegelaten.
Het seminar kan alleen plaats vinden bij voldoende deelnemers.
Bij aanmelding voor een seminar verklaart de deelnemer geen bezwaar te hebben dat zijn 		
gegevens geregistreerd worden voor interne doeleinden.
16|01 20/01 t/m 22/01
Visualiseren
16|02 25/01 t/m 27/01
Focus op : Cybercrime – of zittende klopjacht
16|03 27/01 t/m 29/01
Predictive Policing
16|04 01/02 t/m 03/02
Extreem rechts in Duitsland
16|05 03/02 t/m 05/02
Naar het wensten – Vluchtelingen in Duitsland
16|06 10/02 t/m 12/02
Islamisme en salafisme - Met de juiste geloof in jihad
16|07 15/02 t/m 17/02
Communicatie vaardigheden voor vrouwen
16|08 15/02 t/m 21/02
Heilfasten (oude geneeswijze)
16|09 22/02 t/m 24/02
Leiderschap
16|10 22/02 t/m 26/02
Geweld tegen de staat
16|11 29/02 t/m 04/03
Seksuele uitbuiting van het kind - leringen uit het verleden
16|12 07/03 t/m 09/03
De politieagent op buitenlandmissie
16|13 14/03 t/m 18/03
Wat te doen met de vluchtelingen?
16|49 29/03 t/m 02/04
Instructie in het operationele gebruik van de ASP tactische
				
(uitschuifbare) wapenstok en handboeien - een fysiek seminar
16|14 04/04 t/m 08/04
Georganiseerde misdaad - maffia organisaties in Duitsland en
				Europa
16|15 06/04 t/m 08/04
Terrorisme in de 21e eeuw
16|16 11/04 t/m 15/04
Het jihadistische terrorisme - Een actuele bedreiging van de
				
democratieën
16|17 15/04 t/m 17/04
Motorfiets cultuur en veiligheid
16|18 18/04 t/m 22/04
Mobiel banditisme - Feiten, Fictie en kennishiaten
16|19 25/04 t/m 25/04
Rechtsextremisme in de lift?
16|20 25/04 t/m 29/04
Actief met pensioen !!! VOL !!!
16|21 02/05 t/m 04/05
Van overleven naar leven (traumaverwerking)
16|22 09/05 t/m 13/05
Veiligheid op de Europese wegen
16|23 18/05 t/m 20/05
Politie in beeld - De kracht van het beeld of beelden aan de macht
16|24 23/05 t/m 25/05
Professionele begeleiding in moeilijke tijden
16|25 30/05 t/m 03/04
Huiselijk geweld – de meest uiteenlopende vormen en oorzaken
16|26 06/06 t/m 10/06
De verschillende gezichten van huiselijk geweld
16|27 13/06 t/m 17/06
Engelen, bandieten en outlaws - motorbendes en de
				
georganiseerde misdaad
16|28 20/06 t/m 24/06
Migratie, illegale immigratie en criminaliteit migratie naar
				en van Europa
16|29 27/07 t/m 01/07
Cyber Crime - speciaal voor de jonge politieambtenaren
16|30 04/07 t/m 06/07
Leiderschap - je nieuwe rol
16|31 04/07 t/m 06/07
Veiligheid zonder grenzen? Internationaal, grensoverschrijdende
				
samenwerking tussen de politiediensten in Europa
16|32 29/08 t/m 02/09
”Ik ben een moslim en geen extremist!”
				
De islam en de islam in Europa
16|33 07/09 t/m 09/09
Motorbendes - het lelijke gezicht van de georganiseerde
				criminaliteit
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16|34 12/09 t/m 16/09
				
16|35 19/09 t/m 23/09
				
16|36 26/09 t/m 30/09
				
16|37 04/10 t/m 06/10
				
16|38 04/10 t/m 07/10
16|39 10/10 t/m 14/10
16|40 26/10 t/m 28/10
16|41 31/10 t/m 04/11
				
16|42 07/11 t/m 11/11
16|43 16/11 t/m 18/11
16|44 21/11 t/m 25/11
				
16|45 28/11 t/m 02/12
16|46 05/12 t/m 07/12
16|47 05/12 t/m 09/12
16|48 12/12 t/m 14/12

Lering uit het Ierse conflict - Van het handhaven van de vrede
naar bouwen aan vrede.
Corruptie bij de politie en de wereldwijde samenwerking hoe
corrupt is de wereld?
Het lot van de vluchtelingen en de overbelasting van
gemeenschappen
Woede van binnen? Kansen in het omgaan met moeilijke
kinderen en adolescenten
Omgaan met stress / burnout
Bescherm de beschermers - geweld tegen politieagenten
Visualiseren
De lange weg naar integratie - de islam en islamisme in de Europese
maatschappij
Het is maar een spelletje ? Geweld en voetbal
Percussieve relaties - “ ... en toen sloeg ik
Islamitisch terrorisme - Van “Arabische Lente” naar
“Arabische Winter”
Burnout, opgebrand, uitgeput
Geweld in het spel - Ultras en hooligans rond voetbal
Drugs - iedereen zijn eigen trip / soort
Rechts extremisme - extreemrechts in Duitsland
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