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Voor u ligt alweer de tweede uitgave van het landelijke blad van IPA Nederland. De redactie heeft wederom 
zijn best gedaan om er een aantrekkelijk en informatieve uitgave van te maken. Naar aanleiding van de 
vorige uitgave heeft de redactie leuke positieve reacties ontvangen. Uit deze reacties bleek in ieder geval 
dat er behoefte is aan een papieren uitgave en dat men een dergelijk blad de afgelopen jaren zeker gemist 
heeft. De redactie hoopt op deze manier de leden beter op de hoogte te houden over de ontwikkelingen en 
veranderingen binnen het landelijk bestuur.

Naar aanleiding van de oproep in de vorige uitgave voor een nieuwe aansprekende naam voor dit blad, zijn er 
verschillende suggesties bij de redactie binnengekomen. Deze zijn vervolgens voorgelegd en besproken met 
het landelijk bestuur, echter geen van deze suggesties heeft de eindstreep gehaald. Er is uiteindelijk besloten 
dat het blad geen aparte naam krijgt, maar dat wordt volstaan met de naam en het logo van IPA Nederland. 
Ondanks het feit dat er dus geen winnende inzending is, zullen alle inzendingen worden beloond met een 
leuke attentie.

Ook de oproep voor enthousiaste redacteuren en/of fotografen, heeft tot enkele reacties geleid. Desondanks 
kan de redactie zeker nog wel wat hulp en ondersteuning gebruiken. Mocht u interesse hebben, dan kunt 
u een bericht sturen naar de redactie. Onlangs werd in het van der Valk Hotel in Arnhem de Algemene 
Ledenvergadering (ALV) van IPA Nederland gehouden. Deze ALV alsmede het bijbehorende partnerprogramma 
waren georganiseerd door het district Arnhem. Verderop in het blad vindt u een uitgebreid verslag alsmede 
een fotocollage van de 50-jarige IPA-jubilarissen,.

Ook is er een verslag van het bezoek dat ons bestuurslid Patrick Reimerink namens de Nederlandse IPA-sectie 
bracht aan het 60-jarig jubileum van de Duitse IPA-sectie. Deze werd gehouden in de Deutsche Hochschule 
der Polizei in Münster-Hillstrup. Verder vindt u een zeer indrukwekkend verhaal van het bezoek dat een 
Rotterdamse politie collega bracht aan het Franse politiebureau in het 11e arrondissement in Parijs, kort 
na de aanslag op de redactie van het Franse blad Charlie Hebdo. Tijdens deze aanslag verloren, naast zeven 
burgers, ook drie politiecollega’s het leven.

Verder vindt u naast aankondigingen van het International Police Bikers Weekend in Friesland en het World 
Police Indoor Soccer Tournement in Groenloo ook de aankondiging voor de jaarlijkse sponsorfietstocht Tour 
de Blauw. De secretaris van de Stichting Blauw en tevens IPA-lid, Jos Hermans, legt uit wat de doelstelling van 
deze stichting is. 
Aangezien de vakantieperiode weer voor de deur staat, wens ik een ieder namens het Landelijk Bestuur 
alsmede de redactie alvast een hele fijne vakantie met hopelijk veel zon, 
plezier en gezelligheid en uiteraard ook een behouden terugkomst! 

Mocht u tijdens de vakantie inspiratie hebben opgedaan voor een leuk 
verhaal of leuke politie-gerelateerde foto’s hebben gemaakt, dan houdt 
de redactie zich aanbevolen!

Servo per Amikeco!

Marcel van Beek
Eindredacteur IPA Nederland

Van de redactie
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Landelijk Bestuur IPA Nederland
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Ondersteuning voor het landelijk bestuur wordt geleverd door:
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   travel@ipa-nederland.nl
Webshop:  Berry Bouwer
   webshop@inp-nederland.nl



In september 2012 werd vanuit het landelijk bestuur 
gezocht naar kerninstructeurs voor de nieuwe website 
van IPA Nederland.  Deze ploeg van het eerste uur bestond 
uit Ed Hermans, Tonny Pool, Menno Versnel, Kees Arends 
en John Korsel.  De coördinatie was in handen van LB lid 
Henk Meesters.  

Helaas moest Henk Meesters om gezondheidsreden in 
januari 2013 het LB verlaten en nam John Korsel, die 
inmiddels tot LB lid was gekozen, zijn functie over als 
webmaster van IPA-Nederland.
Een lastige klus omdat de implementatie van de website 
in de districten nog gaande was en John dus op een al 
rijdende trein sprong.  

Sinds die tijd is er ervaring opgedaan door het decentraal 
beheer van de districtswebsites en de lay-out van de 
landelijke website.  Daarbij is gebleken dat voor veel 
districten het heel moeilijk is om leden te vinden die 
de rol van webredacteur kunnen en willen vervullen.  
Daarnaast blijkt dat het in veel gevallen ook  lastig is om 
de websites actueel te houden bij gebrek aan geschikte 
kopij. Er is nu ruim twee jaar ervaring opgedaan met 
de huidige werkwijze en in overleg met de software 
leverancier, het landelijk bestuur en de webmaster is de 
conclusie getrokken dat de procedure van het beheer 
moet veranderen.  Op de in april jl. gehouden ALV 
heeft de webmaster aan de hand van een presentatie 
met een aantal voorbeelden aangegeven waarom deze 
verandering noodzakelijk is.

De aanwezige districtsvertegenwoordigers werd  
duidelijk dat er een andere procedure voor het beheer 
en invoer moet komen.
In de periode  van 15 tot 20 juni 2015 wordt het grootste 
deel van de districtelijke websites opgeschoond. Vanaf 
15 juni 2015 zal de invoer van gegevens op de districts
websites centraal plaatsvinden door de webmaster. Als 
“back-up” zal LB lid Marcel van Beek voorlopig fungeren. 
Hij heeft binnen het LB de portefeuille communicatie.  
Omdat hij ook verantwoordelijk is voor het landelijk 
magazine is deze combinatie het meest logisch.

Afhankelijk van het aanbod aan te verwerken informatie 
zal later besloten worden of het noodzakelijk is het aantal 
districten te verdelen over twee of drie sub-webmasters.  
Om de uniformiteit te bewaken zal dit aantal wel het 
maximum zijn. 
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Penningmeestersdag IPA Nederland IPA ICT NIEUWS

Mededelingen vanuit het Landelijk Bestuur:

- De invoering van een landelijk 
boekhoudsystem:
Met het bedrijf Emaux uit Venlo zijn 
hierover besprekingen gevoerd en die zien 
er veelbelovend uit. De bedoeling is dat er 
na de zomer met dit systeem proef wordt 
gedraaid zodat uiterlijk 1 januari 2016 dit 
systeem operationeel is;  

- Voorstel:
Vanuit de deelnemers is het voorstel 
gekomen om de najaars ALV te gebruiken 
voor het vaststellen van de jaarrekening en 
de contributie voor het komende jaar. De 
voorjaars ALV zou dan in het teken komen te 
staan van het huldigen van de jubilarissen, 
het vaststellen van beleid en de eventuele 
aanpassingen van de statuten en het 
huishoudelijke reglement.

Gezien de opkomst en het succes van deze 
dag, zal de penningmeestersdag een jaarlijks 
terugkomend overleg worden.

- IPA-kleding:
Diverse penningmeesters gaven aan dat men 
als bestuur gebruik wil maken van speciale 
IPA-kleding zoals polo’s voor evenementen, 
ledenwerving e.d. Het LB gaat bekijken of dit 
landelijk geregeld kan worden;  

- Contributie 2016:
Er ligt een voorstel om de contributie voor 
2016 vast te stellen op € 25 per lid.
Dit voorstel zal tijdens de najaars ALV in 
stemming worden gebracht;
- Vergoedingen voor bestuursleden:
Er ligt een voorstel vanuit het landelijk 
lestuur voor een onkostenvergoeding voor 
de districtsbestuursleden en leden die 
namens de IPA onkosten maken.  Dit is echter 
geen verplichting, maar een richtlijn voor de 
districten die hiervan gebruik willen maken. 
Ook dit voorstel zal tijdens de najaars ALV in 
stemming worden gebracht;

Op initiatief van onze landelijke penningmeester 
Bert van der Wal, is er op 18 april jl. een landelijke 
penningsmeesterdag gehouden. Deze dag werd 
gehouden op de Politieacademie in Leusden en de 
opkomst voor deze bijeenkomst was groot; er waren 
namelijk 18 penningmeesters aanwezig.
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(Web)redacteurendag IPA Nederland

Raadpleging van start

Tijdens de voorjaars ALV heeft onze landelijk webmaster John Korsel aangegeven dat er het een en ander gaat 
veranderen op het gebied van de IPA Nederland website en dus ook de daarbij behorende districtspagina’s.

Er is besloten om hiervoor een speciale dag te organiseren voor de webmasters waarin het hoe en waarom 
verhaal nogmaals zal werd uitgelegd. Daarnaast zal er ook worden aangegeven wat er gaat veranderen per 15 juni 
aanstaande en wat de nieuwe procedure zal gaan worden.

Naast de webredacteuren zijn ook de redacteuren van de districtsbladen voor deze dag uitgenodigd.  Deze zijn 
uitgenodigd omdat er een relatie is tussen de inhoud op de website en de inhoud in het districtsblad, voor zover 
aanwezig.  Ook de relatiebestanden en de koppelingen van de IPA Nederland mailadressen zullen aan de orde 
komen.

Verder zal er aandacht worden besteed aan het nieuwe landelijke blad en de procedure voor het aanleveren van 
kopij. Naast de leden van de landelijke redactie, was ook de nieuwe uitgever aanwezig.

In de volgende uitgave, zal een terugkoppeling van deze dag worden gegeven.
  

Na enige tijd van voorbereiding zijn de raadplegingen gestart. De districten zijn volop bezig met het plannen van 
de raadpleging binnen hun district. Dat betekent datum, tijdstip en locatie plannen. Maar de grootste klus is het 
rekruteren van deelnemers. 

In een door de werkgroep Beleid samengestelde handreiking hebben de districten een goede leidraad voor de 
organisatie van de raadpleging gekregen. In de periode mei t/m september vinden de raadplegingen binnen de 
districten plaats. 

Het eerste district waar de raadpleging heeft plaatsgevonden was het district de Baronie van Breda (op 2 juni). 
Die eerste raadpleging heeft nuttige informatie opgeleverd, waar de IPA haar voordeel mee kan doen. Als de 
raadplegingen in de andere districten het voorbeeld van de Baronie van Breda volgen, kan de werkgroep Beleid 
in oktober met al die input aan de slag. 

De werkgroep zal van de raadplegingen een samenvattende rapportage maken, met conclusies en aanbevelingen. 
Deze rapportage zal worden aangeboden aan de  ALV. 

Voor meer informatie en/of hulp is er een helpdesk: e-mail: fjdonkers@gmail.com of mobiel (alleen in zeer 
dringende gevallen) 06-18814375.
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Traditiegetrouw wordt de voorjaars ALV georganiseerd door een van 
de IPA-districten. Dit jaar was de organisatie in de vertrouwde handen 
van de collega’s van het district Arnhem e.o. Daarnaast hadden zij ook 
een bijzondere invulling voor het bijbehorende partnerprogramma.

Op donderdagavond 23 april arriveerden de eerste deelnemers in het 
van der Valk Hotel Arnhem waar de ALV de volgende dag zou worden 
gehouden. Ook de leden van het landelijk bestuur arriveerden die 
avond, aangezien er nog een korte voorbespreking op het programma 
stond met zowel het bestuur van het district Arnhem als onderling. 

De volgende ochtend werden vanaf 09.00 uur de deelnemers 
en genodigden in de hal van het hotel ontvangen door het 
welkomstcomité van het district Arnhem. Na registratie, werd men 
vriendelijk doorverwezen naar de vergaderlocatie die zich op de 2e 
verdieping bevond. Daar stond de koffie en cake inmiddels klaar. De 

ALV blijkt altijd weer een mooie gelegenheid te zijn waar bekenden elkaar treffen.

De bijeenkomst werd om 10.00 uur geopend door de dagvoorzitter, Michel Holtackers, die alle aanwezigen welkom heette met een 
bijzonder welkom voor de jubilarissen. Hierna werd een minuut stilte gehouden voor de overleden IPA-leden in 2014.

Vervolgens kreeg de voorzitter van het organiserend district Arnhem, Jos Koehorst, het woord. Hij  heette iedereen welkom in het 
mooie Arnhem en hij hoopte dat het een geslaagde ALV zou gaan worden. Aan de organisatie zou het niet liggen, vertelde hij. Ook 
beloofde hij dat de deelnemers aan het partnerprogramma een bijzondere rondrit zouden gaan maken, maar wat precies hield hij 
nog voorlopig voor zich.

Het volgende punt op de agenda betrof  de huldiging van de 50-jarige jubilarissen.  Dit jaar waren er zes jubilarissen die hun 50-jarig 
jubileum vierden, echter een kon er helaas door omstandigheden niet bij zijn. Michiel nam uitgebreid de tijd om de jubilarissen 
in het zonnetje te zetten en gaf voor zover mogelijk een kort overzicht van hun carrière  en hun eventuele actieve rol binnen de 
IPA. Hierna kreeg men de jubileumspeld opgespeld door de landelijk voorzitter, Jaap Taal, en werd de bijbehorende oorkonde 
overhandigd. Natuurlijk werden de partners niet vergeten en kregen zij een mooie bos bloemen overhandigd. 

Hierna vertrokken alle deelnemers aan het partnerprogramma richting de touringcar. IPA Arnhem had een bijzonder programma 
georganiseerd, namelijk de Battle Tour 2015. Deze tour stond geheel in het teken van de bekende Slag om Arnhem. Tijdens deze 
tour werden bijzondere plaatsen bezocht die een belangrijke rol hebben gespeeld tijdens deze slag. Ook werd een bezoek gebracht 
aan de Airborne War Cemetery in Oosterbeek. Op deze militaire begraafplaats liggen geallieerde militairen begraven, die tijdens de 
Slag om Arnhem gesneuveld zijn. Na afloop van de Battle Tour ontvingen alle deelnemers een speciaal gemaakte DVD met daarop 
foto’s en video’s van de Slag om Arnhem.

Ondertussen was in de vergaderzaal in het van der Valk Hotel de vergadering gestart. Onder regie van de dagvoorzitter, werd 
de agenda in een strak schema afgehandeld. 
De jaarverslagen van het Landelijk Bestuur, de 
penningmeester en de ledensecretaris kwamen 
aan de orde. 

De werkgroep Beleid presenteerde hun 
handreiking voor de raadpleging onder (niet) 
leden ten behoeve van een onderzoek naar de 
toekomst van IPA Nederland. De werkgroep 
benadrukte dat het van belang is dat alle 
districten hun medewerking en inzet verlenen 
aan dit onderzoek. 

De werkgroep Wereldcongres 2018 gaf 
vervolgens de laatste stand van zaken omtrent 
de organisatie van het WC 2018. Dit 
congres zal in september 2018 

Algemene Ledenvergadering IPA Nederland
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plaatsvinden in Veldhoven en hiervoor zullen zo’n 400 
gasten naar Nederland komen. Het spreekt voor zich dat een 
dergelijk evenement een behoorlijke voorbereiding vergt. 
Ook zullen er tegen die tijd veel vrijwilligers nodig zijn, die 
dit evenement willen ondersteunen.

Na de lunch was het de beurt aan een presentatie van de 
landelijke webmaster John Korsel. John gaf de laatste stand 
van zaken aan om het gebruik van de webpagina’s van IPA 
Nederland en de verschillende districten. Geconstateerd 
werd dat de eerder afgesproken uniformiteit ontbrak en dat 
sommige districten moeite hadden om hun webpagina’s 
actueel  te houden. Zodoende is er in overleg met het landelijk 
bestuur besloten om het beheer van de districtpagina’s 
centraal te gaan regelen. Dit heeft als voordeel dat het 
om een eenduidige en uniforme wijze gebeurd en dat de 
districten die  tot op heden weinig gebruik van dit medium 
maakte, terug kunnen vallen op deze centrale invoer. Om dit proces op een goede wijze vorm te geven, werd er een landelijke 
webredacteurendag georganiseerd.

Verder werden er nog twee voorstellen behandeld, t.w. het opheffen van het district Noord-Holland-Noord en het samenvoegen 
van de districten Haaglanden en Rijn & Gouwe. Beide voorstellen zijn door de vergadering aangenomen. Ook was er nog een 
bestuursverkiezing. Jaap Taal had zijn 3-jaarstermijn weer bereikt en stelde zich wederom herkiesbaar. Deze herverkiezing werd 
unaniem door de vergadering gehonoreerd. 

Na afloop van de vergadering, werd er op het gezellige buitenterras nagepraat over zowel de vergadering als het partnerprogramma, 
onderwijl genietend van een drankje en het zonnetje. Ook werden de onderlinge contacten tussen de diverse districten en 
districtsbesturen verder verstevigd. 

De dag werd afgesloten met een diner. Voorafgaand aan het diner, bedankte Jaap namens het landelijk bestuur de medewerkers 
van het district Arnhem voor de goede organisatie van de ALV alsmede het partnerprogramma. Het district Arnhem bedankte op 
haar beurt het landelijk bestuur en de districten voor het feit dat het zo’n geslaagde dag was geworden en dat de vergadering in 
een prima en ontspannen sfeer was verlopen. 

Als dank voor haar inzet kreeg de organisatie van het district Arnhem namens het LB een verblijf in het IPA-huis De Kloeke 
aangeboden, wat zeer gewaardeerd werd. Dat deze dag ook gewaardeerd werd door de jubilarissen, bleek wel uit het feit dat het 
LB daags na de vergadering een bedankbrief ontving van een van de jubilarissen waarin hij mede namens zijn echtgenote aangaf 
enorm van deze dag te hebben genoten.

Inmiddels heeft het district Midden-Brabant zich bij het LB gemeld met het aanbod om de voorjaars ALV van 2016 te organiseren. 



50-Jarige jubilarissen
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Op donderdag 24 februari 1955, 5 jaren na de oprichting 
van de International Police Association (IPA), werd in de 
Deutsche Hochschule der Polizei in Münster-Hiltrup de 
Duitse sectie opgericht. Op de kop af 60 jaren en 13 dagen 
later werd er bij de oprichting stil gestaan en werd deze 
hartelijk  gevierd. Duitsland was daarmee het 6e land 
dat zich in navolging van, Nederland, België, Frankrijk en 
Noorwegen aansloot bij de in Groot Brittannië opgerichte 
IPA.

Selbstverständlich was de Deutsche Hochschule der 
Polizei in Münster-Hiltrup ook de aangewezen locatie voor 
de ceremonie. Dat het een internationale ceremonie en 
feestelijkheid was, bleek wel uit het aantal internationale 
gasten en zeker ook uit de aanwezigheid van de vlaggen 
van de verschillende IPA secties. Zoals het goede 
“noabers” (Nedersaksisch: directe buren) betaamd, waren de secties uit Denemarken, Frankrijk, Luxemburg,  
Nederland, Oostenrijk,  Polen en Zwitserland ook vertegenwoordigd. Aan mij, de schrijver van dit stuk, de eer om 
de Nederlandse sectie te vertegenwoordigen.

Zoals dat hoort, waren er enkele hoogwaardigheidsbekleders die allen bevlogen vertelden hoe waardevol de IPA 
voor hen, de stad Münster, Duitsland en de wereld was, is en zal blijven. Dat IPA Duitsland een actief en bewogen 
IPA geschiedenis had bleek wel uit de spreektijd welke het oudste lid nodig had om een samenvatting hiervan te 
geven. De ceremonie werd ondersteund door de Duitse politiekapel welke diverse stukken ten gehore bracht en 
af sloot met het onze IPA Hymne en het Duitse volkslied.

De volgende dag leidden collega’s van de IPA Münster ons enthousiast rond in de stad en vertelden bevlogen over 
de historie van deze mooie stad. ’s Middags werd een bezoek gebracht aan kasteel Nordkirchen,  het zogenaamde 

Versailles van Münsterland. Een kasteel met prachtige 
tuinen, schitterende kamers en bijzondere historie. 
 
‘s Avonds barstten de feestelijkheden los. Natuurlijk werden 
er nog de nodige officiële woorden aan de (inter)nationale 
toehoorders gericht. Hierna was het aan de noabers om 
hun felicitaties over te brengen aan de Duitse sectie. Tot 
uw schrijvers verrassing toverde de een na de ander een 
prachtige speech tevoorschijn en proclameerde deze 
plechtig. Helaas was niet bekend dat ook uw schrijver er aan 
moest geloven. De laatste spreker was onvermurwbaar en 
stond er beleefd op dat ik voor zou gaan; ik stond er immers 
eerder… Het zijn juist deze momenten dat ik het Twentse 
vocabulaire ernstig kan waarderen. Namens de Nederlandse 
sectie groette ik alle aanwezigen en vertelde hen dat ik een 
prachtige en ellenlange speech had voorbereid…  Omdat de 
oren inmiddels al wel moe waren van al mijn voorgangers 
had ik besloten hen deze te besparen en terug te vallen 
op mijn Twentse afkomst. Deze kent namelijk een zeer 
toepasselijk spreekwoord: “Wie hoalt hier van nen kot 
gebed en ‘n lang’n metwors. Vrij vertaald houdt dit in dat 

60 jaar IPA Duitsland met een Twents tintje.

21



23

ik het hier kort houd opdat wij allen snel weer 
kunnen proosten. Daarop besloot ik met een 
hartelijke felicitatie welke werd gevolgd door een 
luid applaus…

Een galadiner ter gelegenheid van een 60 
jarig bestaan is natuurlijk ook een uitstekende 
gelegenheid om personen te lauweren. Zo 
ontving de voorzitter van IPA Polen een prijs ter 
gelegenheid van de nauwe samenwerking met IPA 
Duitsland. Enkele leden van IPA Duitsland werden 
gelauwerd vanwege hun bijzondere verdiensten 
voor de sectie. 

Rond de internationale tafel werd tot in de vroege 
uurtjes aan de internationale vriendschapsband gewerkt. Ik kijk terug op een goed georganiseerd jubileum 
waaraan ik de nodige internationale freundschaften aan over heb gehouden.

Servo per amikeco!

Foto’s en tekst: Patrick Reinerink
Lid landelijk bestuur, educatie
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Bezoek Parijs

Aanleiding
Op 7 januari 2015 stond de tijd even stil. Via live beelden van televisie was ik getuige van 
de verschrikkelijke gebeurtenissen in Parijs. Deze stad, zo’n 450 kilometer van 
Rotterdam, ging die dag gebukt onder terreur. Het beeld van een Franse 
collega die door een gemaskerde man, middels een schot afkomstig van 
een Kalasjnikov, geëxecuteerd werd zal voor altijd op mijn netvlies 
gebrand blijven staan. Uiteraard maakten deze beelden 
op elk willekeurig persoon indruk, maar als politieman besef 
je je dat die jongen die daar door deze gruweldaad het leven 
liet, hetzelfde werk doet als jij. Ik had het kunnen zijn die 
daar lag. Politieman zijn. Voor mij persoonlijk van jongs 
af aan al mijn droom. Geboren met een blauw hart, dat 
sneller gaat kloppen bij een heterdaadje of het voorbij zien 
razen van een politieauto met zwaailicht en sirene. Mijn 
werk is geen dag hetzelfde. Dat is wat mijn werk zo aantrekkelijk 
maakt. Als ik ‘s-morgens, ‘s-middags of ‘s-avonds mijn vriendin 
een kus geef en de deur van mijn huis achter me dichttrek heb ik 
geen idee wat me de komende dienst staat te wachten. Ook in Parijs 
trok Ahmed Merabet die dag de deur van zijn woning achter zich dicht.Kuste zijn 
vrouw en knuffelde zijn kinderen. Dit alles met het idee dat hij diezelfde avond weer 
veilig bij hen thuis zou zijn. Hetzelfde geldt voor de collega’s Franck Brinsolaro en Clarissa Jean-Philippe. 
Een aantal beesten besloten echter dat zij die dag niet thuis zouden komen. Dit zou hun laatste werkdag zijn, zonder 
dat ze zich dit van tevoren hadden beseft. Het maakt niet uit of je nu werkt in Parijs of Rotterdam. In Duitsland of in 
België. We hebben deze baan allemaal met ons hart gekozen. Vierentwintig uur per dag, zeven dagen per week staan 
we klaar voor anderen. We wagen ons eigen leven voor dat van anderen, helpen mensen waar we kunnen en halen 
het tuig van de straat. Een baan die niet altijd eenvoudig is, maar waar we ons vol passie voor inzetten. Dag in dag uit. 
Ook al wordt ons werk lang niet altijd door de burger gewaardeerd, we doen het vol enthousiasme. The Thin Blue Line 
verbindt politiemensen waar ook ter wereld. Met het vallen van Ahmed, Franck en Clarissa verloren we drie van onze 
collega’s. Ook in Rotterdam voelen we mee met de collega’s in Frankrijk. We zijn één grote familie.

Parijs en Rotterdam
Omdat het verlies van de drie collega’s ook in Rotterdam bij de collega’s aankwam vonden we met het team van PRO 
24/7 dat we op ons Facebook en Twitter-account stil moesten staan bij hetgeen onze Franse collega’s overkomen was.
Voor PRO 24/7 maakte ik op de dag van de aanslagen in Parijs een beeld van Rotterdam en Parijs, verbonden door de 
Thin Blue Line. De Erasmusbrug en de Eiffeltoren dicht bij elkaar, als de oevers van één stad. Het toeval wilde dat ik 
in het weekend van 24 januari 2015 zelf naar Parijs zou gaan. Een romantisch weekendje weg met het meisje. En hoe 
lastig dit waarschijnlijk ook zou worden, ik wilde de collega’s daar graag laten weten dat we ook stil staan bij hun verlies.

Ter nagedachtenis aan onze omgekomen Franse collega’s

Ahmed Merabet
Franck Brinsolaro

Clarissa Jean-Philippe
Een indrukwekkend verhaal van een Rotterdamse politieman



Ik zou een ‘lefje’ pakken en proberen om bij het bureau van Ahmed Merabet, voor mij symbool voor de aanslag in 
Parijs, de foto te overhandigen. Dankzij een enthousiaste districtsleiding, die mijn idee volledig steunde, kon ik de foto
tastbaar maken. Met een plexiglas foto onder mijn arm ging ik, in het gezelschap van mijn vriendin, richting Parijs.

Het bezoek
Via Internet kon ik achterhalen dat Ahmed Merabet werkzaam was in het 11e arrondissement, om precies te zijn op 
het Commissariat de Police du XI, gevestigd aan de passage Charles-Dallery 12 in Parijs. Op dinsdag 28 januari 2015 
was het zo ver. Met een groot pakket onder mijn arm begaf ik me, middels het immense metronetwerk van Parijs, 
richting het 11e arrondissement. Na drie keer te zijn overgestapt kwam ik aan op het metrostation dat is gelegen 
in de omgeving van het bureau. Met behulp van Google maps en een attente passant kwam ik aan in de straat van 
bestemming. Het was, dankzij de dranghekken en zwaar bewapende militairen, niet te missen dat er in deze straat 
iets bijzonders gehuisvest was. Na het passeren van de strak kijkende militairen in camouflagepakken op de hoek van 
de straat kwam ik aan bij het bureau. De enorme bloemenzee voor het bureau verklapte me dat ik niet de enige was 
die zijn medeleven wilde laten blijken. Drie collega’s stonden voor de hoofdingang. Bewapend met zware wapens en 
gekleed in kogelwerende vesten, die er dusdanig zwaar uitzagen dat ons huidig kogelwerend vest er een gilet bij lijkt. 
Recht voor de neus van de collega’s kwam het moment waar ik op gewacht had. Ik moest nu in mijn beste Frans, dat 
niet verder komt dan vier á vijf woorden, uitleggen wat ik kwam doen. “Bonjour. Je suis un collègue de Pays-Bas. Parlez 
vous Anglais?” De collega’s keken elkaar enigszins huiverig aan en al snel werd een collega naar voren geschoven die 
waarschijnlijk het best in de Engelse taal uit de voeten kon. Ik vertelde de collega, een grote man van middelbare 
leeftijd, dat ik een brief bij me had die het één en ander in de Franse taal kon verduidelijken. Na het lezen van de eerste 
twee regels keek de collega, die zich later voorstelde als MP, mij vriendelijk aan en nodigde ons middels een gebaar uit 
om achter hem aan te lopen. In het Frans vertelde hij de andere collega’s schijnbaar dat hij heel even weg was. Via de 
ingang kwamen we terecht in de hal van het bureau. Gewoon, een normaal politiebureau waar op dat moment burgers 
zaten te wachten, waarschijnlijk voor het doen van aangifte.

Met een pasje opende MP een deur voor ons en werden we meegenomen ‘achter de schermen’. Via een gang en een lift 
werden we naar de kantine geleid. We krijgen vast een kopje koffie, dacht ik aanvankelijk. Maar al snel wees de collega 
me op een gedenkplekje voor Ahmed. Een tafel met bloemen, een muur vol brieven en foto’s en een gastenboek met 
persoonlijke teksten van collega’s. Dit was het moment om mijn pakket open te maken en ‘het schilderij’ aan Marc-
Philippe te overhandigen. Bij het zien van de foto en de begeleidende woorden over het meevoelen van de Nederlandse 
collega’s brak de MP in tranen uit. “Excuse me.” sprak hij. Ik sloeg een arm om hem heen. Meteen antwoordde de MP, 
een ‘beer van een vent’, met een stevige omhelzing. Daar stonden we dan. Twee grote kerels die totale vreemden
voor elkaar waren, maar die één ding gemeen hebben. Hun werk doen waarbij zij dagelijks klaar staan voor de veiligheid 
van anderen. De MP sprak de woorden: “I was there that day...” Hij kon zijn zin amper afmaken. Vol van emotie zei hij 
vervolgens: “He died in my arms…” en vertelde vervolgens hoe hij de melding hoorde en als eerste bij Ahmet Merabet 
ter plaatse kwam, die zijn strijd toen eigenlijk al kansloos had verloren. Het laat zich niet aan de verbeelding over dat de 
MP er helemaal doorheen zat, waarschijnlijk zoals alle collega’s op zijn bureau. En hoe begrijpelijk is dat, als je maatje 
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met wie je dagelijks werkt, zo aan zijn einde komt. Dit is iets wat je nooit hoopt mee te maken. Na de stevige omhelzing 
pakte de MP mijn brief erbij, die ik inmiddels samen met enkele foto’s op de gedenktafel had gelegd. Nadat hij enkele 
regels had gelezen fluisterde hij: “Very… very impressive.”

Ik vertelde dat het niet uit maakte of je nu politieagent bent in Rotterdam of in Parijs. We doen allemaal hetzelfde 
werk, met hetzelfde doel en dezelfde passie. Marc-Philippe vulde me fluisterend aan. “We are one family.” Het was 
tijd voor de MP om te gaan. Met zijn zware bepantsering moest hij in shifts van twee uur, samen met enkele andere 
collega’s, voor de ingang van het politiebureau staan. Een bizarre gewaarwording, die ons in Nederland hopelijk nog 
lang bespaard zal
blijven. Na voor het bureau nog éénmaal handen geschud te hebben restte mij om te zeggen: “Take care.” Waarna ik 
de MP mij in het weglopen nog hoorde naroepen: “God bless you.” Na nog een foto van het bureau gemaakt te hebben 
liep ik weer richting de hoek van de straat waar de militairen nog steeds bij hun dranghek stonden. Bij het nog eenmaal
achterom kijken zag ik dat de twee collega’s van de MP aandachtig luisterden naar wat hij hen aan het vertellen was. 
De missie die ik die dag had was helemaal volbracht. Kippenvel. Dat had ik. Centimeters hoog. Met geen pen valt 
te beschrijven hoe bijzonder deze ontmoeting was. Het gevoel dat ik namens al mijn Nederlandse collega’s wilde 
overbrengen was ongetwijfeld aangekomen op de plek waar het moest zijn.

“If something happens to one of us, it’s felt by all of us.”

“I’m the police.
And I’m here to arrest you.

You’ve broken the law.
I did not write the law.

I may even disagree with the law.
But I will enforce it.

No matter how you plead, cajole, beg or attempt 
to stir my sympathies, nothing you do will stop me 

from placing you in a steel cage with grey bars.
If you run away, I will chase you.
If you fight me, I will fight back.

If you shoot at me, I will shoot back.
By law, I am unable to walk away.

I’m a consequence. I am the unpaid bill.
I am fate with a badge and a gun.

Behind my badge is a heart like yours.
I bleed. I think. I love. And yes, I can be killed.

And although I’m but one man,
I have thousands of brothers and sisters who are the 
same as me. They will lay down their lives for me.

And I them. We stand watch together.
A thin blue line. Protecting the prey from the 

predators.
The good from the bad.

We are the police.“

Chers collègues ,
Le 7 Janvier 2015, le temps s’est arrêté . Les images 
horribles de ce jour-là resteront graver dans notre 
mémoires. Grâce à des images à la télévision, nous 
avons vu quelque chose qui ne aurait jamais dû 
se produire. Ce jour-là , nous avons perdu trois de 
nos collègues. Malgré la distance de plus de 400 
km nous sympathisons avec la grande perte que 
vous avez subie . Que vous travaillez à Paris ou à 
Rotterdam aux Pays-Bas, nous faisons le même 
travail dans le même but . Aider les personnes en 
détresse et attraper les criminels . Notre travail n’est 
pas toujours facile . Mais nous avons fait ce choix 
consciemment. Jour après jour , par tous les temps 
, nous nous engageons à les citoyens . 7 jours par 
semaine 24 heures par jour pour assurer la sécurité 
des autres . Si quelque chose arrivait à l’un de nous 
c’est ressentie par nous tous . Trois d’entre nous sont 
allés dans une bataille injuste qui ne aurait jamais dû 
se produire. Les collègues ont vu leur vie volés alors 
qu’ils ont juste fait leur travail . L’image que nous, 
les collègues de Rotterdam, voudront vous montrer 
est la mince ligne bleue qui relie aussi le monde . 
Dans cette famille, personne ne combat seul . Nous 
vous souhaitons beaucoup de force avec la perte de 
vos collègues et sachez que nous sympathisons avec 
vous .
En mémoire de nos collègues Français
Ahmed Merabet
Franck Brinsolaro
Clarissa Jean-Philippe

Meilleures salutations au nom des collègues de 
Rotterdam
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Acht vragen over zevende Tour de Blauw
Voor de zevende keer gaat de jaarlijkse sponsorfietstocht Tour de Blauw van start. Van 4 tot 11 september fietsen 
collega’s een ronde van 1200 kilometer door Nederland, Duitsland en België. Acht vragen aan de secretaris van de 
Stichting Blauw Jos Hermans

Tour de Blauw?
‘Zo’n dertien jaar geleden richtten collega’s uit Limburg de Stichting Blauw op. Puur omdat tijdens de lunch eten 
werd weggegooid. Dat vonden ze zonden, er zijn tenslotte genoeg mensen die het veel minder goed hebben dan wij. 
Uiteindelijk namen ze het initiatief om kinderprojecten te gaan ondersteunen. We begonnen in Polen. Via de Poolse 
ambassade kwamen we terecht bij een internaat in Ustrzyki Dolne. Wat we daar aantroffen was erbarmelijk! Slechte 
bedden, fantasieloos eten… Het lukte ons om het internaat in een paar jaar tijd op te knappen. Met geld, materialen, 
tijd en door de handen uit de mouwen te steken. Het project sloten we in 2008 af met een fietstocht van Nederland 
naar het internaat in Polen en een bezoek van Herman den Blijker om het eten op een hoger niveau te krijgen. Een 
sponsortocht om geld op te halen was hiermee geboren. De Tour de Blauw was een feit en werd zo succesvol dat we 
andere projecten konden opstarten.

Dit jaar voor de zevende keer. Waarom blijven jullie de tocht maken?
‘Het is voor onze stichting dé manier om geld in te zamelen. Door sponsoring van bedrijven die hun logo op ons 
tenue krijgen, en door het bedrag van 35 euro per dag dat elke fietser betaalt. Onze kosten zijn minimaal, omdat we 
overnachten op kazernes en in sportzalen van de politie. Ook de maaltijden krijgen we grotendeels aangeboden. De 
tocht levert daardoor gemiddeld 15.000 à 20.000 euro op. Daarmee kunnen we veel projecten ondersteunen!’

Wat is de rol van de politie hierin?
‘De tocht is voor en door collega’s. De organisatie ondersteunt ons onder meer door sportzalen als slaapplek aan te 
bieden, of door voor een maaltijd te zorgen. Met een groep van tussen de zestig en tachtig mensen uit Nederland, 
België en Duitsland fietsen we ongeveer 150 kilometer per dag. In eigen tijd. We starten en eindigen in het Limburgse 
Roggel en fietsen met gemiddeld 30 kilometer per uur door Nederland, Duitsland en België. We houden elke dag drie 
pauzes. Op politiebureaus. Zo leggen we contacten met collega’s uit het hele land.’

Waar gaat het geld dit jaar naartoe?
‘Momenteel ondersteunen we verschillende kinderprojecten zoals een basisschool in Rybaki, een opvanghuis in 
Warschau, een safe-house in Katowice en de kinderafdeling van het ziekenhuis in Ustrzyki Dolne. Eind dit jaar gaan we 
met een groep collega’s de slaapkamers van de kinderen in het internaat waar we begonnen opknappen. Daarnaast 
steken we energie in drie Nederlandse projecten: stichting Joop, stichting Pim en Sinterklaasbank Amsterdam. Alle 
drie zijn het initiatieven van collega’s. Joop bestaat al sinds 1950; het organiseert jaarlijks een fietstocht voor 125 
kinderen. Pim is een particulier opvanghuis voor kinderen met een lichamelijke beperking. Eén bewoner is het kind van 
een collega. De Sinterklaasbank zorgt elk jaar voor een sintcadeau voor kinderen die dat van hun ouders niet kunnen 
krijgen. Inmiddels gaat dat om ruim 3000 cadeautjes door heel Nederland.’

En dat geld wordt goed besteed?
‘Ja. De leerlingen van een basisschool in Polen hoeven door onze inspanningen bijvoorbeeld niet meer in hun winterjas 
in het klaslokaal te zetten. Het gebouw heeft een nieuw dak, nieuwe ramen en beter meubilair dat we kregen na de 
sluiting van basisscholen in Nederland. Vanuit de stichting Blauw blijven we persoonlijk betrokken. We helpen mee, 
gaan op bezoek en onderhouden contact. Zo zien we met onze eigen ogen hoe nuttig onze bijdrage is. Onze inzet 
wordt zo gewaardeerd, dat steeds meer mensen ons weten te vinden. Bovendien zoeken we altijd contact met lokale 
collega’s. Dit jaar fietsen daarom waarschijnlijk zelfs Poolse collega’s uit Krakow en Katowice mee.’

Wat moeten geïnteresseerde collega’s echt weten?
‘Het belangrijkst is dat het echt een leuke tocht is. Je komt op plekken die je vanuit de auto niet ziet. Je leert collega’s 
kennen, bent op en top sociaal bezig. De kosten zijn 35 euro per fietser per dag. Daarvoor krijg je een compleet 
verzorgde tour. Je kunt overigens de hele route meefietsen, maar je bent ook welkom voor een of een paar dagen. 

Enige fietservaring is wel noodzakelijk: je moet een snelheid van 30 km/u halen en in groot peloton fietsen. Het 
peloton gaat constant door. Is je band lek? Dan plak je hem zelf in de bezemwagen en fiets je daarna weer 

mee.’
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Tot slot: waar kunnen collega’s zich aanmelden?
‘Dat kan via een formulier op de site van Stichting Blauw. Geef even aan hoeveel dagen je meewilt en of je blijft 
overnachten. Op de poster staat meer informatie.’

Heeft U verder nog een opmerking ?
‘Ik wil nog een lans breken voor onze IPA vrienden in Rzeszow, Krakow en Katowice.
We verzorgen ook hulptransporten naar onze projecten in Polen. Zij staan telkens klaar om ons te helpen in de brede 
zin van het woord. Niet alleen uitladen maar vooral ons faciliteren. Zij zorgen voor onderdak en ondersteuning bij de 
nodige formaliteiten. Mede daardoor houden we de kosten voor ons zelf laag en blijft het betaalbaar. Wij betalen 
tenslotte al onze kosten zelf en kunnen daardoor garanderen dat nagenoeg 100% van het geschonken geld naar de 
projecten gaat. Zonder iemand te kort te doen wil ik nadrukkelijk Marian Majowicz benoemen. Hij steunt ons vanaf het 
allereerste moment en maakte ons bekend binnen IPA-Polen. Het zou dit jaar fijn zijn als we sponsoring vonden voor 
een aantal Poolse Bikers. 35 Euro per dag, de reis en verder verblijf zijn echter erg duur voor hen. We zoeken dus een 
SPONSOR.’

Met collegiale groet,
Namens de Stichting Tour de Blauw.

Voor meer informatie: www.stichtingblauw.nl

Tekst en foto’s: Jos Hermans
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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 leef- 
     tijdsontslag, 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.

Wie kan er lid worden van de IPA?



Medewerkers die werkzaamheden verrichten van politiële aard (BOA) en in vaste dienst zijn van:

1.   Agentschap Telecom van Ministerie van Economische Zaken (EZ);
2.  Bestuurders van de Politievakbonden;
3.   BOA’s  (diversen);
4.   Dienst Vervoer & Ondersteuning (DV&O) van de Dienst Justitiële Instellingen (DJI);
5.  Douane van Ministerie van Financiën;
6.   Europol;
7.   FIOD van het Ministerie van Financiën;
8.   Flora en Fauna in Kennemerland, Twente en Zuid Holland;
9.  Inspectie Leefomgeving en Transport van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu;
10.  Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid van het Ministerie van Sociale Zaken en
  Werkgelegenheid;
11.  Internationaal Strafhof (ICC) (Ministerie van Buitenlandse Zaken);
12.  Joegoslaviëtribunaal;
13.  Milieupolitie Amsterdam Zuid Oost;
14.  Nederlandse Voedel- en Warenautoriteit (NVWA) van het Ministerie van Economische Zaken  
  (EZ);
15.  Parkeercontrole Leeuwarden, Tilburg;
16.  Sociaal rechercheurs in overheidsdienst;
17.  Stadstoezicht;
18.  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

37



39

Waardering en Erkenning Politie (WEP)
Stichting Waardering en Erkenning Politie is een nieuwe loot aan de 
activiteiten van het vfonds, Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en 
Veteranenzorg.

Politiewerk is zwaar en verantwoordelijk werk. Naast goede 
arbeidvoorwaarden en een goede financiële vergoeding willen politiemensen 
de erkenning voor het werk ook op andere manieren zien. Zij willen meer 
trots kunnen zijn op hun werk en er waardering voor ontvangen. De onlangs 
opgerichte Stichting Waardering Erkenning Politie (WEP) zet zich in om deze 
trots en waardering terug te krijgen.

De eerste doelstelling is om de individuele ambtenaar binnen drie jaar meer 
trots op zijn werk te laten zijn. Dat elke politiemedewerker met trots kan vertellen dat hij of zij bij de politie werkt. 
WEP wil proberen het zuur uit de organisatie te halen. Kritiek mag er zijn en moet positief neergelegd kunnen worden. 
De vele goede werkzaamheden van de politie moeten een veel prominentere plaats krijgen ten opzichte van een paar 
negatieve incidenten die af en toe gebeuren. Het moet maar eens uit zijn met de negatieve sentimenten rondom 
de politie. Als wij ‘internationaal’ om ons heen kijken, dan staat de Nederlandse politie, ondanks alle problemen, er 
uitstekend op. Wij hebben een uitstekend functionerend politieapparaat.

De media zijn belangrijke spelers als het gaat om het politiewerk goed voor het voetlicht te krijgen. Daarom heeft de 
stichting eind vorig jaar een congres georganiseerd waarbij de relatie politie-media centraal stond. De uitgangsposities 
zijn verschillend, maar er mag best wat meer onderling begrip zijn over wat wel en wat niet kan. De media moet ook 
kijken naar de positieve kanten van de politie en de politie moet de media hun werk laten doen. Wederzijds begrip 
kweken is belangrijk.

Politieambassadeurs en –buddy’s
Het tweede punt van WEP is dat wij wel begrip, erkenning en waardering kunnen kweken naar de samenleving toe tot 
wij erbij neer vallen, maar op het moment dat de politie zelf niet goed functioneert, houdt alles op. WEP wil een rol 
spelen om nare uitwassen in het gedrag van politiemensen tot het minimum te beperken. Wij willen aan de slag met 
vrijwilligers die het goede verhaal over de politie kunnen vertellen, zowel intern als extern. Vandaar dat WEP op dit 
moment actief bezig is met het werven van zogenaamde politieambassadeurs.

Daarnaast zien wij dat binnen de politie er tot nu toe onvoldoende goed op elkaar wordt gelet. WEP wil graag komen 
tot een netwerk van politiebuddy’s, mensen die goed in de gaten hebben als het even wat minder gaat met een collega 
en dat met die collega bespreekbaar maken. Een van de faalfactoren binnen de politieorganisatie is dat men elkaar te 
weinig aanspreekt op houding en gedrag.

Er is te weinig reflectie en feedback onder de collega’s. De cultuur is dat wij elkaar vooral moeten helpen, maar dat is 
een volstrekt ander woord dan elkaar dekken. Vertel elkaar wat je goed en niet goed vindt aan het gedrag van de ander. 
Er zijn indicaties dat er nog steeds een kloof zit tussen uitvoering en operationeel en tactisch leidinggevenden. Ook 
daar is nog veel te winnen. Wij wille een rol spelen om de aanspreekcultuur, het meer op elkaar letten, te intensiveren.

Erkenningsbijeenkomsten
WEP is voornemens om de komende tijd erkenningsbijeenkomsten te organiseren voor collega’s die in een bepaalde 
situatie uitstekend hun werk hebben gedaan. Bijvoorbeeld voor collega’s die indertijd de kroningsrellen of onlangs de 
rellen bij Hoek van Holland hebben meegemaakt. Wij willen daar nog een keer bij stilstaan en zorgen dat die mensen 
de erkenning en waardering krijgen die zij verdienen. Ook de steun van collega’s aan collega’s willen wij uitdragen. 
WEP heeft zeer recentelijk een boek uitgegeven over een collega die PTTS heeft gehad. In plaats van dat zij aan de kant 
gezet werd, heeft het team haar in alles gesteund. Zij is er bovenop gekomen en is nu – drie jaar later – weer volledig 
aan het werk.
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De stichting is onafhankelijk, maar werkt nauw samen met het Programma Versterking Professionele Weerbaarheid 
Politie. Het vfonds is al sinds jaar en dag actief voor veteranen en defensiemensen en houdt zich bezig met erkenning, 
waardering en zorg voor defensiepersoneel. Het vfonds heeft het initiatief genomen om ook zoiets voor de politie te 
lanceren: Stichting Waardering en Erkenning Politie. Jan Wilem van de Pol, programmamanager van de Stichting: “Wij 
zijn klein en compact en hebben voor drie jaar subsiedie gekregen om deze klus te klaren. Wij zijn ook bezig met het 
onderzoeken of het mogelijk is om een ereveld in te richten voor gevallenen in uniformberoepen, dus niet alleen voor 
defensie en politie maar ook voor brandweer en ambulancezorg.”

Tevens organiseert WEP een onderzoek onder de jeugd tussen 13 en 25 jaar, met onder andere de vraag of zij de politie 
vertrouwen. WEP wil kijken of wij daar beleid op kunnen maken. Om gemotiveerde jongeren binnen te halen voor 
het politievak is het van belang om de schoonheid en kwaliteit van het vak uit te dragen. Dat is ook een appél op de 
korpsleiding van de Nationale Politie; de komende 2 á 3 jaar gaat het echt om de beeldvorming die wordt neergezet over 
de politie. Daar MOET de korpsleiding van de Nationale Politie een heel belangrijke rol in nemen. Proactief de boer op 
om met het prachtige vak positief neer te zetten. Er moet veel meer aandacht zijn voor de training van politiemensen. 
Er is nog steeds te weinig tijd voor de fysieke vaardigheden, maar ook voor training op het gebied van automatisering 
en andere vaardigheden die nodig zijn voor het werk. Dat moet geen sluitpost zijn maar moet prioriteit hebben. Goed 
voorbereide mensen zijn immers veel weerbaarder!

Voor meer informatie over Stichting WEP, zie www.wep.nu

Tekst: stichting WEP
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In deze rubriek zullen politie-gerelateerde evenementen in binnen- en buitenland worden vermeld, zoals 
vakbeurzen, open dagen en ruilbeurzen.

21 juli 2015   Politiedorp Brussel
Tijdens de nationale feestdag in België op 21 juli, is er op het Poelaertplein in Brussel het Politiedorp. Hier 
zullen de federale en lokale politie aanwezig zijn met een groot voertuigendisplay en diverse demonstraties. 
Ook zullen zij deelnemen aan het defilé.
Voor meer informatie: www.politie.be

21-24 juli 2015  Vierdaagse Nijmegen
Van 21 t/m 24 juli 2015 zal in en rond Nijmegen de jaarlijkse Vierdaagse worden 
gelopen. Onder de vele duizenden wandelaars, zijn ook verschillende delegaties van 
buitenlandse politiediensten. 
Voor meer informatie: www.4daagse.nl

5 september 2015   69ste 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

19 september 2015   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

12-16 oktober 2015  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 2015 
voor de 33ste keer georganiseerd en men verwacht ruim 200 teams uit meer dan 55 landen. 
Voor meer informatie, zie www.wpist.nl

Nationale en internationale evenementen



Het volledige seminaroverzicht, alsmede de beschrijvingen van de seminars zijn terug te vinden op de website van IPA Neder-
land en IBZ Gimborn (http://www.ibz-gimborn.de)

De genoemde kosten betreffen de overnachtingen, de maaltijden (excl. drank), de eventuele excursies en lesmaterialen.  Deze 
kosten worden, evenals de reiskosten, vergoed door IPA Nederland als men in overleg met en toestemming van het Landelijk 
Bestuur een seminar gaat volgen in Gimborn. Uiteraard zijn alle overige kosten voor eigen rekening van de deelnemer. 

De seminars worden in de Duitse taal gegeven, tenzij er een ander taal bij vermeld staat. Indien er meerdere talen vermeld 
worden, dan wordt er simultaan vertaald.

15-01  26 - 30.01  Motorbendes
    Deelnemers min. 15 / max. 38; Kosten € 330 (IPA-leden € 245)

15-02  02 - 06.02  Burnout
    Deelname min. 15 / max. 22; Kosten € 365 (IPA-leden € 286)

15-03  23 - 27.02  Economische crisis en politiewerk (Duits/Engels)
    Deelname min. 15 / max. 38; Kosten € 365 (IPA-leden € 285)

15-04  02 - 06.03  Moderne vormen van slavenhandel
    Deelname min. 15 / max. 38; Kosten € 330 (IPA-leden € 245)

15-05  09 - 13.03  Communicatieve vaardigheden, speciaal voor vrouwen
    Deelname min. 12 / max. 18; Kosten € 365 (IPA-leden € 285)

15-06  16 - 20.03  Politiek extremisme 
    Deelname min. 15 / max. 38; Kosten € 330 (IPA-leden € 245)

15-07  23 - 27.03  Vormen van geweld in onze samenleving
    Deelname min. 15 / max. 38; Kosten € 330 (IPA-leden € 245)

15-08 13 - 17.04  Diefstal van identiteit en grootschalige fraude (Duits/Frans) 
    Deelname min. 15 / max. 38; Kosten € 330 (IPA-leden € 245)

15-09  20 - 24.04  Migratie en criminaliteit
    Deelname min. 15 / max. 38; Kosten € 330 (IPA-leden € 245)

15-10  04 - 08.05  Rechtsextremisme – de nieuwste ontwikkelingen 
    Deelname min. 18 / max. 40; Kosten € 330 (IPA-leden € 245)

15-11  18 - 22.05  Islam en islamisme (Duits/Engels) 
    Deelname min. 15 / max. 38; Kosten € 365 (IPA-leden € 285)

15-12  08 - 12.06  Zekerheid zonder grenzen? (Duits/Pools)
    Deelname min. 15 / max. 38; Kosten € 365 (IPA-leden € 285)

15-13  15 - 19.06  Terrorisme - politiek en religieus gerelateerd geweld in Europa
    Deelname min. 15 / max. 38; Kosten € 330 (IPA-leden € 245)

15-14  22 - 26.06  Geweld rondom het voetbal (Duits/Engels) 
    Deelname min. 15 / max. 38; Kosten € 365 (IPA-leden € 285)

15-15  02 - 03.05  Politie en de media (Duits/Engels) 
    Deelname min. 15 / max. 38; Kosten € 365 (IPA-leden € 285)

2015 - Seminars in IBZ Gimborn 
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