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Van de redactie
De vakantieperiode zit er voor de meeste mensen weer
op, dus is het weer tijd voor de dagelijkse gang van zaken.
Ondanks dat de zon zich deze zomer niet veel heeft laten
zien, is het toch één van de warmste zomers van de
afgelopen jaren geweest! In de laatste week van augustus
was er nog een heuse hittegolf met temperaturen van
boven de 30 graden! Zou er dan toch nog een mooie
nazomer komen?
De afgelopen maanden was er het een en ander
georganiseerd binnen IPA Nederland. Allereerst was er
de succesvolle familiedag van IPA Noord oftewel de drie
Noordelijk districten. Deze dag, die plaatsvond in het IBTcentrum in Zuidlaren, werd goed bezocht en zowel jong
als oud kon zich uitleven bij allerlei sportieve activiteiten.
IPA Twente vierde zijn 45-jarig jubileum met een
landelijke activiteitendag. Deelnemers uit Duitsland en
Nederland konden deelnemen aan diverse sportieve
activiteiten, waaronder een motortoertocht, een fietsof mountainbiketocht of gewoon een wandeling. De dag
werd afgesloten met een BBQ.
Begin juni hebben een aantal collega’s van de Landelijke
Eenheid en de Eenheid Limburg een bezoek gebracht
aan de invasiestranden van Normandië in verband het
72-jarig bestaan van D-Day. Een verslag van dit bijzondere
bezoek vindt u in dit blad.
Namens IPA Nederland hebben twee kinderen van IPAleden deel mogen nemen aan het International Youth
Gathering (IYG). Dit jaarlijkse evenement werd dit jaar
georganiseerd door de sectie USA en vond plaats in Los
Angeles. Ruim 50 jongeren uit diverse landen hebben
gedurende twee weken allerlei bezienswaardigheden
bezocht, zoals Hollywood, Santa Monica en Disneyworld.
Ook zijn zij te gast geweest bij de Huntington Beach
Police Department en de Air Support Unit van de Los
Angeles Police Department. Als afsluiter hebben zij
een basebalwedstrijd bijgewoond van de LA Dodgers.
Een van de deelnemers heeft een leuk verslag over
zijn beleving van de IYG geschreven, die de redactie u
niet wil onthouden. In deze uitgave vindt u tevens een
aankondiging voor de IYG in 2017 die in Zuid-Afrika zal
worden gehouden! Een unieke kans voor een bijzondere
ervaring….
Dit jaar werd voor de 8ste keer de sponsorfietstocht
“Tour de Blauw” gereden. Tijdens deze tocht
wordt er door collega’s uit de veiligheidsketen
1300 kilometers gefietst door Nederland,
België en Duitsland. De opbrengst komt ten

goede aan kinderprojecten. Aangezien IPA Nederland
hoofdsponsor is, was er een afvaardiging van het landelijk
bestuur aanwezig bij de aankomst in Roggel. Ondanks de
mooie opbrengst, was het ditmaal een tocht met een
zwart randje. Wat daar de oorzaak van was, leest u in het
verslag.
Het zal u niet ontgaan zijn, maar dit jaar werd de 100ste
Vierdaagse in Nijmegen gelopen. Aan dit evenement
doen ieder jaar veel politiedetachementen uit binnen- en
buitenland mee. Onder hen zijn ook veel IPA-leden. Een
van deze leden heeft een verslag geschreven over zijn
ervaringen tijdens deze bijzondere vierdaagse.
In deze uitgave vindt u een overzicht van de laatste
seminars in het IPA Opleidingscentrum in Gimborn,
Duitsland. Helaas is het aanbod voor 2017 nog niet
bekend, maar zodra deze beschikbaar is zal deze op onze
website worden geplaatst. In onze volgende uitgave
hopen wij het overzicht ook weer te kunnen plaatsen.
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! Het verzoek van
de redactie is wel om eventuele foto’s in een zo groot
mogelijke resolutie aan te leveren. Regelmatig ontvangt
de redactie foto’s die helaas niet geschikt zijn (lees te
klein van grootte!) om gebruikt te kunnen worden voor
het blad. En dat is natuurlijk jammer, want sommige
foto’s zijn zeer geschikt om geplaatst te worden. Mocht
u hierover vragen hebben, neem dan vooral contact op
met de redactie!
Namens het bestuur
van IPA Nederland en
de redactie, wens ik u
veel leesplezier!

Servo per Amikeco!
Marcel van Beek
Eindredacteur IPA
Nederland
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Landelijk Bestuur IPA Nederland

Jaap Taal			

John Korsel

Wim Cornelis		

Patrick Reinerink		
Educatie
education@ipa-nederland.nl

Voorzitter IPA Nederland
president@ipa-nederland.nl

Communicatie/webmaster
communication@ipa-nederland.nl

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

Bert van der Wal 		

Mariëlle Spruijt		

Penningmeester
treasurer@ipa-nederland.nl

Algemeen bestuurslid

membership-recruitment@ipa-nederland.nl

Ondersteuning voor het landelijk bestuur wordt geleverd door:
Ledensecretariaat: Mirjam van der Sluijs-Taal 					
Contactsecretaris: Wouter Osinga
			enrolment@ipa-nederland.nl
			travel@ipa-nederland.nl
Eindredacteur:
Marcel van Beek
			editor@ipa-nederland.nl

Webshop:		
Berry Bouwer
			webshop@ipa-nederland.nl
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Mededelingen vanuit de districten:
v

Update van de landelijke penningmeester

De meeste leden hebben inmiddels hun incasso gehad voor de contributie 2016. Daarnaast hebben de districten
de afdracht van de contributie ontvangen. Leden die nog geen incasso hebben gehad, niet wanhopen want die
komt er binnenkort aan!
Wel hoop ik dat de leden die aan IPA Nederland nog geen machtiging hebben gegeven voor automatische
incasso dit alsnog gaan doen. Het innen van de contributie van leden die geen automatische incasso hebben,
brengt namelijk heel veel werk met zich mee. Het is geen druk op de knop en daar komt de incasso; was dat
maar zo. Deze leden bezorgen de penningmeesters van heel IPA Nederland het meeste werk. Vrienden, dit moet
en kan beter lijkt me.
In het financiële programma IPA Finance moeten hier en daar nog wat aanpassingen gemaakt worden en dan
kan het daarna volledig doorgevoerd worden. Ik ga in september en oktober de diverse districten bezoeken om
met de penningmeesters het programma goed in te voeren.
Wat betreft de contributie voor 2017. Ik voorzie geen problemen om de contributie van € 25 euro per jaar voor
de leden met automatische incasso te handhaven. Over de niet automatische incasso ga ik in november praten
met de Algemene Ledenvergadering.
Financieel gezond, ja dat is IPA Nederland. Zijn er leden die goede ideeën hebben, voel je niet geremd en deel
dit met ons. Wie weet kunnen we met deze ideeën weer meer leden werven.

Kandidaten gezocht voor 4th Young Police Officer Seminair 2017
Het landelijk bestuur zoekt twee deelnemers tot maximaal 35 jaar die genomineerd kunnen worden voor het
vierde IPA World Seminar for Young Police Officer Seminar. Deze zal worden gehouden van 11 t/m 16 juni 2017
in Green Bay, Wisconsin USA.
Het seminar heeft als onderwerp “Policing in an Ever Changing World “.
Kosten voor deelname, de reis en verblijf (m.u.v. persoonlijke uitgaven) zijn voor rekening van IPA Nederland.
Aanmeldingen dienen voor 15 oktober 2016 per mail te worden gezonden aan education@IPA-Nederland.nl
onder vermelding van het lidnummer, volledige personalia en werkgever.
Bij meerdere aanmeldingen zal het lot beslissen.

61ste IPA Wereld Congress

Algemene Ledenvergadering

Van 4 t/m 9 oktober zal het 61ste IPA World
Congress plaatsvinden in Auckland, Nieuw Zeeland.
Aansluitend zal de vriendschapsweek van IPA Nieuw
Zeeland worden gehouden in het kader van het
50-jarig jubileum van deze sectie.

Op vrijdag 18 november 2016 vindt de najaars ALV
plaats in het Van Der Hotel Hotel in Houten. De
vergadering begint om 10.00 uur.

Namens IPA Nederland zullen onze voorzitter Jaap
Taal en vice-voorzitter Wim Cornelis aan dit congres
deelnemen.

De agenda en bijbehorende vergaderstukken zijn
inmiddels naar de districtsbesturen verstuurd.
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IPA Noord Familiedag in Zuid-Laren.
Op zaterdag 23 april zijn de IPA vrijwilligers al heel vroeg bezig met de laatste voorbereidingen in het IBT centrum te
Zuidlaren. Er wordt nog laatste rondje gemaakt langs alle met zorg uitgezochte onderdelen.
Dan druppelen de deelnemers binnen in het IBT-centrum. Voor iedereen staat er koffie met wat lekkers klaar. Hierna
wordt iedereen ingedeeld op kleur van het team waarmee de sportieve- en handigheidsprestaties gaan plaatsvinden.
Het is een prachtige locatie waar echt alles uit de kast is gehaald om het de IPA deelnemers naar de zin te maken. Van
een Bike parcours, via het “pepper” sprayen op mister Bean, eigooien, boogschieten, bandsmijten, wandklimmen, de
samenwerkingsopdracht in het doolhof, de demonstratie op de schietbaan en daarna zelf met aangepast schiettuig de
plankjes om mogen schieten echt heel veel leuke en uitdagende opdrachten, waar een ieder wel ergens een onverwacht
talent heeft laten zien.
Tussendoor is er natuurlijk een pauze met een zeer smakelijke lunch. Het is leuk om te zien dat zowel de ouders met
kinderen, de opa’s en oma’s met de kleinkinderen en alles wat er verder rondliep zich geen moment verveeld heeft.
Ook werden er weer oude contacten aangeknoopt en vele nieuwe vriendschappen zijn ontstaan. Als afsluiting heeft
het Gelders politie orkest een paar fantastische muziekstukken laten horen in de sportzaal. Ook dat was een uitdaging
vanwege de akoestiek.
Aan het eind van de middag volgde de prijsuitreiking, die gedaan werd door de politiechef van de Eenheid Noord
commissaris Dros. Hij was onder de indruk van het gehele plaatje wat IPA 3 Noord daar neergezet heeft.
Ik wil mij daar graag bij aansluiten. De hele dag was uitstekend verzorgt inclusief mooi weer. Daar zijn echt maanden
van voorbereiding aan vooraf gegaan. Een van de sponsoren, Alko van NIAM uitgeverij, heeft ook nog een kijkje
genomen. Aan alle IPA vrijwilligers wil ik een groot compliment doen toekomen, het was echt een topprestatie!
Mariëlle Spruijt
Landelijk Bestuur
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Ervaringen op de invasiestranden van Normandië
Experience”. Deze plaatsen, maar ook de
Para Experience, stonden in het teken van
de paradroppings die plaatsvonden in de
nacht van 5 op 6 juni. De gedropte para’s
moesten belangrijke doelen uitschakelen
alvorens de landingen zouden plaatsvinden.
In Sainte Mère Église hangt nu in de vorm
van een pop nog steeds een parachutist aan
de kerktoren. Voor diegene die oplet, zijn
er ook nog diverse kogelinslagen te zien, als
stille getuigen van de strijd die hier heeft
plaatsgevonden.

Van vier tot en met acht juni van dit jaar, bezochten dertien
politiecollega’s samen met hun zonen en enkele vrienden
Normandië. Dit, in verband met het 72 jarig bestaan van
D-day. De meeste collega’s zijn afkomstig van de Dienst
Infra, Landelijke Eenheid. Maar ook van de Regionale
Eenheid Limburg.
Onze onderlinge band is bijzonder te noemen volgens
collega Ron Sparreboom, ondanks alle perikelen die de
reorganisatie momenteel met zich meebrengt. Een Band
of Brothers, om maar in de geest van D-day te spreken.
Op vier juni werd er bij Café Gondrée, oftewel “The
Pegasus Café” verzameld, en vanaf hier zou ons vijfdaags
bezoek aan Normandië beginnen. Dit café is het eerst
bevrijde huis in Normandië en vernoemd, evenals de brug
over het Caen kanaal, naar het symbool van
de Engelse paratroepen welke 72 jaar geleden
deze brug hebben ingenomen.

Buiten het dorp was een groot kampement
ingericht met oude voertuigen en mensen
in historische uniformen, een soort levend
museum waar je 72 jaar terug werd gebracht
in de tijd. Ook in Sainte Marie du Mont was
rond de kerk, welke centraal in het dorp is gelegen, een
kampement ingericht.
De Para Experience bij het Dead Man’s Corner Museum
was geweldig; hier stapte je na de briefing, gehouden
door een hologram van een Amerikaanse officier, in een
heuse C47 “Dakota” Sky Train en ervoeren wij wat de
para’s ervoeren die boven Normandië zouden worden
gedropt.
Op zes juni stonden wij om 07:00 uur op Omaha Beach,
dit is de tijd dat op 6 juni 1944 de eerste landingen op de
Normandische stranden plaatsvonden. Op het moment
dat wij het strand opliepen heerste er bijna een serene
rust. Het is moeilijk voor te stellen hoe het 72 jaar geleden
moet zijn geweest.

Na het café, de landingsplaatsen van de
Gliders en het Pegasus Memorial Center,
bezochten wij die dag ook Batterie Merville.
Deze geschutsbatterij moest ook door de
Engelse paratroepen worden ingenomen,
omdat deze batterij een gevaar vormde voor
de troepen die op invasiestranden moesten
landen. “Inkwartieren” deden wij op Camping
Le Fanal in Isigny-sur-mer.
Op vijf juni bezochten wij de plaatsen Sainte
Mère Église en Sainte Marie du Mont, maar
ook het nabij gelegen Saint Côme du Mont en
zijn Dead Man’s Corner Museum en de “Para
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Aansluitend bezochten wij US Cemetery in Collevillesur-mer. De ochtendnevel was redelijk dicht, wat haast
een surrealistisch beeld gaf van
deze begraafplaats. Het vrije
zicht was slechts een meter
of twintig. Toen wij tussen
de ontelbare witte kruizen
doorliepen, leek er geen einde
aan te komen; witte kruizen en
Davidsterren
in het keurig
onderhouden
gras. Nu pas
beseffen wij ons
hoeveel levens
de landingen hebben
gekost. Collega Kees
van Dijk stond bij
het
monument
aan het begin van
de begraafplaats
toen de Last Post
geblazen werd. Het raakt
iedereen, het zicht over
de vele kruizen in de mist
en de gedachten aan al die
jonge mannen die hun leven
voor onze vrijheid hebben

gegeven. Het laat je niet onberoerd.
Collega Richard Dijkstra zegt hierover: “ik stond te kijken
bij een rij kruizen en bij één van de kruizen zat een oudere
vrouw gehurkt. Haar man wilde een foto maken, maar dit
lukte hem klaarblijkelijk niet. Toen ik op het punt stond om
aan te bieden om deze foto te maken, omarmde de vrouw
de grafsteen, als een kind een teddybeer omarmt, en zei:
”dit is mijn lieve vader”. Dit gebaar greep mij enorm aan.
Je kunt best een grote jongen zijn, maar op dat moment
word je erg klein.
De volgende dag hebben wij diverse sites zoals Batterie du
Longues, Point du Hoc en het graf van Commandant Kieffer
bezocht. Al met al was het een reis om nooit te vergeten.
Buiten dat wij enorm gelachen hebben met z’n allen,
hebben wij ook mogen ervaren welke prijs er voor onze
vrijheid is betaald. Het was een emotionele roller coaster,
die wij met z’n allen hebben beleefd en onze onderlinge
band zeer zeker zal sterken. De organisatie lag in handen
van Collega Richard Dijkstra en zijn Bier & Plaatstaal club,
gericht op de historie van de tweede Wereld Oorlog. Allen
bedankt voor deze geweldige dagen.
Tekst & foto’s:
Richard Dijkstra, Landelijke Eenheid Politie,
Unit Noordoost, locatie Wolfheze
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Agenda activiteiten IPA-districten
Arnhem:
•
•

zondag 27 november		
zaterdag 17 december		

5-daagse reis naar Berlijn, Duitsland
Kerstavond

Brabant-Oost:
•
•

donderdag 3 november		
donderdag 15 december

Districtsledenvergadering + bingo in Eindhoven
Kerstbuffet in Riethoven

Drenthe:
•
•

maandag 17 oktober		
woensdag 26 oktober		

Districtsledenvergadering in Grolloo
5-daagse reis naar Stuttgart, Duitsland

Fryslan:
•

donderdag 3 november		

Districtsledenvergadering

Graafschap:
•
•
•

donderdag 20 oktober		
woensdag 26 oktober		
zondag 6 november		

4-daagse reis naar Beieren, Duitsland
Schieten in Spork (D)
Herfstwandeling

Groningen:
•

woensdag 5 oktober		

Slochterjaarmarkt

Het Groene Hart:
•
•
•
•
•

zaterdag 22 oktober		
zaterdag 12 november		
zaterdag 26 november 		
zaterdag 10 december 		
woensdag 28 december		

Oktoberfeesten in Sittard, Limburg
Skimiddag + fondue in Zoetermeer
Sinterklaasfeest
Kerstreis naar Frankfurt am Main, Duitsland
Oudejaarsreceptie

IPA Motorclub:
•

zaterdag 15 oktober		

Stamppotrit

zaterdag 5 november		

IPARC Contest 2016

IPARC:
•

Limburg-Noord / Limburg-Zuid:
•
•
•

zaterdag 8 oktober		
zaterdag 12 november		
woensdag 14 december		

Bezoek Enci en grotten
Mosselavond
Kerstkienen

Nijmegen:
•

zaterdag 8 oktober		

Natuurwandeling met bezoek kasteel Hernen

Rotterdam:
•

zondag 27 november		

Sinterklaasbingo

Utrecht:
•
•

woensdag 9 november		
donderdag 24 november

Klaverjastoernooi in Renswoude
Indonesisch Buffet in Huize Beukbergen

Landelijk Bestuur:
•
•
•

dinsdag 4 oktober		
maandag 10 oktober		
vrijdag 18 november		

61ste World Congress in Auckland, Nieuw Zeeland
Opening 34ste Wold Police Indoor Soccer Tournement, Eibergen
Algemene Ledenvergadering in Apeldoorn

Voor meer informatie omtrent deze activiteiten, kijk op de desbetreffende districtspagina van de
landelijke IPA website: www.ipa-nederland.nl
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International Youth Gathering 2016
het hele stadion de wave doen en allemaal gek doen als je
groep op een van de grote schermen komt te staan, echt
helemaal geweldig.

Mijn naam is Alex, ik ben 16 jaar en ik woon in Bilthoven.
Samen met Sjraar ben ik van 16 tot 30 Juli naar Los Angeles
geweest om de IPA International Youth Gathering 2016 bij
te wonen.
Toen wij op 16 juli, na een bijna 11 uur lange reis,
aankwamen op het vliegveld in LA, werden wij daar bij
de gate opgewacht door mensen van de IPA. Zij hebben
ons door de douane gebracht, toen de koffers opgehaald
en naar de University of California – Los Angeles (UCLA)
gebracht. Daar kregen wij kamers toegewezen waar je
met twee of drie mensen sliep. Wij hebben die dag nog
een beetje met iedereen kennisgemaakt en de UCLA een
beetje gezien.
De rest van de twee weken waren super druk. We hebben
elke dag één of zelfs meerdere dingen bezocht. Zo zijn wij
naar Medieval Times gegaan, naar Huntington Beach waar
we zowel de Huntington Beach Police Department hebben
bezocht als het strand. Ook zijn wij naar het Ronald Reagan
Library geweest en hebben we Magic Mountain bezocht.
Verder zijn wij een dag naar het Peterson Car Museum,
La Brea Tar Pits en SkySlide geweest. Wij zijn op bezoek
geweest bij zowel het Grammy Museum als de Los Angeles
Police Department Air Support. De dag daarna gingen we
naar Knottsberry Farm. Santa Monica hebben wij ook
bezocht waar je kon shoppen of naar het strand kon gaan.
We zijn een dag naar het Natural History Museum en het
California Science Center geweest. De dag daarna bestond
uit een bustour langs o.a. Hollywood. Natuurlijk hebben
wij een dag doorgebracht in zowel attractiepark Universal
Studios als Disneyland. We hebben een dag geklommen
en geklauterd in het bos met Fulcrum en op de laatste dag
hebben wij een echte LA Dodgers baseballgame gekeken
met als afloop een vuurwerkshow.
De Dodgers Baseball game was een van de leukste
activiteiten die we hebben gedaan. Het was echt allemaal
heel erg ‘Amerikaans’ zoals je dat op tv heel vaak ziet. Het
was echt super top om met zijn allen de Dodgers aan te
moedigen (ook al komen we helemaal niet uit LA). Met

Het andere dat ik naast de Baseball game het leukste
vond, was Knottsberry Farm. Dit was echt een superleuk
attractiepark. De wachtrijen waren ook in vergelijking
met de andere attractieparken best wel kort, wat het
superleuk maakte. Er waren ook best veel verschillende
onderdelen. Er zijn achtbanen maar ook een arcade en er
was de mogelijkheid om te lasergamen. Je mocht gewoon
in groepjes van minimaal twee door het park rondlopen
en je moest alleen ’s middags en ’s avonds naar de ingang,
want daar kregen we dan eerst KFC en ’s avonds burgers
van de McDonalds.
Het eten was dan ook de hele week superlekker. Als we
in de UCLA aten, dan was het gewoon een buffet waar
allemaal lekkere dingen waren, zoals (cheese)burgers,
pizza en kip. Er was ook een plek waar je salade en groente
en zo kon krijgen, maar mijn redenering is dat je daarvoor
niet naar Amerika hoeft te gaan. In het kort, we kregen

dus twee weken lang vooral fastfood, helemaal geweldig.
Ik heb van deze twee weken heel erg genoten. Het
waren twee van de beste weken van mijn leven. Ik ben
echt heel erg dankbaar dat ik deze geweldige ervaring
heb mogen meemaken. Het leren kennen van allemaal
nieuwe mensen uit allemaal verschillende landen terwijl
we allemaal superleuke en interessante activiteiten doen
is gewoon helemaal geweldig.
Als laatste wil ik zeggen dat ik ook veel geleerd heb. Over
allemaal politie gerelateerde zaken (we zijn dan ook naar
drie verschillende police departments geweest), maar
ook over vriendschap, wat een heel belangrijk onderdeel
voor de I.P.A. is.
Servo per Amikeco.
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Tour de Blauw 2016

Een gouden Tour met een zwarte rand.
opwarmkwartiertje op een gemiddelde van 28 kilometer.
Het is ontzettend knap van hen dat ze dit volhouden tot
de laatste kilometers…8 dagen later.
Vanuit Limburg naar Brabant en door naar Gelderland
om te eindigen in Apeldoorn op de Koning Willem III
kazerne. Het is goed om op een vertrouwd adres te
landen. Rob Garson en Peter Rijks hebben kwartier
gemaakt en iedereen kan direct naar zijn aangewezen
kamer. Inkwartieren, douchen, eten, materiaal verzorgen
en ontspannen onder het genot van een pilsje. De eerste
kilometers zitten erop. Meron fietst lekker. Alleen fietst hij
voortdurend in dezelfde versnelling….toch eens opletten
vinden zijn begeleiders.
Dit jaar verreden we de Tour van 3 tot en met 10 juni 2016.
Het weer was dit jaar onze vriend. De eerste dagen reden
we met lichte tegenwind en een heerlijke zon. Daarna de
wind rechtsachter en nog meer zon.
Op 2 juni in de vroege avond kwamen de eerste renners
al aan bij Micosport in Roggel. Onder het genot van een
biertje werden oude vriendschappen aangehaald. De
organisatie had het druk met de zaken startklaar te maken
voor de volgende dag.
De start van een eerste dag is toch spannend. Is iedereen
er op tijd? Zijn alle voertuigen in orde? Is de indeling
van de voertuigen bij iedereen bekend? Ger Geraets
is dan nog druk bezig met de laatste instructie aan zijn
verkeerregelaars. Fer van der Zanden maakt de ronde
langs de deelnemers en kijkt vluchtig of het materiaal
in orde is. Gerard Loose heeft een laatst gesprek met de
begeleiding, controleert het draaiboek, en ziet dat de
voorbereidingen goed waren.
Dit jaar hebben we een speciale gast, Meron. Een bewoner
van het AZC uit Baexem. Geboren en getogen in Eritrea.
Hij spreekt geen woord Nederlands. Hij zegt overal Ja op
en laat je dan een stralende glimlach zien. De fiets die
hij heeft blijkt al heel wat jaren oud. Spannend voor ons
allemaal. Hij staat er echter heel ontspannen bij. Het is
mooi om te zien dat er direct enkele mensen zijn, die zich
verantwoordelijk voor hem voelen.
Onze collega Richard uit Den Haag is een van hen. Van
hem leert hij in de komende dagen “Makkie”, wat ook zijn
roepnaam wordt. “Twee vingers in de neus”, omdat hij
gemakkelijk blijkt te fietsen. Klokslag 08.30 uur vertrekken
we dan onder aanmoediging van het thuisfront richting
Apeldoorn. Iedereen zoekt zijn plek in het peloton. Fer van
der Zanden en zijn “voorrijders” zetten de teller na een

De volgende morgen voegt Marcel Legerstee zich bij de
groep. Hij heeft de geluidswagen en caravan van Ome
Joops Tour uit Arnhem bij zich. Wij steunen het initiatief
van Ome Joop al jaren met een leuk bedrag. Zo dragen
wij bij aan een prachtige meerdaagse fietstocht voor
kansarme kinderen uit Arnhem. Dit initiatief wordt al
jaren gedragen door onze politiecollega’s uit Arnhem en
omgeving. Elk jaar spenderen zij daar op eigen kosten en
in eigen tijd meerdere dagen verlof aan. Chapeau dames
en heren!
Op weg van Apeldoorn naar Drachten, 186 kilometer,
maken we kennis met de muziekkeuze van Marcel.
Hij rijdt direct achter het peloton en zet vol in. Het vee
in de weilanden, ze blijven stokstijf staan of gaan met
opgestoken staart op de vlucht. Plots willen er minder
mensen achter in het peloton fietsen! Binnen de plaatsen
waar we rustig doorheen fietsen blijven de mensen wel
plots staan en applaudisseren. Gedurende de hele tocht
zijn er honderden
opnames van ons
gemaakt. Na een dag
weten we wat we
kunnen verwachten
en mogen we zelf
muziek aanvragen.
Dat maakt het nog
leuker.
Het is ook leuk om te
zien hoe de mensen
op ons reageren. In
bewoonde gebieden
rijden we rustig
en verstoren de
omgeving zo weinig
mogelijk. Het is toch
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zijn prachtige fiets. Hij kwam die avond nog en samen
werkten ze het probleem weg. Gezellig zaten ze later aan
een glaasje wijn. Omstreeks 22.30 uur kroop Bram goed
gemutst in zijn slaapzak.

een heel circus wat voorbij komt. Buiten de bebouwde
kom gaat de snelheid weer rap omhoog. We moeten ten
slotte overal op tijd aankomen.
De aankomst en verzorging binnen het IBT Drachten is
in een woord fenomenaal. De collega’s hebben werkelijk
alles uit de kast gehaald om het ons naar de zin te maken.
We moesten dit jaar uitwijken omdat we niet op de
luchtmachtbasis in Leeuwarden terecht konden. Ook daar
was het prima maar Drachten wint. Een blijvertje….We
moeten er wel veel kilometers voor fietsen. We krijgen er
veel voor terug.
De volgende dag. De koningsrit, zoals velen van ons de
rit van Drachten over de afsluitdijk naar Amsterdam
noemen. Deze dag is er ook weer een van meer dan 170
kilometer. Aan het begin van de afsluitdijk gaan we het
fietspad op en gaat de hele begeleiding er van af. Alleen
onze roadcaptain Ger blijft bij ons. Het peloton mag “los”.
De echte renners onder ons gaan de strijd met elkaar aan.
De snelheid van deze mannen en vrouwen gaat boven de
40 en 50 kilometer. Ik zie ze dan ook snel uit mijn blikveld
verdwijnen….Ik zie ze pas weer terug bij het tankstation
waar we een korte rust hebben. Wat een geluk dit jaar,
wind in de rug en 18 graden. We hebben het slechter
gehad met wind, regen en kou.
In Amsterdam laat Marcel Hazes over straat schallen. Wat
een bijval. Tramrails blijven een probleem voor veel renners
en zeker voor Meron. Hij kijkt zijn ogen uit…. Binnen het
IBT Amsterdam worden we weer hartelijk ontvangen.
Rob en Peter hebben weer goed voorwerk gedaan. We
mogen in de grote sportzaal slapen. Velen maken kwartier
maar….er zijn er ook die creatief zijn en verdwijnen met
hun spullen in de kleedruimten enz. Dat gaan we niet
meer doen volgend jaar… Kwartierverschaffer was er niet
blij mee. Gelukkig toch begrip en met een welgemeend
excuus hebben we de zaak weer recht gestreken.
Een van onze renners van het eerste uur, Bas den Breejen,
reed vandaag met de snelste mee. Hij had wel wat
problemen met zijn fiets. Bin nen de trapas functioneerde
iets niet naar behoren. Zijn zoon is de constructeur van

Om 06.30 uur ging het licht aan in de sporthal. Iedereen
stond op, behalve Bas. Direct kwam de hulpverlening op
gang. Reanimatie mocht echter niet baten. De arts kon
niet meer dan de dood constateren. De verslagenheid
binnen de groep was enorm. De opvang van de collega’s
IBT Amsterdam geweldig. Zij namen onmiddellijk de
regie en wij als organisatie hadden de handen vrij om
ons met de groep bezig te houden. Ook daarin kregen
we ondersteuning. Niet alleen geweldig vakmanschap
was ons deel maar vooral ook warme collegialiteit.
Amsterdam bedankt. We rijden in alle stilte. De muziek
gaat de komende dagen uit.
De groep is van mening dat we, zeker in de geest van
Bas, door moeten fietsen. Dat hebben we gedaan.
Zwaar aangeslagen en ook emotioneel hebben we de
route Amsterdam-Den Haag gereden. De route werd
niet ingekort. We bezochten ook onze hoofdsponsor
Heemskerk BV in Rijnsburg. Het was een kort ingetogen
bezoek. In Den Haag werden we met veel begrip en
hartelijk onthaald. Ik heb nog nooit zo een lange stille
tocht gereden. Iedereen met zijn eigen gedachten. Onder
ons ook mensen met PTSS. Gelukkig betekent het ook dat
je met zoveel ervaren mensen bent dat een half woord
en een begrijpende blik voldoende is. We zullen als
organisatie ons draaiboek moeten aanpassen. We hadden
nooit gedacht regie te moeten schrijven als iemand komt
te overlijden.
De volgende dag naar Vlissingen. Een dag van de rivier
oversteken met de pont. Langs de dijken van Zuid Holland
en Zeeland rijden. Over dijkweggetjes en deltawerken.
Meron hebben we ondertussen op de reservefiets van
de organisatie gezet. De avond van te voren heeft hij
een cursus schakelen gehad. Binnenblad, buitenblad,
schakelen. Het heeft wat moeite gekost maar het betaalde
zich snel uit. Al gauw is hij voorin bij de gangmakers te
vinden en mag hij kopwerk doen. Fer valt van de ene in de
andere verbazing. Hij is beslist niet alleen daarin.
Elke dag krijgen we vooral van de gastrijders – die voor
de eerste keer meerijden – positieve opmerkingen
over de organisatie en sfeer binnen de groep. Het is
inderdaad een feit dat het heerlijk ontspannen fietsen
is. De verkeersregelaars doen hun werk perfect zodat wij
“alleen” maar hoeven te fietsen. Opletten doen zij.
In Vlissingen slapen we in de Marinierskazerne. Super. Er
staan was- en droogmachines die we mogen gebruiken.
Er is een grote garage waar we fietsonderhoud kunnen
plegen. René Vader en Bram Molenhoek
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zorgen weer voor een avondprogramma in Vlissingen
waaraan nogal wat collega’s meedoen.
Elke avond en bij menige tussenstop is Marcel Legerstee
druk met verslaglegging. Collega’s worden gevraagd over
de ervaringen van de dag. Enkele minuten later gevolgd
door het thuisfront en belangstellenden via Facebook.
Desiree ( Kitreclame ) verzorgt samen met hem de rest van
de communicatie. We hebben plots honderden volgers.
Vanuit Vlissingen vertrekken we de volgende dag richting
Leopoldsburg ( België). Belgische collega’s sluiten aan en
het peloton is meer en meer internationaal. Ook Belgische
motorrijders sloten aan voor de begeleiding. Het werden
die dag wel wat meer kilometers want onze Belgische
collega’s raakten de weg kwijt. Gelukkig wist Ger in goed
overleg met hen de rit te redden en kwamen we toch
op tijd in Leopoldsburg aan. Onze overnachtingsplek in
Beverlo bleek een perfecte keuze. Een prima pastamaaltijd
en een heerlijk Belgisch biertje werden verzorgd door
onze Belgische collega’s. Dan heb ik nog niet verteld dat
we ook onze eigen fysiotherapeut bij ons hadden. Jan
Denissen heeft elke avond heel wat pijnlijke spieren weer
in het gareel gekregen. Ook hij zal ons de komende jaren
blijven vergezellen hopen we.
De volgende morgen vroeg sluiten ook Duitse collega’s
aan. Ze brengen ook de ons al jaren bekende motorrijders
mee. Nu blijkt echt dat aan Dienen door Vriendschap
inhoud gegeven wordt. Het IPA logo wat we voeren is
eer aangedaan. Na een uitgebreid ontbijt, klaar gezet
door Rob, Peter, Wiel en Rob maken we ons op voor de
rit naar M-Gladbach. Een rit door Zuid Limburg waar we
o.a. de Cauberg moeten bedwingen. In het peloton is er
een gezonde spanning wie als eerste boven komt. Marcel
Legerstee heeft er een wedstrijd van gemaakt en een
prachtige sporttas ter beschikking gesteld.
Na de lunch in Stein richting Valkenburg. Meron kruipt
samen met Toon naar voren en nestelen zich voor in het
peloton. Het werd een fotofinish maar Meron werd de
koning van de Cauberg. Wat was hij trots toen hij de prijs
mocht ontvangen.

condoleren. Bas lag opgebaard. De volgende dag, vrijdag
10 juni, was zijn begrafenis. Onze voorzitter Gerard Loose
en een afvaardiging uit het peloton zijn naar zijn uitvaart
gegaan. In de aula stond zijn fiets met daarnaast ons
relatiegeschenk 2016. De laatste tocht van Bas naar de
begraafplaats in Leerdam hebben we op de fiets begeleid
samen met zijn fietsvrienden uit Leerdam.
Het peloton reed die vrijdag van M-Gladbach naar Roggel.
Ook deze dag hadden we bijzondere gasten. Leerlingen
van de Ortolaan uit Heythuysen hebben onder speciale
begeleiding een groot gedeelte van deze rit met ons
meegereden. Spannend voor ons allemaal. Maar vooral
voor ouders en de school. De jongelui hebben zich kranig
geweerd. Volgend schooljaar komt er een speciaal project
voor hen om klaar te zijn voor Tour 2017. Dan rijden ze
elke kilometer….
Precies op de afgesproken tijd waren we terug bij
Micosport Roggel. Daar werden we hartelijk ontvangen
door familieleden, vrienden en sympathisanten van de
Stichting Blauw. Els Brekelmans, eenheidsleiding Limburg
had warme woorden voor ons. Dat voelde heel goed na
een gouden week met een inkt zwarte inktzwarte rand.
Ook IPA NL was aanwezig in de personen Jaap Taal en John
Korsel. Zij waren zichtbaar trots op het peloton met het
prachtige IPA Logo. John heeft heel wat foto’s gemaakt.
We zullen ze zien !
Als laatste mocht ook Marcel Legerstee voor Ome
Joops Tour 2016 zijn cheque ontvangen. Hierna een
bedankwoord voor een ieder en afscheid nemen van
elkaar. Op naar 2017.
Tour de Blauw 2016 leverde dit jaar 18.500 Euro op. Dit
geld krijgt weer een zeer kindvriendelijke bestemming.
Met vriendelijke groet,
Jos Hermans, Gerard Loose en het team Tour de Blauw
2016.

In M-Gladbach wederom een zeer warm onthaal. Onze
Duitse collega’s zijn in de loop van de jaren prima vrienden
geworden. Zij doen er inderdaad elk jaar alles aan om het
tot een succes te laten worden. Natuurlijk hebben we onze
cheques uitgereikt aan Die Himmelblauwe Traumfabriek
en Zornroschen. Dit jaar reed de politiechef zelf mee in
het peloton. Ik weet zeker dat we ook hem voor onze Tour
enthousiast hebben gemaakt.
Deze avond zijn we met een aantal collega’s naar Leerdam
gereden. We zijn de familie van Bas den Breejen gaan
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Vierdaagse Nijmegen – De 100ste editie
Even voorstellen; ik ben Lennart Hagedoorn werkzaam bij
de Politie eenheid Den Haag. Ik heb al eerder een stukje in
het IPA blad geschreven over de 4 daagse, u raad het al dat
ga ik nu weer doen. En wel over de 100ste 4-Daagse van
Nijmegen. Let wel het is de 100ste keer dat de 4 daagse
wordt gelopen. Even een klein stukje geschiedenis;
De eerste Vierdaagse Afstandsmarsen werden in 1909
gehouden. Deelnemers konden vanuit 15 verschillende
plaatsen in Nederland starten. Men moest 140 km
afleggen in vier dagen, 35 km per dag. De marsen
werden georganiseerd door de Nederlandse Bond voor
Lichamelijke Opvoeding (NBvLO), opgericht in 1908.
Onder de 306 mannelijke deelnemers zijn 10 burgers.
De Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen
zijn inmiddels uitgegroeid tot het grootste meerdaagse
wandelevenement ter wereld. Meer dan 42.000
deelnemers lopen vier dagen lang in Nijmegen en haar
omringende gemeenten, waarbij zij afhankelijk van hun
leeftijd en geslacht in totaal 120, 160 of 200 kilometer
afleggen op weg naar de Via Gladiola en het felbegeerde
– inmiddels Koninklijk erkende - Vierdaagse kruis.
Dit was de 6 keer dat ik mocht mee lopen, ik loop altijd
met het geweldige detachement van eenheid Den Haag
(voorheen Korps Haaglanden). Den Haag loopt voor
de 87ste keer mee als detachement. Wij zijn daarmee
het oudst deelnemende burgerkorps. We lopen als
detachement 4x 50 kilometer.
Omdat het de 100ste vierdaagse was heeft politie

Nederland een tocht gemaakt van het Vredespaleis in
Den Haag naar de Wedren in Nijmegen. In 5 dagen tijd
160 kilometer. Het laatste stuk, vanaf Lent, liepen alle
politie detachementen Nijmegen in. In een lange sliert
politiemensen.
Dit jaar was er zelfs de mogelijkheid om de oude afstand
te lopen, namelijk 55 kilometer per dag. Onze marstrainer
Hans, gepensioneerd, heeft deze afstand gelopen en ook
collega Ron nog wel in actieve dienst. Respect heren.
Tevens was collega Ron geselecteerd om nog een eren
ronde te lopen. Dit was in de nachtelijke uren nog een
keer 50 kilometer lopen, dus tussen twee 4daagse dagen
in.
Maar ik heb het maar “gewoon” bij 4x 50 kilometer
gehouden. Mijn voorbereiding was niet ideaal. Helaas
kon ik geen enkele training met het detachement mee
trainen. Dit kwam door werk en privé. Ik heb slechts 280
kilometer getraind. Normaal doe ik meer trainingen met
het detachement mee. Gezelliger en beter voor mij.
Op zondag 17 juli, zoals hiervoor genoemd, hebben alle
politie detachementen van Lent naar Nijmegen gelopen
(ongeveer 5 kilometer). Aangekomen op de Wedren in
Nijmegen is de 100ste vierdaagse officieel geopend.
Vervolgens is ons detachement naar ons onderkomen voor
de komende dagen gegaan, wij slapen altijd in een groot
schoolgebouw aan het Kronenburgpark in Nijmegen.
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Dit is vlak bij de Wedren, waar de start en finish is op alle
dagen van de vierdaagse. In dit schoolgebouw slapen,
eten en rusten we. Tevens worden we hier ook door de
verzorging opgelapt na een lange dag wandelen.
Op maandag 18 juli na het avondeten werden we door
onze commandant gebriefd over wat ons de aankomende
dagen te wacht stond.Ook dit jaar loopte er weer een
collega van de Vancouver Police Department (Canada)
mee Dit is voor de 5de keer dat de VPD mee loopt.
Deze keer maar 1 collega. Dan op tijd naar bed want we
moesten weer lekker vroeg op.
Op dinsdag 19 julie, 1ste dag van de vierdaagse, werden
we weer fijn gewekt door een opgewekte collega van de
verzorging. Deze collega weet altijd weer op een creatieve
manier ons uit onze slaap te rukken. Hij bied ons dan
een zeer gevarieerd assortiment van muziek, waar wij
overigens geen keus in hebben. Hij heeft ons door de jaren
heen al getrakteerd op Jochum Meijer (Mama, wakker
worden), house muziek, een zeer vals spelend orkest en
nog veel meer.
Om 04:13 uur startte het detachement van de Politie
eenheid Den Haag de 1ste dag van de vierdaagse.
We maakte ons op voor een warme wandeldag, het
donkere uniform was erg warm. Het was echt heel
erg druk, na de start stonden we gelijk weer vast in de
mensenmassa
Gelukkig is het tijdens de vierdaagse altijd een
gemoedelijke gezelligheid.

Vandaag was het rond de 30 graden. Erg warm. Pfffffffff.
Er lopen weer veel verschillende nationaliteiten mee
met de vierdaagse, militair / politie en burgers. Rond
16:09 uur kwamen we over de finish heen, met het
hele detachement. Vandaag maar liefst 52 km gelopen.
Vandaag maar liefst 1206 wandelaars uitgevallen.
Dat was dus bijna 12 uur lopen. We rusten ongeveer
na elke 10 kilometer, dit zijn maar korte rustjes. In deze
korte tijd moet je eten, drinken (heel veel), naar het toilet
(indien aanwezig) en eventueel worden verzorgd. Daarna
roept de commandant nog 3 minuten en dan weer
opstaan (au!!!).
Dan weer terug naar de school en douchen en eten, helaas
heeft een club dan eerst nog corvee voor dat ze naar bed
kunnen. Ik gelukkig nog niet.
Woensdag 20 juli nadat iedereen weer was beplakt en
geprikt (blaren) weer in de benen. Ook weer rond 04:20
uur gestart, vandaag gelukkig de kortste dag (maar 48,3
km). Maar ook vandaag weer super warm. Heel veel
drinken.
Vandaag kleurt Nijmegen roze, op roze woensdag. Wat
een feest weer in Nijmegen. Er was een Piper die ons
voorging richting finish, erg indrukwekkend. Het was een
erg zware dag, verschillende collega’s hadden heel erg last
van de warmte. Snel weer terug naar de school en weer
het zelfde ritueel. Want de derde dag stond al weer voor
de deur. Snel slapen.
Donderdag 21 juli de dag van de 7 heuvelen. Om 04:30
uur gestart en een tocht van 50,9 km. Ook vandaag weer
een warme dag.
Vandaag gaan we voor de 5de naar de Canadese
begraafplaats bij Groesbeek om hier de laatste eer te
bewijzen aan de gevallen Canadese politie collega’s in
Nederland tijdens de Tweede Wereld Oorlog. Dit was erg
indrukwekkend maar super warm. In de brandende zon in
de houding staan, maar dit valt in het niet als je naar de
offers kijkt die in de Tweede Oorlog zijn gemaakt.
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Eindelijk weer over de finish, wat een warmte. Pas rond
16:20 uur over de finish. Snel weer terug naar de school
lopen, toch doen de voeten elke dag weer pijn, maar geen
blaren.
Op naar de laatste dag.
Vrijdag 21 juli om 04:05 uur starten. Wat vroeg is het toch.
De dag begint goed, maar er is wel regen voorspeld. Het is
ook wat koeler. Vandaag een afstand van 50,2 km. Maar we
lopen naar de eindstreep als compleet detachement. Nu
is het lopen op karakter, natuurlijk doet alles pijn en moet
je af en toe zoeken naar je eigen motivatie. Maar wat is de
vierdaagse toch een fantastisch evenement. Je hebt een
lichamelijke uitdaging, maar de mentale uitdaging vind ik
vele malen groter. Elke dag weer opnieuw je klaar maken
voor weer 50 km. Maar we gaan voor de laatste keer dit
jaar naar de finish toe lopen. Hoe warm het de afgelopen
dag was, hoeveel regen er op deze dag valt. Ik voelde
gewoon het water in mijn schoenen omhoog komen.
Niet normaal. Maar we houden de moed erin.

Super trots op iedereen en we hebben het weer geflikt.
Dit was de 100ste vierdaagse
Ik zeg volgend jaar maar weer. Op naar de 101ste
vierdaagse.

Maar zoals altijd na regen komt zonneschijn. We
verzamelen bij het verzamelpunt waar alle detachementen
van de politie bij elkaar komen en in een lange sliert naar
de finish over de Via Gladiola. Hierna een groot feest want
we hebben het gehaald en we hoeven nog maar ongeveer
5 kilometer tot de Wedren, stapvoets (au).
Trots en voldaan, we hebben het toch maar weer gedaan.
Nu volgd nog de huldigingsceremonie op de school. Helaas
heb ik daarna wel corvee. Dat is echt een minder. Maar
rond 22:00 uur liggen we dan in het Kronenburgpark naar
muziek te luisteren met een welverdiend koud biertje.
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Van
Limburg
naar basisteam Den Helder
IPAOperationeel
Twente –Centrum
45-jarig
jubileum
Wat een leuke dag. 45 jaar jong of oud, voor iedereen wat
wils.
De weersberichten voorspelden weinig goeds. Op de
weg van Heerde naar De Molenberg in Reutum heb wij
diverse zware buien op het dak van onze Camper gehad.
Bij aankomst kwam het water met bakken uit de hemel en
dan moet een feestje gevierd worden, 45 jaar IPA Twente.
Rond 13.30 uur waren de meeste gasten, veelal leden van
IPA Twente maar ook ver daarbuiten aanwezig. Het feest
kon beginnen onder leiding van opperstalmeester Dirk
Wibbeling. Hij nam het woord en zie de zwarte wolken
verdwenen en maakten plaats voor een gezellig zonnetje.
Wij kennen Dirk al jaren. Dirk en ik werkten in 1976 samen
aan bureau Duinstraat in Scheveningen. Pauline op de
telefooncentrale en daar hadden we regelmatig contact
mee. Ook een mooie tijd maar toen bestond IPA Twente
pas 5 jaar, wat gaat de tijd toch snel!

25 kilometer, mountainbiken over een afstand van 45
kilometer, een motortocht van meer dan 200 kilometer
in Duitsland en een rondrit met het treintje Bello door het
Twentse landschap, met een lekkere ijsstop onderweg.
Dat de trein daarna vast kwam te zitten mocht de pret
niet drukken, ook dat werd weer opgelost.
Wie niet geweest is, heeft dit mooie programma echt
gemist. Alle deelnemers waren, na afloop van de diverse
activiteiten vol lof over de organisatie en de mooie dag
die we hebben gehad. De fietsers waren het meest
onfortuinlijk want die kregen als enigen een behoorlijke
douche in de laatste 5 kilometer, maar ook die druppels
werden snel verwerkt bij binnenkomst.

IPA Twente vierde haar 45 jarige verjaardag en had groots
uitgepakt. Voor alle deelnemers en dat waren er nog al
wat uit heel Nederland en Duitsland, was een spectaculair
programma samengesteld. De jongeren konden hun hart
ophalen in de speeltuin van de Molenberg.
Men kon deelnemen aan klootschieten, jeu de boules,
een wandeling van ruim 6 kilometer, een fietstocht van

Iedereen was op tijd terug voor de plichtplegingen en een
kwebbeluurtje (even smoezen met vrienden en collega’s),
in afwachting van een giga BBQ. Er was aan alles gedacht,
goed eten, lekkere hapjes, en gezellig tijd om samen te
genieten. We stonden natuurlijk gewoon in de openlucht
en Pluvius heeft zich niet meer laten zien.
IPA Twente, nogmaals gefeliciteerd met jullie 45 jarig
jubileum. Well done!
Pauline en Bert van der Wal.
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Wie kan er lid worden van de IPA?
Niet iedereen kan zomaar lid worden van de IPA.
Volgens de Statuten van IPA-Nederland kan iemand lid worden als hij/zij aan de volgende criteria voldoet:
Art. 2. van de Statuten van IPA-Nederland:
a. zij, die in vaste dienst dan wel als student werkzaam zijn bij één van de regionale politiekorpsen,
dan wel bij het korps landelijk politiediensten;
b. zij, die in vaste dienst dan wel als student werkzaam zijn bij het Wapen van de
Koninklijke Marechaussee;
c. zij, die in vaste dienst werkzaam zijn bij de politieacademie;
d. zij, van wie de hoofdwerkzaamheden in overheidsdienst kennelijk van politiële aard zijn en/of
in nauwe samenwerking met de reguliere politie worden verricht, zulks overeenkomstig een daar
toe strekkend besluit van het (landelijk) bestuur zulks op basis van een positief advies van een
daartoe door het (landelijk) bestuur benoemde commissie. Tegen een dergelijk besluit kan door
de aanvrager beroep worden ingesteld bij de algemene ledenvergadering;
e. zij, die vorengenoemde diensten met recht op onmiddellijk ingaand pensioen, functioneel leeftijdsontslag, dan wel vervroegd uittreden of met enige andere wachtgeldregeling verlaten hebben;
f. Het (landelijk) bestuur kan in uitzonderlijke gevallen besluiten, zulks op basis van een positief
advies van een daarvoor door het landelijk bestuur benoemde commissie, dat aan personen of
groepen van personen, die vanwege - hun betrokkenheid bij de politie in het algemeen of bij
politieambtenaren in het bijzonder - voor de vereniging een belangrijke toevoegende
waarde hebben, lid van de vereniging kunnen zijn. Tegen een dergelijk besluit kan beroep worden
ingesteld bij de algemene ledenvergadering.
Leden van de vereniging kunnen zijn:
Wie vallen hieronder?
•
Zij die in vaste dienst zijn van de Nationale Politie, inclusief de leden van de vrijwillige politie,
•
Zij die in vast dienst zijn van VTSPN, het Landelijk Instituut voor Selectie en Opleiding Politie of bij
één van de politieacademies;
•
Zij die in vaste dienst zijn bij het krijgsmachtonderdeel der Koninklijke Marechaussee;
•
Studenten van de Politieacademie en het Opleidingscentrum van de Koninklijke Marechaussee;
•
Personeel in vaste dienst bij directie Politie van het ministerie van Binnenlandse Zaken;
•
Medwerkers in vaste dienst van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD);
•
Personeel in vaste dienst van het Ministerie van Justitie en Veiligheid en werkzaam bij het
Nederlands Forensisch Instituut, als lid van de Staande Magistratuur van het Openbaar Ministerie of
bij de Rijksrecherche;
•
Burgemeesters;
•
Parkeerpolitie, indien zij deel uitmaken van de sterkte van de Nationale Politie.
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Medewerkers die werkzaamheden verrichten van politiële aard (BOA) en in vaste dienst zijn van:
1.
2.		
3.
4.
5.		
6.
7.
8.
9.		
10.		
		
11.		
12.		
13.		
14.		
		
15.		
16.		
17.		
18.		

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

Zij die deel uitmaakten van een van bovengenoemde (voormalige) onderdelen of en thans van pensioen,
FLO, VUT of enige andere wachtgeldregeling gebruik maken.
Twijfels? Neem contact op met de ledenadministratie: enrolment@ipa-nederland.nl
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Nationale en internationale evenementen
In deze rubriek zullen politie-gerelateerde evenementen in binnen- en buitenland worden vermeld, zoals
vakbeurzen, open dagen en ruilbeurzen.
10 september 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
2 oktober 2016		
Nationale Hulpverlenersdag, Hoorn
Op zondag 2 oktober 2016 vindt de 3e Nationale Hulpverlenersdag in het Julianapark in Hoorn plaats. De
dag begint met een groot ontbijt voor de hulpverleners. Om 12.00 uur begint de manifestatie, die op ludieke
wijze wordt geopend. Bezoekers maken kennis met de vele verschillende hulpverlenende disciplines.
Voor meer informatie, zie: www.nationalehulpverlenersdag.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
10 december 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
2 september 2017 		
71ste 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
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Seminars in IBZ Gimborn 2016
Dienen door vriendschap: ontmoeten met een warme hand, een blik in de ogen en samen leren.
De International Police Association is de
enige wereldwijde organisatie van en voor
politieambtenaren. De IPA heeft een eigen
opleidingslocatie. Geluk voor de Nederlandse leden;
deze is slechts op een steenworp afstand gelegen in
Marienheide, Duitsland.

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
In het prachtige Schloss Gimborn wordt het gehele enkele zeggenschap. Het lid zal dit zelf moeten
jaar door seminars georganiseerd. De onderwerpen regelen bij zijn of haar werkgever.
zijn zeer divers en veelal meertalig. Collega’s van over
de gehele wereld komen hier naar toe om samen ADRES IBZ GIMBORN:
(maar zeker ook van elkaar) te leren. Een prachtige Informations- und Bildungszentrum Schloss Gimborn
plek om collega´s van over de hele wereld te D-51709 Marienheide. Telefoon: + 49 2264 404330
ontmoeten en om je kennis en vaardigheden verder Fax: + 49 2264 3713
uit te breiden.
E-mail: info@ibz-gimborn.de
internet: http://www.ibz-gimborn.de
Hieronder vind je het seminarprogramma voor
2016. Waarschijnlijk zitten er een aantal actuele GOED OM TE WETEN:
onderwerpen bij die je erg aanspreekt. De vlaggen De uitnodiging tot deelname met
geven de talen aan welke tijdens het betreffende
aanvullende informatie (programma en
seminar gesproken worden.
routebeschrijving) wordt ongeveer 8 weken
voor het betreffende Seminar verzonden
AANMELDING & KOSTEN IPA NL LEDEN:
door IBZ Gimborn.
Aanmeldingen kunnen met vermelding van naam In de seminars waar meerdere talen worden
en voornaam, volledig adres, telefoonnummer,
gesproken, wordt simultaan getolkt.
e-mailadres en IPA-lidnummer verzonden worden Nederlandse IPA-Leden die zich rechtstreeks
aan het landelijke bestuur.
aanmelden bij Gimborn, kunnen geen
gebruik maken van deze regeling.
IPA Nederland steunt de seminars van IBZ Gimborn. Het is ter beoordeling van het landelijk
Daarom kunnen Nederlandse IPA-leden GRATIS een
bestuur of de kosten al dan niet vergoed
seminar volgen bij IBZ Gimborn. Een voorwaarde
worden.
hierbij is dat dit lid van IPA Nederland zich aanmeldt
via het Landelijk Bestuur. Na instemming kan het VOORWAARDEN VOOR DEELNAME:
seminar volledig gratis gevolgd worden voor wat Deelname vanaf 17 jaar.
betreft de reis- en verblijfskosten (incl. de reguliere Aanmeldingen worden in volgorde van 			
maaltijden). Andere kosten, zoals barkosten, zijn
binnenkomst ingeschreven en behandeld.
voor eigen rekening.
Personen, die niet aan het volledige 			
programma willen deelnemen, kunnen niet 		
Aanmelding via e-mail: seminars-gimborn@ipaworden toegelaten.
nederland.nl of per brief naar: I.P.A. Nederland, Het seminar kan alleen plaatsvinden bij 		
Postbus 13, 7260 AA Ruurlo.
voldoende deelnemers.
Voor meer informatie over IBZ Gimborn of over de Bij aanmelding voor een seminar verklaart 		
seminars 06-30463127 of 0591-673538.
de deelnemer geen bezwaar te hebben dat
zijn gegevens geregistreerd worden voor 		
AANMELDING & KOSTEN NIET-LEDEN:
interne doeleinden.
Niet leden dienen zich rechtstreeks
bij IBZ-Gimborn aan te melden. Zie
hieronder voor de contactgegevens.
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Overzicht seminars 2016
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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