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Van de redactie
Het landelijke IPA-blad is alweer aan zijn tweede jaargang begonnen! Begin dit jaar heeft er een evaluatie plaats
gevonden met onze uitgever Clappers en Vlieger Media en beide partijen zijn zeer tevreden met de huidige vorm van
het blad. Uiteraard zijn er altijd punten van verbetering, maar afgesproken is dat wij voorlopig op de ingeslagen weg
verder gaan.
Tijdens de komende Algemene Ledenvergadering zal ik aftreden als lid van het landelijke bestuur. Reden voor dit besluit
is gelegen in het feit dat ik het momenteel te druk heb met mijn werk en behorende studie, waardoor ik te weinig tijd
vrij kan maken om mijn functie als LB-lid naar behoren te kunnen vervullen. Mijn functie binnen het landelijke bestuur
zal naar alle waarschijnlijkheid worden overgenomen door een oude bekende, te weten John Korsel. John heeft zich
namelijk kandidaat gesteld voor een functie binnen het landelijk bestuur. Wel zal ik de functie van eindredacteur
blijven vervullen.
Naar aanleiding van de gebeurtenissen in Parijs vorig jaar, heeft de Franse IPA-sectie vele steunbetuigingen mogen
ontvangen van de andere IPA-secties, waaronder Nederland. In reactie hierop heeft de Franse IPA-voorzitter, Rose
Lourme, een bedankbrief rondgestuurd met daarin tevens een persoonlijk verhaal van de Franse IPA vice-voorzitter
die persoonlijk bij de laatste aanslag in Parijs betrokken is geweest. Een verkorte versie van dit (vertaalde) verhaal is
opgenomen in deze uitgave.
Op vrijdag 8 april wordt in het van der Valk Hotel Restaurant ‘s-Hertogenbosch-Vught in Vught de jaarlijkse Algemene
Ledenvergadering (ALV) gehouden. De organisatie van deze ALV is ditmaal in de vertrouwde handen van de collega’s
van het district Midden-Brabant. De benodigde stukken voor deze vergadering zullen bij het verschijnen van dit blad
inmiddels zijn verstuurd, zodat deze besproken kunnen worden tijdens de districtsledenvergaderingen.
Twee IPA-leden hebben een boek geschreven voor de politiepraktijk en -opleidingen over hoe tegenwoordig moet
worden omgegaan wanneer een geüniformeerd politieman/vrouw geconfronteerd wordt met een plaats delict (pd). In
deze uitgave vertellen zij over hun motivatie om dit boek te schrijven.
In september wordt in IBZ Gimborn voor het eerst sinds lange tijd weer een Nederlands seminar georganiseerd.
In dit seminar zal worden ingegaan op het verschijnsel “Outlaw Motorcycle Gangs” (OMG). Onderwerpen zoals de
ontstaansgeschiedenis van deze motorgroepen, hun samenstelling en hun subcultuur zullen worden behandeld.
Tevens vindt in deze uitgave het complete seminaroverzicht van 2016.
Mocht u interesse hebben in een van de seminars, vergeet dan niet om
u aan te melden via het bestuur van IPA Nederland. Nederlandse IPAleden kunnen namelijk in principe GRATIS een seminar volgen!
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 veel leesplezier!

Servo per Amikeco!
Marcel van Beek
Eindredacteur IPA Nederland
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Van de voorzitter
Een nieuwe lente, een nieuw geluid maar wanneer begint de lente? De natuur is duidelijk van slag.
Ik hoop dat wanneer ons blad bij u op de deurmat valt het ook echt lente is. Een nieuw geluid? Jazeker.
We zijn als Landelijk Bestuur druk bezig met de plannen voor een hervorming van onze vereniging. U heeft
uiteraard gehoord van de grote ledenraadpleging die vorig jaar heeft plaatsgevonden. Op de ALV van 15 april
in Vught zal duidelijk worden wat dat voor ons allen betekent, op korte termijn of op de wat langere termijn.
We hebben als Landelijk Bestuur een vruchtbaar beleidsweekeinde gehad op 12 en 13 februari en hebben al
een beetje de koers uitgezet voor de toekomst maar daar verwees ik al een beetje naar.
De toekomst. Wat heeft die voor ons allen in petto? Hopelijk zorgt het komende jaar niet voor nieuwe
aanslagen van het kaliber die vorig jaar o.a. in Frankrijk maar ook elders plaats vonden. Het wordt wel een
druk jaar voor IPA Nederland.
Eind april wordt in Uppsala, Zweden het North European Forum gehouden waar wij als sectie Nederland acte
de présence zullen geven. Deze NEF staat in het teken van “Sociale Media & professionele promotie”.
Het weekeinde daarop is er overleg tussen een aantal West-Europese landen om te zien hoe zij als secties
proberen de problemen binnen de IPA te lijf gaan waarmee ook wij worden geconfronteerd, zoals de
vergrijzing, niet allen onder de leden maar ook op bestuurlijk vlak, en het er niet in slagen jonge collega’s
voor de IPA te winnen.
Uiteraard is er ook dit jaar weer een wereldcongres en ditmaal is dat echt aan de andere kant van de wereld,
namelijk in Nieuw Zeeland. Maar los van deze vergaderingen is er meer. Voor het eerst sinds een aantal jaren
organiseert IPA Nederland in Gimborn weer een Nederlandstalig seminar, ditmaal over motorbendes. Kijk op
onze website, het is sowieso een machtig interessant onderwerp.
Daarnaast komen, zoals eerder gezegd, de veranderingen op ons af, zowel organisatorisch maar ook op het
terrein van de communicatie. De website ondergaat een facelift waarbij voor ieder district er ook een alleen
voor leden toegankelijk deel ontstaat. Er wordt aandacht besteed aan ledenwerving en zo is er ongetwijfeld
meer.
Net op de dag dat ik dit stukje schrijf, hadden John Korsel en
ondergetekende een ontmoeting met drie IPA-bestuursleden uit
Turkije. Deze sectie telde een paar jaar geleden ruim 40.000 leden en
nu slechts 50! Door overheidsbeslissingen was de IPA daar op sterven
na dood maar juist deze kleine groep is bezig de IPA daar weer op poten
te zetten, een moeizaam en mogelijk langdurig proces.
U ziet, er is veel gedaan maar ook nog te doen, op zowel nationaal als
internationaal vlak. We zullen er allemaal voor moeten zorgen dat de
IPA blijft waarvoor ze ooit is opgericht: een vereniging met dienen door
vriendschap als motto, gericht op vriendschap, contacten op sociaal,
cultureel en professioneel vlak.
Met vriendelijke IPA-groet,
Jaap Taal
Voorzitter IPA Nederland
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Mededelingen vanuit de districten:
Grote IPA Familiedag Drie Noord
Op zaterdag 23 april 2016 organiseert IPA Drie Noord
(Friesland, Groningen & Drenthe) een grote familiedag
op het Politie Opleidings en Training Center in Zuidlaren.
Deze familiedag van Drie Noord is voor alle IPA leden
met hun kinderen en kleinkinderen.
Globale indeling van de dag:
• Ontvangst en welkom deelnemers met koffie/thee/
frisdrank en koek
• Welkomstwoord van de voorzitter IPA Drenthe.
• Uitleg door de spelleider.
• Deelname activiteiten.
Deelname inclusief koffie/thee, drankjes, lunch e.d is
geheel kosteloos.

Globale activiteiten:
• Zaalvoetbal
• Apenkooi
• Pijl en boog schieten
• Fietsen (behendigheidspelletje)
• Skilopen
• Pistoolschieten
• Darten
• ....en nog veel meer.
Voor de hele kleintjes tot 10 jaar wordt er een speciale
programma georganiseerd. Hiervoor zijn we een aantal
dames nodig voor de begeleiding van deze kids. Wie
deze begeleiding op zich wil nemen, wordt verzocht dit
te mailen naar Rieks Spijk (hjspijk@hetnet.nl).

v

District IPA Fryslân organiseert IPA-Kampeerweekend 6 t/m 8 mei 2016
U wordt uitgenodigd om deel te nemen aan het IPA-kampeerweekend 2016 op bovenvermelde data. Wij verblijven dat
weekend op natuur- en landschapscamping “Beekdalhoeve Het Koningsdiep”, De Mersken 2, 9247WK Ureterp.
De camping is gelegen onder de rook van Drachten nabij de bossen van Olterterp en Beetsterzwaag in Zuid-Oost Fryslân.
Vanaf 14.00 uur vrijdag 6 mei 2016 kunt u terecht op de camping. Wilt u eerder komen en/of langer blijven dan kan
dat in overleg met de campingeigenaar. Een lunch en de BBQ op zaterdag zullen niet ontbreken in ons programma. In
de omgeving is het prachtig fietsen en is er voor de liefhebber de mogelijkheid om te vissen. Bij mooi weer zit een
fietstocht zeker weer in de planning. Wandelaars komen ook aan hun trekken.
Voor meer informatie over deze dag, kijk op onze districtspagina van de landelijke IPA website: www.ipa-nederland.nl

District IPA Twente organiseert landelijke activiteiten dag
Het district Twente nodigt u hierbij van harte uit, samen met haar, het 45 jarig jubileum te vieren. Dit jubileum, wordt
gevierd, op zaterdag 2 juli 2016, in en rondom het ontspanningscentrum Café-restaurant “de Molenberg” te Reutum,
gelegen aan de voet van de Ootmarsumse Kuiperberg.
Wij organiseren een landelijke IPA-activiteiten dag, welke in het teken staat van het elkaar ontmoeten in vriendschap en
waarbij er voor jong en oud, voor elk wat wils, van alles te beleven is.
De kosten voor het meedoen aan deze dag bedraagt voor IPA leden en hun partners 15 euro per persoon en voor
introduce ’s 20 euro per persoon. Jeugdigen onder de leeftijd van 12 jaar zijn gratis. Introduce ‘s die lid kunnen en mogen
worden van de IPA en deze dag lid worden wordt voor dit jaar een gratis lidmaatschap aangeboden en ook zij kunnen
deelnemen voor 15 euro per persoon. Daarbij is inbegrepen: Koffie met cake bij aankomst, deelname aan de diverse
activiteiten, gebruik speeltuin, BBQ en de daarbij/daarna te nuttigen drankjes.
Voor meer informatie over deze dag, kijk op onze districtspagina van de landelijke IPA website:
www.ipa-nederland.nl
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IPA ICT nieuws
Financieel pakket
Inmiddels is de opleiding van de districtspenningmeesters nagenoeg afgerond en hebben zij het nieuwe financieel softwarepakket met ingang van januari jl. in gebruik genomen. Al tijdens de opleiding in de eerste
weken van december 2015 bleek dat er toch nog het nodige moest worden aangepast, maar over het algemeen was men zeer tevreden over het resultaat. De eerste weken van 2016 hebben deze aanpassingen het
softwarebedrijf nog veel werk bezorgt maar alles is naar tevredenheid opgelost. We zijn weer een stapje
verder!
Website
Het gaat steeds beter met de aanlevering van informatie voor de IPA website. Bijna alle districten leveren
nu wekelijks een bijdrage aan de agenda en voorzien ook de andere rubrieken regelmatig van informatie en
beeldmateriaal. Daar zijn we dus blij mee.
Voor alle actuele informatie kijk je dus op www.ipa-nederland.nl
Het ontwerp van de website is al een aantal jaren oud de vormgeving in de ICT wereld verandert. Regelmatig blijkt dat multimedia applicatie hun “look” aanpassen en wij moeten dus ook mee in de tijd. Het LB
heeft ons softwarebedrijf de opdracht gegeven de IPA site een facelift te geven en daaraan zal in de maanden maart en april van 2016 gewerkt worden.
Naast de website bestaat er ook een Facebookpagina : International Police Association – Sectie Nederland
Digitalisering IPA archief
Inmiddels is een begin gemaakt met het transport van het landelijk archief van de opslag in Den Haag naar
Ruurlo. Daar zal de komende tijd gewerkt worden aan het schonen, sorteren en indelen van het papieren
archief. Deze werkzaamheden zullen velen maanden in beslag nemen.
In die tussentijd zal er gewerkt worden aan het samenstellen en definiëren van de gebruikerseisen voor het
softwarepakket dat bestemd is voor de landelijke- en districtssecretarissen. Dit pakket, dat ook de digitale
opslag van het oude archief moet kunnen verwerken, zal samen met MIJNIPA en IPAFINAN de basis vormen voor een professionele administratie binnen IPA Nederland. De ingebruikname van dit softwarepakket
wordt echter niet eerder verwacht als begin 2017.
Aanbod eenvoudige computercursus
In hoeverre het eerder gedane aanbod voor een computercursus overeind blijft is even de vraag. De webmaster zal waarschijnlijk in de voetsporen treden van Marcel van Beek die met ingang van de ALV van 15
april a.s. het LB zal verlaten. De webmaster krijgt er dan de portefeuille communicatie bij m.u.v. de redactie
en samenstelling van het landelijk magazine, want dat blijft Marcel wel doen. Het ziet er dus naar uit dat
het aanbod voor de cursus tijdelijk opgeschoven moet worden.
John Korsel, webmaster IPA-Nederland.
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Artikel van de Franse afdeling van de IPA over de aanslagen in Frankrijk in 2015
De aanslagen in januari 2015 stortten Frankrijk eerst
in afschuw en ontzetting en vervolgens in angst dat
dergelijke gebeurtenissen zouden kunnen worden
herhaald. Maar sterke saamhorigheid heeft voor de
zwaar beproefde bevolking de hoop in de toekomst
hersteld en zorgde ervoor dat het personeel van de
ordediensten werden geëerd. De tol was echter hoog:
drie politieagenten gedood en zeven gewond.
Het leven in Frankrijk werd snel weer normaal want dat
is nodig om verder te gaan maar helaas herinnerde een
nieuw feit ons eraan dat de islamitische dreiging nog
steeds actueel is. De moord op een zakenman die door een islamitische radicaal individu werd onthoofd is het bewijs
dat we in een nieuw tijdperk zijn beland vol duisternis en angst.
Op 13 november 2015 kwam Frankrijk opnieuw en nog intenser in het nieuws door schandelijke en onaanvaardbare
feiten. Goed georganiseerde, voorbereide en gemotiveerde terroristen vermoordden lukraak in willekeurige volgorde
enkele tientallen mensen. Zij zorgde ervoor in het brandpunt van de actualiteit te komen maar ze veroorzaakten zo ook
een golf van afkeer en verzet.
Op 13 november 2015 werd iedereen niet alleen in het hart maar sommige ook psychisch of zelfs in levende lijve
geraakt. De trieste eindbalans: 130 onschuldigen gedood en meer dan 300 gewonden waarvan sommigen ernstig.
Onder de doden en gewonden bevonden zich ook collega’s van politie en douane die op dat moment niet in dienst
waren:
Thierry (36 jaar), politieagent, bracht de avond door in het restaurant “La Belle Equipe”, hij vierde de 		
verjaardag van zijn partner. Hij verloor het leven.
Cécile (37 jaar) en Anne-Laure (36 jaar oud), beiden werkzaam bij het directoraat-generaal van de douane in
Montreuil. Zij verloren het leven op het terras van de “Belle Equipe”;
Arnoud, collega-commissaris van politie, was bezoeker van het concert van de ‘Eagles of Death Metal “. Daar
werd hij tweemaal in de rug geschoten en heeft nu een dwarslaesie.
Op 13 en 18 november raakten tijdens aanhoudingen in invallen in Parijs en Saint Denis een lid van de BRI en vier
collega’s van de RAID licht gewond. Helaas stief de diensthond “DIESEL” van de RAID tijdens de invallen in Saint Denis.
2015 zal voor Frankrijk een vreselijk jaar blijven, voor de bevolking, voor onze waarden en voor de diensten belast met
de rechtshandhaving. Het jaar zal getekend blijven door het verlies van onze onvervangbare collega’s, het verlies van
vrienden, van toeschouwers die “op het verkeerde moment op de verkeerde plaats” waren.
De Franse afdeling van de IPA heeft van over de hele wereld veel steunbetuigingen ontvangen. De grote IPA-familie
heeft uiting gegeven aan de waarden van vriendschap, solidariteit en broederschap.
Op 14 november 2015 stuurde ik een boodschap van steun aan onze minister van Binnenlandse Zaken. Ook de
internationaal voorzitter van de IPA, Pierre Martin Moulin, heeft een brief gestuurd waarin de internationale steun
van de familie IPA tot uiting kwam.
Na de aanslagen van 13 november 2015 werd de noodtoestand uitgeroepen en deze zal tot en met februari 2016
duren. Deze stelt de politie in staat om meer dan 2.700 huiszoekingen te verrichten en meer dan 350 dagvaardingen te
overhandigen. Inmiddels zijn 398 wapens in beslag genomen.
Veel collega’s zijn teruggeroepen, verloven werden geannuleerd, de aanwezigheid is tot meer dan 80% gestegen.
Voor elk personeelslid werd de werkdruk verhoogd om in staat te zijn te reageren op de behoefte onderzoek te doen
naar terroristen en voor het verhogen van de veiligheidsmaatregelen in het publiek domein. Sinds 15 november 2015
werden verschillende aanslagen voorkomen dankzij het efficiënte werk van het personeel dat werkzaam
is op het gebied van inlichtingen.
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Hier volgt het relaas van Nathalie, politiecommandant en lid van het Landelijk Bestuur
van IPA Frankrijk, over haar ervaringen op 13 november en de moeilijke opdrachten
die zij heeft moeten uitvoeren na de aanslagen:
Het is al bijna een maand geleden sinds de aanslagen van 13 november het leven
van de Parijzenaars heeft ontwricht maar vooral van de gerechtelijke politie
alsmede van de veiligheid van het openbare leven. Ik wil u graag vertellen over
wat ik heb meegemaakt als lid van de Parijse gerechtelijke politie, in dienst op
die vrijdag 13 november 2015.
Door de constante stroom van informatie via ons BFM-kanaal kwam ik in eerste
instantie op de hoogte van het bloedbad in het 11e arrondissement van Parijs en
van een mogelijke gijzeling in een concertzaal in de buurt, de Bataclan, voordat onze
leiding contact opnam met alle Parijse politiemensen en in dienst riep.
Dat was het begin van 36 afschuwelijke uren…Zodra we allemaal zijn geïnformeerd realiseert iedere politieman en –
vrouw zich de omvang van de tragedie. In Parijs bestaat er een aanslagen-protocol dat onmiddellijk in werking trad. Dit
protocol bepaalt de procedure en de precieze rol van elke politiedienst, zowel in het onderzoek als bij het beveiligen
van de hoofdstad en haar voorsteden. De gespecialiseerde interventiediensten hebben als taak om in de eerste plaats
de terroristische dreiging te laten ophouden. Vervolgens komt de gerechtelijke politie in actie wier taak het is naar
de plaats van de aanslagen te gaan om onderzoek te doen en hun bevindingen te verstrekken aan onderzoekers,
rechercheurs. Het gaat om onderzoek naar de slachtoffers en buurtonderzoek enz.
De rol van de andere diensten bestaat uit het verzamelen van getuigenverklaringen van mensen en daaruit elementen
te halen die kunnen helpen bij het onderzoek naar de modus operandi van de terroristen en hun handlangers. Maar
ook om de families van de slachtoffers te helpen en het horen van mensen die aan de aanslagen zijn ontsnapt.
De noodtoestand is uitgeroepen door de president van de republiek, wat veel beperkingen met zich mee brengt voor
de politiediensten. De verplichte aanwezigheid van 80% van de Parijse politie werd in alle diensten ingevoerd en dat
tot nader order. Dat brengt aanpassingen met zich mee voor politiemensen in de werktijden, in hun gezinsleven en het
veroorzaakt vermoeidheid die ontstaat na weken van intensief werk.
Het leven van elke Parijse politiefunctionaris is op zijn kop gezet door de aanslagen want het onderzoek ter plaatse mag
dan afgerond zijn maar het onderzoek om de gevluchte terroristen op te sporen, hun handlangers te vinden en om
andere aanslagen te voorkomen duurt voort, net als de honderden administratieve onderzoeken, het verhoogde aantal
identiteitscontroles, de versterkte aanwezigheid van de politie op plaatsen waar diverse evenementen plaatsvinden
(voetbalwedstrijden, kerstmarkten en COP 21).
Ondanks dit alles keert de dagelijkse gang van zaken terug. Er moet gewerkt worden aan dossiers, de surveillances
in de basis politiezorg moeten worden gedaan, en men moet weer proberen te leven zonder te denken aan de
mogelijkheid dat zoiets weer kan gebeuren. Waar …. Wanneer …. Hoe….? Ik denk dat
dit de vragen zijn die elke politiefunctionaris zich stelt na deze aanslagen, maar
iedereen hoopt ook op een winter-wapenstilstand om de feesten aan het einde
van het jaar in familiekring te kunnen doorbrengen!!!
Ik sluit af met de betekenis van de Latijnse wapenspreuk van Parijs die nu een
wel heel bijzondere klank heeft: “Fluctuat nec mergitur” oftewel “Geslagen
door de golven ... maar (Parijs) niet gezonken”!
Laten we ervoor zorgen dat ze dat doel nooit bereiken!
Rose Lourme
Landelijk voorzitter
IPA Frankrijk
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Agenda activiteiten IPA-districten
Amsterdam-Amstelland:
•
zaterdag 11 juni
Voetbaltoernooi, Purmerend
Apeldoorn:
•
woensdag 13 april
Districtsledenvergadering
•
dinsdag 19 april
Stadswandeling en bezoek Mosterdmuseum, Tilburg
•
zaterdag 7 mei
Dagje uit naar Hoorn, Medemblik en Enkhuizen
•
zaterdag 21 mei
Fietstocht (35 km) met Chinese maaltijd
Arnhem:
•
maandag 25 april
8-daagse reis naar Praag
Baronie van Breda:
•
zondag 27 maart
Paaseieren zoeken in Rijen
•
zondag 29 mei
Gezinsfietstocht
Brabant-Oost:
•
zondag 31 juli
8-daagse reis naar Duitsland
Drenthe:
•
zaterdag 23 april
Familiedag van IPA 3-Noord, Zuidlaren
Friesland:
•
zaterdag 23 april
Familiedag van IPA 3-Noord, Zuidlaren
•
vrijdag 6 mei
IPA Kampeerweekend, Ureterp
Groningen:
•
zaterdag 23 april
Familiedag van IPA 3-Noord, Zuidlaren
•
zaterdag 11 juni
BBQ, Slochteren
Het Groene Hart:
•
zaterdag 28 mei
Ontmoeting nieuwe leden met BBQ
•
zaterdag 11 juni
Luchtmachtdagen vliegbasis Leeuwarden
IPA Motorclub:
•
zaterdag 16 april
Districtsledenvergadering + Koude Poten rit
•
zaterdag 21 mei
Willemsbosrit, Achterhoek
Limburg-Noord / Limburg-Zuid:
•
vrijdag 15 april
Wandeling kasteel Holtmuhle, Tegelen
•
zaterdag 7 mei
Dagtrip Toverland, Sevenum / Forelvissen, Wylre
Midden-Brabant:
•
vrijdag 8 april
Districtsledenvergadering, Goirle
•
zaterdag 14 mei
Bezoek struisvogelfarm, Tilburg
Nijmegen:
•
maandag 28 maart Paaseieren zoeken, Druten
•
zondag 10 april
1ste IPA Inloop, Druten
•
donderdag 9 juni
Herdenking Tuin der Bezinning, Warnsveld
Utrecht:
•
donderdag 28 april Cultureel uitje, Renswoude
Voor meer informatie omtrent deze activiteiten, kijk op de desbetreffende districtspagina van de landelijke
IPA website: www.ipa-nederland.nl
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Thin Line Bracelets.					
groot dat we dagen lang aan het knopen waren. Voor de
dienst, na de dienst en soms zelfs tijdens de dienst. Na 4
maanden besloten we dat het niet meer verder kon op
deze manier omdat de aanvraag te groot werd.
We hadden inmiddels een bedrag van ruim € 27.000 bij
elkaar geknoopt.
Omdat de aanvraag nog steeds groot was, zijn we
een bedrijf gestart. We hebben een grote open dag
georganiseerd voor wenskinderen en hebben hier de
cheque overhandigd.
De Thin Line Bracelets is een bedrijf opgezet door 3
politieagenten. Nadat we in 2014 een bezoek habben
gebracht aan Amerika en daar met diverse politieeenheden mee zijn geweest, kwamen we in aanraking
met “ The Thin Blue Line”. Bijna alle agenten droegen dat
symbool als armband.
Een zwarte achtergrond, met een blauwe lijn in het
midden.
“The blue represents the courage that the officers
displays. The black background symbolizes fallen officers.
The line is what the officers protect, the barrier between
legal and illegal”.
Terug in Nederland, wilden wij dit symbool ook uitdragen
en vroegen op Facebook binnen onze vrienden/
collegakring wie ook zo’n bracelet wilde. De aanvraag was
zo groot, dat we hier iets mee wilden doen.
We wilden de armbanden zelf maken, en de volledige
opbrengst aan stichting Make A Wish Nederland
schenken. Een stichting die de diepste wens van ernstig
zieke kinderen uit laat komen. Lang geleden is deze
stichting in Amerika opgezet door een politieagent.
We knoopten Thin Blue, Red en Yellow bracelets voor
de politie, de brandweer en de ambulance. We hoopten
zo’n € 2.500 Euro op te halen, maar de aanvraag was zo

Onze webshop is inmiddels gegroeid en er zijn allerlei Thin
Line producten te koop. We verkopen T-shirts, mutsen,
handige gadgets voor aan de koppel, bracelets en zelfs
slabbetjes voor de jongste supporters onder ons.
In samenwerking met de politie, hebben we
kerstpakketten samengesteld. Deze waren te vinden in
het cadeaucaroussel. Van elk gekozen pakket ging 5 Euro
naar Make A Wish.
De Thin Line Bracelets zijn niet meer weg te denken
in hulpverleningsland. Overal zijn politieagenten,
brandweermensen en ambulancebroeders met Thin
Line Bracelets te vinden. In de successerie Moordvrouw
van RTL dragen verschillende rechercheurs, waaronder
Wendy van Dijk, de Blue Line Bracelets.
Eind februari gaan we naar een groot politiecongres in
Berlijn. Ook vanuit de Duitse collega’s is veel interesse
voor de Thin Blue Line en we zijn gevraagd om hier ons
verhaal te komen doen.
We hebben een samenwerking met politiebond de ACP,
die ons steunt en waarmee we vaak leuke acties op
zetten. Zo weten we nog steeds een groot bedrag van de
opbrengst aan Make A Wish te schenken.
Binnen de politie is de Blue Line niet meer weg te denken
en we zijn trots op dit resultaat. We hopen dit voort te
zetten.
We mogen met z’n allen trots zijn op wat we doen
en dit laten zien. Tegelijkertijd dragen we constant de
herinnering aan de risico’s van ons vak en eren we
de gevallen collega’s.
Voor meer informatie, zie www.thinlinebracelets.nl
of kijk op onze Facebook pagina.
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Handleiding Optreden Plaats Delict
De IPA-leden Adri van Amelsvoort en Henk
Groenendal hebben een boek geschreven
voor de politiepraktijk en -opleidingen over
hoe tegenwoordig moet worden omgegaan
wanneer een geüniformeerd politieman/
vrouw geconfronteerd wordt met een plaats
delict (pd).

Motivatie om het boek te schrijven

Beide auteurs hebben hun sporen verdiend in
de tactische en technische forensische praktijk
en waren jarenlang verantwoordelijk voor de
rechercheopleidingen op die gebieden. Heden
ten dage zijn ze nog verantwoordelijk voor die
kennis op het Intranet (Kompol/PKN) en in Stapel & De Koning. Hun motivatie om het boek te schrijven, was niet alleen
gebaseerd op het feit dat er in de praktijk op pd’s nog veel mis ging, maar ook dat er in de diverse opleidingen door
docenten en examinatoren met de materie verschillend werd omgegaan.
Omdat er in de praktijk van het eenduidig werken op pd’s van kapitale delicten geen sprake was, had de politietop
al de landelijke brancherichtlijn Plaatst Delict Management (PDM) uitgevaardigd. Het geeft het werkproces en de
taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van alle betrokkenen aan. Wat er tot in detail wel en niet op de pd
moet gebeuren is niet beschreven. Bovendien betreft het gros van de pd’s zaken waarvoor het PDM niet geldt en
vakmanschap toch vereist is.

Vakmanschap

In het boek hebben de auteurs de kennis opgeschreven die nodig is om verantwoord op te treden op pd’s van zowel
ernstige als niet-ernstige feiten. Een kleine misstap kan immers al snel leiden tot vernietiging of contaminatie van
sporen of een verkeerde interpretatie van wat er op de pd gebeurd is.

Juridische en beleidsmatige kaders

Wanneer op de pd niet binnen de juridische kaders en beleidsrichtlijnen is gewerkt kan er sprake zijn van vormverzuim,
waardoor de verkregen resultaten van het bewijs uitgesloten kunnen worden (art. 359a Sv). Daarom wordt er in het
boek uitgelegd waar zoal rekening mee moet worden gehouden op het gebied van het Wetboek van Strafvordering,
Wet op de lijkbezorging, aanwijzingen van het Openbaar Ministerie en brancherichtlijnen over de omgang met de pers.
Daarnaast wordt ingegaan op de mogelijkheden die open staan wanneer iemand de pd niet respecteert.

Optreden op de pd

In het boek wordt uitgelegd hoe nu precies op een pd geopereerd moet worden, ook bij bijzondere omstandigheden
zoals een pd met slachtoffer, een pd met gevaar, een pd met dader of een pd met publiek. Zo wordt bijvoorbeeld slechts
één bepaald gebied als pd beschouwd (en als zodanig afgezet). Er is dus maar één pd. Voor de eerst aankomende
collega’s is er geen sprake meer van het inrichten van buitenringen, binnenringen, DNA-ringen, stofkamringen,
enzovoort. Rondom de pd kunnen wel maatregelen worden genomen voor het op afstand houden van publiek, het
omleiden van verkeer, het plaatsen van een pd-tent of het inrichten van een gebied voor de pers.
Vanwege het contaminatiegevaar van DNA-sporen mag de pd door anderen dan forensisch onderzoekers niet meer
betreden worden voor het veiligstellen van sporen, tenzij daarvoor door de officier van dienst toestemming is gegeven.
Maar die toestemming zal er wel snel komen als er een smartphone op de pd ligt die (mogelijk) van de dader is. Het
is dan zaak om die smartphone zo spoedig mogelijk veilig te stellen in een Faradayzak of –doos, om zo uitschakeling
op afstand te voorkomen. Over het algemeen bevindt zich in een smartphone informatie die direct naar de gebruiker
leidt, reden waarom het prioriteit geniet om die veilig te stellen ten koste van eventuele aantasting van andere
(identificerende) sporen.
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Sporenleer

Om een pd en de sporen goed te kunnen beveiligen is basiskennis van sporen noodzakelijk. Om die reden wordt in het
boek in begrijpelijke taal ingegaan op dertien meest voorkomende sporen, waaronder DNA-sporen, digitale sporen,
vingersporen, vuurwapensporen en kras/indruk/vormsporen. Per soort spoor wordt uitgelegd wat nu precies het
spoor is, wat de identificatiewaarde, reconstructiewaarde en de coördinatiewaarde ervan is en hoe een niet-forensisch
onderzoeker ernaar moet zoeken en bij aantreffen moet veiligstellen.

Optreden rondom de pd

Het optreden plaats delict beperkt zich niet alleen tot de pd zelf. Daar rond omheen is er veel politiewerk te doen,
opsporingsactiviteiten die in principe niet kunnen worden uitgesteld. In het boek worden die activiteiten besproken,
zoals de omgevingsonderzoeken naar verdachten, voorwerpen, bewakingscamera’s en financiële sporen, het traceren
van mogelijke getuigen en het verkrijgen van verkeersgegevens telecom.

Inzetcriteria PDM

Het boek wordt uitgegeven door Stapel & De Koning, ISBN 97890352 4649 2. Het kost bij bestelling via Internet
ongeveer € 20,00.
PDM wordt in elk geval ingezet bij:
elke vermoedelijke niet-natuurlijke dood;
overvallen waarbij er sprake is van wederrechtelijke vrijheidsberoving en/of grof geweld;
brand of ontploffing met zwaar lichamelijk letsel;
gijzeling en ontvoering;
misdrijven met een terroristisch oogmerk.
PDM wordt ook ingezet wanneer er sprake is van de volgende feiten en vastlegging van het sporenbeeld
en minutieus sporenonderzoek noodzakelijk is:
geweldsdelicten met aanmerkelijke kans op overlijden slachtoffer(s);
zedendelicten genoemd in de artikelen 242 t/m 246 Sr (verkrachting, seksueel binnendringen en aanranding);
delicten met mogelijke ernstige maatschappelijke en/of economische gevolgen;
delicten met mogelijke gevolgen voor de integriteit en het imago van openbaar bestuur, politie en
Openbaar Ministerie.
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De achtste Tour de Blauw komt eraan!
Voor de achtste keer gaat de jaarlijkse sponsorfietstocht
Tour de Blauw van start. Van 3 tot en met 10 juni
2016 fietsen politiecollega’s en medewerkers in de
veiligheidsketen een ronde van 1300 kilometer door
Nederland, Duitsland en België.

We verwachten dat elke deelnemer minimaal het
Tour de Blauw wielershirt in zijn bezit heeft of anders
besteld bij de aanmelding. Op dagen dat we onze
sponsors bezoeken rijden we allemaal in het speciale
Tour de Blauw wielertenue.
Enige fietservaring is wel noodzakelijk: De kruissnelheid
bedraagt 30 km/u. Je moet in een 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.
Waar doen we het allemaal voor:
Zo’n veertien jaar geleden richtten collega’s uit Limburg
de Stichting Blauw op. Ontstaan omdat tijdens de lunch
eten werd weggegooid en we dat zonde vonden met
daarbij de gedachte dat er genoeg mensen zijn die het
veel minder goed hebben dan wij. De collega’s namen
het initiatief om kinderprojecten te gaan ondersteunen.
Eerst in Polen waar we via de Poolse ambassade terecht
kwamen bij een internaat in Ustrzyki Dolne. Wat we daar
aantroffen was erbarmelijk! Slechte bedden, vies 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. Een sponsortocht om geld op te halen voor andere
kinderprojecten. De Tour de Blauw was geboren.
Sinds 2010 is de Tour elk jaar. Waarom?
Het is voor onze stichting dé manier om geld in te zamelen.
Door sponsoring van IPA Nederland en 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 kopen we goedkoop in en
soms krijgen we die 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 Nationale Politie onderschrijft de goede doelen
van de Stichting Blauw en is blij met het initiatief van
politiecollega’s om een bijdrage te leveren aan de
verbetering van leefomstandigheden en ontwikkeling

van kinderen. Politiemedewerkers geven daarmee blijk
van maatschappelijke betrokkenheid en daar staat de
politieorganisatie ook voor. De Korpsleiding ondersteunt
de Stichting Blauw met raad en daad en hoopt dat de
politie-eenheden de fietssponsortocht Tour de Blauw
door middel van het beschikbaar stellen van faciliteiten
mogelijk maakt. De tocht is voor en door collega’s en
medewerkers in de veiligheidsketen. Met een groep van
tussen de zestig en tachtig mensen uit Nederland, België
en Duitsland en in 2016 ook vanuit Polen en Tsjechië
fietsen we ongeveer 160 kilometer per dag. In eigen tijd.
We starten en eindigen in het Limburgse Roggel en fietsen
met gemiddeld 28 kilometer per uur door Nederland,
Duitsland en België. We houden elke dag drie pauzes, op
politiebureaus zodat we contacten leggen met collega’s
uit het hele land.
Waar gaat het geld dit jaar naartoe?
Momenteel ondersteunen we in Polen verschillende
kinderprojecten zoals een basisschool in Rybaki, een
opvanghuis in Warschau, een safe-house in Katowice
en een internaat/school en de kinderafdeling van
het ziekenhuis beiden in Ustrzyki Dolne. Daarnaast
ondersteunen we drie Nederlandse projecten: stichting
Ome Joop, stichting Pim en Sinterklaasbank Amsterdam.
Alle drie zijn initiatieven van collega’s. Ome 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. Dat gaat nu om ruim 3000
cadeautjes door heel Nederland.
En dat geld wordt goed besteed?
De leerlingen van een basisschool in Polen hoeven door
onze inspanningen bijvoorbeeld niet meer in hun winterjas
in het klaslokaal te zitten. Samen met de gemeente
hebben we ervoor gezorgd dat het gebouw een nieuw dak
en nieuwe ramen heeft en dat de keuken is opgeknapt.
En we hebben meubilair, dat we kregen na de sluiting van
basisscholen in Nederland daar naartoe gebracht. 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. Ook betrekken we lokale
collega’s in Polen bij onze projecten.
Tekst: Stichting Tour de Blauw
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IPA-reis naar Duitsland: Harsefeld - Altes Land
Het IPA-district Brabant-Oost organiseert van 31 juli t/m 7 augustus een 8-daagse reis naar het Altes Land in Duitsland.

Harsefeld – Altes Land – 8 dagen

Het Altes Land is een gebied langs de Elbe. Het ligt tussen Stade en Buxtehude. Het Altes Land is met ca. 13 miljoen
fruitbomen het grootste aaneengesloten fruitteeltgebied in Europa. Ongeveer twee derde van dit fruitteeltgebied
bestaat uit appelbomen. De naam Altes Land is een verbastering van de Nedersaksische naam Olland, een verwijzing
naar de Nederlandse kolonisten die het gebied in de middeleeuwen inpolderden. In 1113 sloot aartsbisschop Frederik
I van Bremen een verdrag met Nederlandse kolonisten om het moerasachtige gebied te omdijken en in te polderen.
Priester Hendrik uit het Zuid-Hollandse Rijnsaterwoude wordt gezien als de stichter van het Altes Land. In Steinkirchen
staat een standbeeld van Priester Hendrik.
Het gebied wordt opgedeeld in drie Meilen (mijlen) gezien vanaf de Elbe, waarbij telkens een nieuwe dijk aangelegd
werd. De eerste mijl werd ingepolderd rond 1140, de tweede mijl werd eind 12e eeuw ingepolderd en de derde mijl pas
eind 15e eeuw. Het Altes Land kent vele karakteristieke dorpen met mooie authentieke woonhuizen en boerderijen.
Vanwege de vruchtbare grond werden de dorpen in Nederlandse stijl gebouwd, als lintdorp met alle huizen langs een
enkele weg en de landbouwgrond direct achter de huizen.
Harsefeld met ca. 12.500 inwoners en ligt in het Altes Land met aan de noordzijde het kleine riviertje de Aue. Van
1104 tot 1648 bestond hier het klooster Harsefeld, een beduidende Benedictijnenabdij. Van het klooster zijn diverse
overblijfselen nog intact en te bezoeken, zoals de kloosterkerk en het mooie kloosterpark. Midden in het park vind u
het museum Harsefeld. Het kloosterpark bevind zich direct achter ons hotel. Een goed aangegeven wandelroute laat u
de hoogtepunten van het park zien. Vanwege het geringe hoogteverschil is Harsefeld bij uitstek geschikt als startplaats
voor wandelaars en fietsers, zo vinden we een aantal van deze mooie routes direct vanaf onze vakantieplaats. Verder
vinden we in Harsefeld diverse gezellige winkels waarvan vele direct voor de deur van het hotel.

Hotel Meyer

Het hotel is gelegen in het mooie centrum van Harsefeld, met achter het hotel het mooie kloosterpark en tegenover
het hotel een keur aan gezellige winkels. Alle kamers beschikken over bad/douche, föhn, wc en tv. Verder is het hotel
van alle gemakken voorzien en beschikt het over een lift, (enkele kamers zijn niet per lift bereikbaar), receptie, gezellige
hotelbar, kegelbaan, bioscoop en een sfeervol restaurant waar ‘s morgens een uitgebreid ontbijtbuffet voor u klaarstaat
en ’s avonds wordt er een 3-gangenkeuzemenu geserveerd.

Reisprogramma:
Dag 1:
Dag 2:
Dag 3:
Dag 4:
Dag 5:
Dag 6:
Dag 7:
Dag 8:

Vertrek uit Eindhoven en via een tussenstop in het Duitse Leer naar Harseveld.
Bezoek aan de stad Bremerhaven, gevold door een tocht door het Altes Land.
Bezoek aan de stad Kiel.
Bezoek aan de stad Oldenburg.
Vanuit Cuxhaven met de boot naar Helgoland
Bezoek aan de stad Stade.
Bezoek aan de stad Bremen
Terugreis uit Harseveld en via een tussenstop in Osnabruck naar Eindhoven.
Voor het volledige reisprogramma, kijk op de 		
districtspagina van Brabant-Oost op
www.ipa-nederland.nl

Vertrekdatum / Reissom:
Zondag					
Reissom 				
Toeslag 1 – persoonskamer 		

31 juli 2016
€ 704,-- p.p.
€ 70,-- p.p. (5 stuks)

Op de districtspagina van Brabant-Oost staat vermeld wat bij
de reissom is inbegrepen!
Voor meer informatie of het aanmeldden voor deze reis of,
kunt u contact opnemen met Toon Strik, de contactpersoon
van Brabant-Oost; telefonisch 0493-496903 of 06-53504305
of via de e-mail ajwstrik@freeler.nl

35

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.
9 april 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
28 mei 2016 			
112-Dag, Groningen
112Groningen.nl bestaat dit 12,5 jaar! Dit feit wordt gevierd met de
112GroningenDag op zaterdag 28 mei van 10.00 tot 21.00 in MartiniPlaza in
Groningen. Deze dag zijn er talrijke demonstraties van vele hulpdiensten en een
grote iformatie/veiligheidsmarkt.
Voor meer informatie: www.112groningen.nl
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 2015
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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Seminars in IBZ Gimborn 2016
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.

regelen bij zijn of haar werkgever.
ADRES IBZ GIMBORN:
Informations- und Bildungszentrum Schloss Gimborn
D-51709 Marienheide. Telefoon: + 49 2264 404330
Fax: + 49 2264 3713
E-mail: info@ibz-gimborn.de internet: http://www.
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 aanspreekt. 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 GRATIS een
worden.
seminar volgen bij IBZ Gimborn. Een voorwaarde
hierbij is dat dit lid van IPA Nederland zich aanmeldt VOORWAARDEN VOOR DEELNAME:
via het Landelijk Bestuur. Na instemming kan het Deelname vanaf 17 jaar.
seminar volledig gratis gevolgd worden voor wat Aanmeldingen worden in volgorde van 		
betreft de reis- en verblijfskosten (incl. de reguliere
binnenkomst ingeschreven en behandeld.
maaltijden). Andere kosten, zoals barkosten, zijn Personen, die niet aan het volledige 			
voor eigen rekening.
programma willen deelnemen, kunnen niet 		
worden toegelaten.
Aanmelding via e-mail: seminars-gimborn@ipa- Het seminar kan alleen plaatsvinden bij 		
nederland.nl of per brief naar: I.P.A. Nederland,
voldoende deelnemers.
Postbus 13, 7260 AA Ruurlo.
Bij aanmelding voor een seminar verklaart 		
Voor meer informatie over IBZ Gimborn of over de
de deelnemer geen bezwaar te hebben dat 		
seminars 06-30463127 of 0591-673538.
zijn gegevens geregistreerd worden voor 		
interne doeleinden.
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
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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
16|34 12/09 t/m 16/09
Lering uit het Ierse conflict - Van het handhaven van de vrede
				
naar bouwen aan vrede.
16|35 19/09 t/m 23/09
Corruptie bij de politie en de wereldwijde samenwerking hoe
				
corrupt is de wereld?
16|36 26/09 t/m 30/09
Het lot van de vluchtelingen en de overbelasting van
				gemeenschappen
16|37 04/10 t/m 06/10
Woede van binnen? Kansen in het omgaan met moeilijke
				kinderen en adolescenten
16|38 04/10 t/m 07/10
Omgaan met stress / burnout
16|39 10/10 t/m 14/10
Bescherm de beschermers - geweld tegen politieagenten
16|40 26/10 t/m 28/10
Visualiseren
16|41 31/10 t/m 04/11
De lange weg naar integratie - de islam en islamisme in de Europese
				maatschappij
16|42 07/11 t/m 11/11
Het is maar een spelletje ? Geweld en voetbal
16|43 16/11 t/m 18/11
Percussieve relaties - “ ... en toen sloeg ik
16|44 21/11 t/m 25/11
Islamitisch terrorisme - Van “Arabische Lente” naar
				
“Arabische Winter”
16|45 28/11 t/m 02/12
Burnout, opgebrand, uitgeput
16|46 05/12 t/m 07/12
Geweld in het spel - Ultras en hooligans rond voetbal
16|47 05/12 t/m 09/12
Drugs - iedereen zijn eigen trip / soort
16|48 12/12 t/m 14/12
Rechts extremisme - extreemrechts in Duitsland
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