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De vakantieperiode is inmiddels weer ten einde en hopelijk hebben de meeste van u genoten van een 
welverdiende vakantie. Voor degene die hun vakantie nog tegoed hebben, hoop ik dat het weer zich (nog) 
van haar goede kant laat zien! De redactie heeft in ieder geval de vakantieperiode gebuikt om weer een leuk 
en informatief IPA-blad te produceren.

Vlak voor de sluiting van het deadline van dit blad, kwam het bericht vanuit het Landelijk Bestuur dat de 
verkoop van het voormalig IPA-huis Welgelegen eindelijk een feit is. Aan de verkoop van dit bijzondere pand 
is een lang traject vooraf gegaan. Verderop in dit blad kijkt onze landelijke voorzitter hierop terug.

Naar aanleiding van het artikel in de vorige uitgave omtrent het bijzondere bezoek aan Parijs, heeft de 
redactie veel positieve reacties mogen ontvangen. Blijkbaar heeft de schrijver veel reacties losgemaakt onder 
de lezers. En verwoordde zijn actie wat velen voelden en dachten.

In de vorige uitgave werd al vooruit gekeken naar twee internationale IPA-evenementen, namelijk de 
International Youth Gathering in Spanje en het World Seminar for Young Police Officers in Polen. Bij beide 
evenementen was er ook IPA Nederland vertegenwoordigd. In deze uitgave vindt u het verslag van de twee 
jonge dames die in Spanje aan het IYG hebben deelgenomen. Het verslag van de deelname aan het World 
Seminar staat voor de volgende uitgave gepland.

Uit verschillende reacties van onze lezers kwam ook het verzoek om aandacht te besteden aan verhalen uit 
het verleden. Daarom vindt u ook een interessant artikel over het gebruik van voertuigen en materieel uit 
de jaren 70. Ook in de volgende uitgaven van dit blad zullen meer van dit soort verhalen worden geplaatst. 
Daarom bij deze een oproep aan de leden om dergelijke verhalen bij de redactie aan te leveren, natuurlijk 
het liefst voorzien van foto’s.

Tevens is er een boeiend verslag van twee Haagse politiecollega’s die dit jaar hebben deel genomen aan de 
World Police en Fire Games die plaatsvonden in het plaatje Fairfax, Amerika. Dit tweejaarlijkse evenement zal 
in 2021 voor het eerst worden gehouden in Nederland. In Rotterdam worden dan ruim 10.000 deelnemers 
verwacht uit 70 landen.

Mocht u tijdens de vakantie inspiratie hebben opgedaan voor een leuk 
verhaal of leuke politie- of IPA-gerelateerde foto’s hebben 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 de redactie van IPA Nederland, wens ik u veel leesplezier!

Servo per Amikeco!

Marcel van Beek
Eindredacteur IPA Nederland

Van de redactie
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Van de voorzitter

Algemene Ledenvergadering

De vakanties zijn nog in volle gang maar net als altijd werpen grote gebeurtenissen hun schaduwen vooruit.

Vóór de najaars-ALV moet de raadpleging onder leden en niet-leden zijn afgerond en er is op dat terrein nog 
wel het een en ander te doen. Daarbij komt dat de secretaris van de werkgroep raadpleging, Frank Donkers, 
om fysieke redenen moet afhaken. Het gaat hem aan het hart maar het is niet anders. Een oproep dus om de 
ontstane vacature op te vullen want zonder een goede secretaris kan deze werkgroep niet.

Na de afronding van de raadpleging zullen we een nieuwe koers moeten uitzetten, broodnodig om IPA mee 
te laten evolueren. 

Deze vakantieperiode is door IPA Nederland aan twee internationale evenementen deelgenomen, het derde 
International Young Police Officers Seminar in Polen en de International Youth Gathering in Spanje.

Naar Polen mocht slechts één deelnemer worden afgevaardigd, een collega 
van de eenheid Oost.  Naar Spanje mochten twee deelnemers worden 
afgevaardigd. Na loting gingen loting een dochter en een kleindochter van 
leden uit respectievelijk Friesland en Drenthe.

Er wordt serieus nagedacht over het herinvoeren van een Nederlandstalig 
seminar in Gimborn. Na een paar jaar stilte op dat front wordt nu de draad 
weer opgepakt. Het aantal Nederlandse deelnemers aan seminars in 
Gimborn vertoont gelukkig ook weer een stijgende lijn.

Uitgerust beginnen we na de vakanties weer vol energie aan de activiteiten 
van onze vereniging. Hopelijk zie ik velen van jullie op een van de vele 
activiteiten die gepland staan.

Jaap Taal
landelijk voorzitter IPA Nederland

Op vrijdag 20 november 2015 wordt in de Koning Willem III kazerne in Apeldoorn de gebruikelijke najaars 
Algemene Ledenvergadering gehouden. Deze vergadering zal grotendeels in het teken staan van de uitkomsten 
betreffende de raadplegingen in de districten. Deze raadpleging is erop gericht geweest om de ideeën en 
meningen over IPA Nederland onder zowel leden als niet-leden te inventariseren.

De agenda en bijbehorende vergaderstukken zullen binnenkort worden verstuurd naar de districtsbesturen.
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Landelijk Bestuur IPA Nederland

Jaap Taal   
Voorzitter IPA Nederland
president@ipa-nederland.nl

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

Bert van der Wal   
Penningmeester
treasurer@ipa-nederland.nl

Wim Olieman  
Beleid
policy@ipa-nederland.nl

Mariëlle Roeper-Spruijt  
Algemeen bestuurslid 
amb2@ipa-nederland.nl

Patrick Reinerink  
Educatie
education@ipa-nederland.nl

Marcel van Beek  
Communicatie
communication@ipa-nederland.nl

Ondersteuning voor het landelijk bestuur wordt geleverd door:

Ledensecretariaat:  Mirjam van der Sluijs-Taal 
   enrolment@ipa-nederland.nl
Webmaster :   John Korsel
   webmaster@ipa-nederland.nl
Contactsecretaris: Wouter Osinga
   travel@ipa-nederland.nl
Webshop:  Berry Bouwer
   webshop@ipa-nederland.nl
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Welgelegen, Vaarwel
Op woensdag 26 augustus rond 11.45 uur werd de verkoop  van het voormalige IPA-huis Welgelegen in 
Serooskerke op Walcheren bekrachtigd door de ondertekening van de akte bij de notaris in Middelburg. 
Een moment van blijdschap en weemoed.

In 1986 werd het pand aangekocht door de IPA en in 2010 werd het pand op de markt gezet. Dat proces 
werd begonnen door de toenmalige voorzitter Kees Sal en toenmalig penningmeester Johanna Schotanus. 
Het proces werd afgerond door hun ambtsopvolgers, landelijk voorzitter Jaap Taal en penningmeester 
Bert van der Wal.

Kort na het op de markt komen van Welgelegen kwam er een enthousiaste kijker en deze heeft uiteindelijk 
nu het pand  in zijn bezit gekregen. Het was een proces van de lange adem met zelfs een verlengde 
huurperiode, zoals ook onze makelaar Martijn van Rutten van DTZ  Zadelhoff ook bevestigde.

Een half uur na de overdracht brachten Jaap en Bert een laatste bezoek aan Welgelegen waar 
verbouwingswerkzaamheden nog  in volle gang zijn. Vroegere bezoekers zullen alleen de buitenkant nog 
herkennen, van binnen is al veel gedaan maar moet ook nog wel het een en ander gebeuren maar het 
zal een plaatje worden. De nieuwe eigenaar in de persoon van Leon Overdulve gaat er nu van uit dat alle 
werkzaamheden in mei volgend jaar zullen zijn afgerond. Dan is het geheel min of meer terug gebracht 
in de toestand van rond de oplevering  eind 19e eeuw en dan wel van alle moderne gemakken voorzien.

Bijna dertig jaar IPA-huis Welgelegen, een hele periode, een mooie periode waarop velen maar zeker de 
vrijwilligers uit Zeeland met plezier maar ook met weemoed kunnen terugkijken!

Met ingang van vrijdag 4 september 2015 is het postadres van het secretariaat en de ledenadministratie 
van IPA Nederland veranderd.

Met ingang van deze datum dient alle post gezonden te worden aan:

IPA Nederland Postbus 13 7260 AA Ruurlo

Dit nieuwe postadres zal z.s.m. worden aangepast op de website en alle formulieren die daar te vinden 
zijn.  De oude adressen in Emmen en Culemborg komen hiermee te vervallen.

Nieuw postadres IPA-Nederland !!



In de eerste helft van 2015 is besloten om de procedure rond het beheer van de websites van de districten te 
wijzigen. Er is overgegaan naar een centraal beheer door de landelijk webmaster i.p.v. decentraal beheer door 
de webredacteuren van de districten. Daarvoor waren twee belangrijke reden. Een groot aantal districten 
had moeite met het vinden van een webredacteur die voldoen kennis had van het Content Management 
System Typo 3 en het beheer van websites.  Daarnaast bleek dat er nauwelijks meer enige eenheid was in de 
lay-out van de websites. Op veel plaatsen was de informatie verouderd en was het opruimen van oude, niet 
meer relevante bestanden achterwege gebleven. Tijd dus om “de bezem er doorheen te halen”.

Tussen 15 juni en 31 juli is er zes weken lang gewerkt aan de herindeling van alle 22 districtswebsites.
Ieder district heeft nu één en dezelfde menu indeling en staat soortgelijke informatie bij ieder district onder 
dezelfde menukeuze. Naast een woord van welkom, de bestuurssamenstelling en de fotoalbums staat de 
menukeuze informatie. Onder dit hoofdstuk staat bij ieder district in principe ook weer de zelfde menu 
indeling t.w. actueel, evenementen, magazine-nieuwsbrief en toeristische info. In de landelijke agenda 
staan in het kort alle activiteiten van de districten genoemd. Indien van toepassing vindt men aanvullende 
informatie onder de keuze informatie>evenementen. 

Vanaf 1 augustus jl. kan ieder district informatie voor deze rubrieken insturen aan de landelijk webmaster die 
er zorg voor draagt dat dit op de juiste plaats terecht komt. De mogelijkheid blijft bestaan om in bijzondere 
gevallen een rubriek toe te voegen, zoals b.v. de Vierdaagse in het district Nijmegen.
Nu de vakanties achter de rug zijn, is er dus werk aan de winkel voor alle districten om hun site te vullen met 
leuke en relevante informatie voor hun leden. De webmaster is er klaar voor!

Gebruik MIJN IPA
Ondanks dat de geautomatiseerde ledenadministratie al bijna een jaar in gebruik is, blijkt dat veel leden 
vergeten hun wijzigingen in adres, telefoonnummer of emailadres door te geven aan de ledenadministrateur 
van het district of deze wijziging zelf in te voeren in MIJN IPA. Bij het verzenden van magazines of email levert 
dit vaak een grote hoeveelheid onbestelbare stukken/berichten op.

Op de website van IPA-Nederland staat rechts boven in de link naar het programma MIJN IPA. Een handleiding 
voor het gebruik kunt u per mail aanvragen bij webmaster@ipa-nederland.nl

Leden die niet over een computer en/of internetaansluiting beschikken kunnen de wijzigingen door geven 
aan de ledenadministrateur of secretaris van hun district.

John Korsel, webmaster 

IPA ICT nieuws
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World Police and Fire Games 2015 Fairfax

‘The Games of Heroes’ had deze spelen als ondertitel 
meegekregen.
En Heroes zijn er zéker uit voortgekomen!

Toeristen
Wij kwamen zelf tien dagen voor de spelen aan en hebben 
heel wat kilometers gemaakt in onze (voor Amerikaanse 
maten zeer kleine) gehuurde auto en ook met de metro. 
Alle indrukwekkende memorials hebben we van dichtbij 
bekeken, we zijn naar Arlington geweest met o.a. het 
graf van de onbekende soldaat, de zeer indrukwekkende 
gedenktuin voor het Pentagon hebben we bezocht met de 
‘bankjes’ voor alle mensen die overleden zijn tijdens de 
aanslag daar op 11 september 2001.

Ook veel van de gratis(!) Smithsonian musea hebben 
we bezocht. Verder zijn we een dag naar Bush Gardens 
geweest. Zeg maar de Efteling maal tien! Wát een 
rollercoasters! Heerlijk! En we hadden al die dagen echt 
heel mooi weer! Als je naar Noord-Amerika op vakantie 
gaat in deze tijd van het jaar, houd je er tóch rekening 
mee dat je af en toe veel regen krijgt. Maar 115 graden 
Fahrenheit (omgerekend 46 graden Celcius!)  was toch 
ook wel iets teveel van het goede. Terwijl in Nederland 
iedereen klaagde dat het zo koud was!

Opening
De opening vond plaats op vrijdag 26 juni in het immense 
Robert F. Kennedy Stadium in Washington DC. Voor 
aanvang was er een groot feest voor alle deelnemers op 
de parkeerplaats voor het stadion. De uren wachten van 
tevoren waren op het terrein goed te doen met amusement, 

eten en drinken, bekenden begroeten, ruilen van pins, 
caps, kleding en patches. Een fijn weerzien aldaar met vele 
sportvrienden die we de afgelopen jaren hebben leren 
kennen vanuit de hele wereld. De WPFG familie is gróót! 
Op alfabet werden daarna alle landen binnengehaald. Op 
de tribunes zaten duizenden genodigden en vrienden, 
familie, vrijwilligers en belangstellenden. Dat maakte de 
intocht reuze leuk. 

De opening was één grote happening met een fly-by van 
helikopters en natuurlijk plichtplegingen als speeches 
(door o.a. Collin Powell), het binnendragen en hijsen van 
de vlag, het zingen van het Amerikaanse volkslied en het 
ontsteken van de vlam. Ook werd collega Sonja geëerd met 
een plaats in de WPFG Hall of Fame. Een mooi moment!

Sporten
Jacqueline moest meteen die zaterdag aan de bak om 
te tennissen. Dat vond plaats op de tennisbanen van de 
George Mason Universiteit vlakbij waar wij verbleven. 
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Maar toen we die ochtend wakker werden, kwam de 
regen werkelijk met bakken uit de hemel vallen en bleek 
dat alle buitensporten van die dag afgelast waren. Heel erg 
balen! We zijn toen maar doorgereden naar de indoorhal 
op de campus waar het judo plaatsvond. Daar zagen we 
collega Bas zilver halen! We hebben nog een tijdje bij 
het basketbal gekeken en hebben ook nog met een paar 
andere collega’s met de auto wat kilometers gemaakt in 
de stromende regen om marechaussee collega Noëlia aan 
het werk te zien bij de Toughest Competator Alive. Tussen 
al die beresterke meiden haalde ze ‘gewoon’ even het 
goud op! Een fantastische prestatie.

Eindelijk aan de bak: tennis
En toen werd het zondag 28 juni en mocht Jacqueline aan 
de bak op de tennisbaan. Omdat Jacqueline de laatste 
twee jaar bijna niet meer had gespeeld was het voor haar 
weer even wennen op de baan. Daarom kwam het goed 
uit dat haar tegenstandster Nora uit Brazilië pas een paar 
jaar speelde en kon Jacqueline een beetje in haar ritme 
komen. Na drie kwartier was de wedstrijd afgelopen en 
kwam Jacqueline als winnares van de baan. 

29 en 30 juni en 1 juli: golf!
Jacqueline was goed voorbereid op ons ‘hoofddoel’ van 
de spelen van 2015; golf. Danielle had zich, door fysieke 
omstandigheden, niet echt goed kunnen voorbereiden, 
maar wilde toch wel heel graag. Maandagochtend 
vroeg met ons gehuurde autootje naar de eerste baan: 
Laurel Hill. Een prachtige baan op een voormalig (werk)
gevangenis terrein. De torens die er nog stonden waren er 
stille getuigen van. Na de warming up op de drivingrange 
gingen we om 08.50 uur van start in een flight met twee 
dames: een Australische collega van de politie in Adelaide 
en een Amerikaanse collega van de politie in Fairfax. 
Onze afslagen gingen gelukkig netjes de fairway op en 
we waren onderweg voor drie dagen golf. Vandaag dus 
samen met de dames die in een andere leeftijdscategorie 
en/of handicapcategorie zaten dan wij. Er waren buiten 
de leeftijdscategorieën (boven en onder de 50 jaar) ook 
nog diverse verdelingen in handicap. Vanuit Nederland 

waren we in 2013 in Belfast nog met 11 golfers aanwezig, 
nu moesten Jacqueline en ik de eer hoog houden.

Het was erg heet die dag en de enorme regen van 
zaterdag had de baan geen goed gedaan, maar daar had 
iedereen natuurlijk last van! Jacqueline heeft gewoon 
heel goed gelopen (70 slagen netto scratch) die dag en 
Danielle speelde binnen haar ‘buffer’ (82 slagen netto), 
dus niets mis mee. Met de twee dames hebben we er een 
heel sportieve en mooie dag van gemaakt. Wel een lánge 
dag: 5,5 uur hebben we erover gedaan! De afstanden op 
zo’n Amerikaanse baan zijn even wat anders dan op onze 
Nederlandse banen en we waren blij dat we niet hoefde 
te lopen!

De tweede dag speelden wij op ‘Evergreen’. Ook een 
fantastisch mooie baan. We speelden samen met twee 
brandweermannen uit Oslo. Die dag startten we om 09.00 
uur en ook nu waren we 5,5 uur onderweg in de hitte. 
Veel water drinken en goed insmeren en vooral zorgen 
om zo weinig mogelijk in te spannen. Lees: in zo weinig 
mogelijk slagen naar de laatste put te komen ;)

De derde en laatste dag weer een start om 08.50 uur. Dit 
maal op Landsdowne. Een landgoed van Donald Trump 
met daarop o.a. een enorm resort, hotels en golfbanen. 
Het lag er allemaal prachtig bij, alleen was de baan (nog 
steeds) zo nat, dat we er met de handicards niet op 
mochten, dus was het vooral veel lopen naar je card en 
steeds hopen dat je de juiste clubs mee had genomen, 
anders kon je weer terug naar de card. We speelden met 
twee gepensioneerde collega’s van Fresno City Sheriffs 
department (Amerika). Ook zij waren geen tegenstanders 
voor ons natuurlijk, dus dat maakte de dag gemoedelijk.

We speelden in de oranje polo’s die alle Nederlandse 
sporters van de organisatie van het Nederlandse deel van 
de WPFG gekregen hadden en een mooie golfbroek. Zoals 
het hoort dus!

Jacqueline heeft na die uitstekende eerste dag helaas dat 
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niveau niet vast kunnen houden. Nadat ze de eerste dag 
had gegolft stond de halve finale van het tennistoernooi 
nog op het programma. Aangemoedigd door meerdere 
Nederlandse supporters lukte het haar niet om door het 
spel van haar tegenstandster Paula (weer uit Brazilië) heen 
te slaan. Een gebrek aan ritme en training zorgden voor 
teveel fouten van haar kant, waardoor ze de wedstrijd 
helaas verloor.  “De tweede golfdag vielen mijn putjes 
niet zo lekker als de dag ervoor. Op de één of andere 
manier wilde ze er gewoon niet in. Dit werkt vervolgens 
weer door je de rest van je spel. De score van 83 was niet 
heel slecht, maar na die van 70 een dag eerder baalde ik 
wel een beetje van.”
De derde en laatste dag moest dan maar voor de medaille 
gaan zorgen. “Jammer genoeg heb ik de laatste dag een 
paar domme fouten gemaakt, waardoor mijn score die 
dag maar op 86 netto uitkwam.” Uiteindelijk leverden 
deze scores Jacqueline een vierde plek op in haar 
handicapcategorie. Zo zie je maar weer dat één goede dag 
nog niet zoveel zegt. Het golftoernooi duurt drie dagen en 
om mee te spelen voor de medailles moet je op alle drie 
de dagen een goede score neerzetten.

Danielle heeft alle drie de dagen op de derde/ vierde 
plaats in haar handicapcategorie gestaan met, na aftrek 
van haar handicap 82, 82 en 79 slagen netto. 
“Ik heb best lekker gespeeld hoewel de score niet echt 
super was, maar ik had ook niet verwacht dat ik in ‘mijn 
buffer’ zou spelen op de onbekende banen en na de 
fysieke problemen van de afgelopen twee jaar.
De eerste dag was een fijne dag. De Australische collega 
in onze flight was namelijk een vriendin van mij! In New 
York in 2011 speelden we ook al in dezelfde flight en 
het jaar daarna ben ik bij haar en 
haar familie in Adelaide op bezoek 
geweest. In 2013 zijn ze bij mij 
op bezoek geweest en heb ik 
ze veel van Nederland laten 
zien. De tweede dag met de 
brandweermannen uit Oslo 
was gewoon een fijne 
dag. Mooie verhalen 

van hun 

gehoord over hun werk en ook over de dag van de aanslag 
van Breivik. Over hoe zij die dag op hun werk ervaren 
hadden. Heftig! De derde dag was de moeilijkste. Maar 
op de baan van de chique golfclub Landsdowne kwam 
ik wél met 79 van de nog steeds natte baan af, de beste 
score van de drie dagen! De greens had ik daar wat beter 
onder de knie en, waar op de eerste twee dagen ik vaak 
meer dan 2 keer moest putten, vielen de ballen hier 
wat makkelijker, en dat scheelde punten. Toen na uren 
wachten de uitslagen bekend werden, bleek toch dat ik 
goed genoeg had gespeeld en dat het golfbrons voor mij 
was! En op de late woensdagavond stond ik in de grote 
zaal van Landsdowne trots op het erepodium!”

In totaal deden er bijna 350 golfers mee waarvan 15% 
vrouwen. In Montreal over 2 jaar zullen er vast nog meer 
golfers zijn en zal ik mijn derde plek gaan verdedigen en 
hopelijk meer dan dat binnenhalen.

2 juli: zwemmen
In het 50 meter zwembad van de George Mason 
Universiteit in Fairfax waren we al in de ochtend present 
om onze collega’s aan te moedigen. John en Babette 
hadden al wat medailles bij elkaar gezwommen de 
afgelopen twee dagen! De zwemwedstrijden waren op 
dinsdag al begonnen. Maar toen moesten wij natuurlijk 
nog golfen.

Wij hadden ons beiden ingeschreven voor de 50 
meter schoolslag en Danielle had zich daarbij ook nog 
ingeschreven voor de 50 meter mixestafette. Collega John 
mocht als eerste van de Nederlanders van het startblok. 
Ook hij deed mee aan de 50 meter schoolslag en hij haalde 

hier, heel knap, de bronzen medaille mee binnen. 
De dag ervoor was hij al tweede geworden 

met de 100 meter schoolslag en eerder in 
de week had hij brons al gehaald bij het 

open water zwemmen. Na John moest 
Danielle van het startblok voor haar 

tweede internationale wedstrijd. 
Bijna een nieuw PR na 50 meter 

school, maar helaas geen 
medaille. Wel een mooie 

vierde plek!  Jacqueline 
daarentegen werd naar 



zilver geschreeuwd door de aanwezige Nederlanders op 
deze afstand. Helemaal geweldig! De 50 meter estafette 
ging voor Danielle helaas niet door. Ze was door de 
organisatie niet ingedeeld bij andere zwemmers en moest 
het nummer dus vanaf de kant bekijken. Over twee jaar 
maar anders aanpakken dus! In totaal werden er in het 
water voor Nederland 9 medailles gewonnen waaronder 
5 door collega Babette.
Al met al een weer geweldige ervaring en op naar 
Montreal!

Laatste dagen en afsluiting
Vrijdag hebben we nog wat sporten gekeken waar 
Nederlandse collega’s aan meededen als triathlon triatlon 
(zonder h) en badminton. Ook daar haalden ‘we’ weer 
flink wat medailles binnen! We hebben de dag afgesloten 
in een sportbar in Fairfax waar we met alle Nederlanders 
bij elkaar kwamen voor een etentje. We hebben daar een 
paar mooie foto’s gemaakt met alle medailles!

Zaterdag was het The fourth of July oftewel Independence 
Day (Onafhankelijkheidsdag) in de Verenigde Staten van 
Amerika. We waren in de ochtend toeschouwers van een 
mooie parade en in de middag hebben we genoten van 
de gastvrijheid van een groep Amerikanen die ons in hun 
partytent op een groot veld onderdak boden tegen een 
meer dan onwijze regenbui die middag. We mochten bij 
hun de rest van de dag blijven en ook mee-eten. Helemaal 
leuk. ’s Avonds hebben we met hen een fantastisch 
vuurwerk gezien, ontstoken vanaf ‘The Mall’ in het hart 
van DC.

De afsluiting op zondag in het openlucht theater van 
Wolf Park was heel mooi. Er werd begonnen met een 
indrukwekkende minuut stilte voor onze Braziliaanse 
collega die na een enorme ‘kettingbotsing’ tijdens het 
wielrennen, als gevolg van een klapband van een andere 
deelnemer, aan zijn verwondingen was overleden. Er 
werd ook stilgestaan bij twee andere collega’s die n.a.v. 
dat ongeluk nog steeds in het ziekenhuis lagen.
Ook bij het letsel van een Australische (golf)collega werd 
stilgestaan; hij keek op zijn eerste dag in Fairfax naar de 

verkeerde kant met oversteken en werd gegrepen door 
een passerende auto met als gevolg vele botbreuken 
in zijn hele lijf! Daarna werden alle vlaggen het stadion 
ingedragen waarna diverse (gelukkig geen ellenlange) 
speeches en optredens volgden. De overdracht naar 
Montreal was een feit. Na de afsluiting werden er nog de 
nodige pins, badges en kleding geruild, zoals altijd.

En toen waren de spelen van 2015 het over. Nederland was 
met 28 atleten aanwezig geweest en won 43 medailles! 
(ter vergelijking; in New York 185 deelnemers en 53 
medailles en in Belfast 89 deelnemers en 65 medailles) 
We hebben het dus onwijs goed gedaan in Fairfax als klein 
landje!

Rotterdam 2021!
De dag voor de spelen begonnen was 
het feest voor ons! Rotterdam won 
het bid voor de World Police and 
Fire Games 2021! Dus dan zullen 
deze grootse spelen in ons land 
plaats gaan vinden. Hoe geweldig 
is dát!?

De spelen zullen in 2017 gehouden 
worden in het Canadese Montreal en in 2019 
is Chengdu, China de organisator.

Ben je ook enthousiast geworden?
Ga dan naar http://wpfg.nl/ voor meer informatie.

Sportieve groet,
Jacqueline en Danielle

Tekst: Danielle Toonen & Jacqueline Poot
Foto’s: Danielle Toonen, Jacqueline Poot
& fairfax2015.com
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Dit jaar werd de International Youth Gathering 
(IYG) georganiseerd door IPA Spanje. Van 1 t/m 15 
augustus trok een groep jongeren van 16/17 jaar 
twee weken lang door het noorden van Spanje, 
van Oost naar West met als thema  “Spain, a 
multicultural journey without borders”.

Uit de vele aanmeldingen die bij IPA Nederland 
waren binnengekomen, zijn uiteindelijk twee 
jonge dames gekozen om aan deze reis deel te 
nemen. Hieronder doen zij hun verslag.

Hoi, leuk dat je dit leest! Mijn naam is Andrea 
van Baardwijk,  ik ben 17 jaar en woon in Valthe. 
Samen met Alida van Hunnik, ook 17 jaar en 

wonende in Oosterwolde, begon  op zaterdag 1 augustus  2015 ons avontuur naar Spanje. Om 07:15 uur vertrokken 
mijn vader en ik vanuit Valthe naar Oosterwolde. Daar even een bakje koffie gedronken en op naar Schiphol. Op 
Schiphol nog even afscheid nemen en daar gingen we, bepakt en bezakt met bagage. 

Na onze vlucht van 1 uur en 55 minuten zijn we veilig geland op Barcelona airport, op naar onze bagage en 
vervolgens op zoek naar mensen van IPA Spain. Dat was niet zo moeilijk want Marc (IPA staff) stond ons al op te 
wachten.  Met de auto naar het hotel, waar we een aantal anderen van de groep ontmoette en waar we een soort 
goodiebag kregen.  Dezelfde avond hadden we een officiële opening  met de IPA staff en de organisatoren. Ook 
mocht elk land even naar voren komen voor een foto met de vlag. Nadat we dat gedaan hadden was het tijd voor 
de eerste groepsfoto, wat overigens niet de enige groepsfoto zou zijn. Tot slot gezellig met elkaar eten en daarna 
gingen we naar het hotel voor onze eerste nacht. Ontbijt was de eerste 3 dagen om 7 uur ’s ochtends…

De dagen vlogen voorbij en de groep was al snel erg hecht met elkaar.  We hebben onwijs veel leuke en gave 
dingen gedaan, zoveel dat wij niet alles kunnen vertellen, maar we kunnen wel per persoon onze hoogtepunten 
vertellen. Als laatste zullen Alida en ik nog een klein stukje vertellen over onze ervaringen tijdens deze reis, zowel 
de leuke en minder leuke dingen. 

De hoogtepunten:
Andrea: 
Als eerste hoogtepunt heb ik het stadion van FC Barcelona, Camp Nou,  gekozen. Dit was voor mij een ‘thing to 
do’ op mijn bucket list. Het was echt zo onwijs gaaf om in dat stadion rond te lopen. Dezelfde dag zijn we ook naar 
Sagrada Familia geweest, ook dit vond ik echt onwijs gaaf. De dagen daarna hebben we eigenlijk allemaal leuke 
dingen gedaan en veel gezien van Barcelona, zoveel dat het lastig is om alle hoogtepunten op te noemen. Wat ik 
verder nog onwijs leuk vond, was het middagje op het strand. Niet zo zeer dat we er wat geleerd hebben, maar 
even vrije tijd, op een mooie dag met leuke mensen, was erg gezellig. Als afsluiter van mijn hoogte punten vond ik 
ook het kanoën op het grootste natuurlijke meer van Spanje. Na het kanoën hadden we een lunch/picknick met 
de hele groep. Na de lunch gingen we nog hiken (de groep was opgesplitst in 2 groepen). De laatste dagen braken 
aan en de tijd ging steeds sneller. Echt als laatste hoogte punt het stadion van Real Madrid, Santiago Bernabéu. 
Als Barcelona fan was dit natuurlijk wel een beetje raar, maar ook dit stadion is onwijs mooi. Tot zover mijn hoogte 
punten. 

Alida: 
Die oh zo bekende kerk in Barcelona, die nog steeds niet af is, de Sagrada Familia, wilde ik zooo graag zien! 

Het was onvoorstelbaar mooi. De buitenkant vertelde zoveel, je hoefde niet naar binnen om het 
christendom mee te maken, zo ontzettend doordacht. Ik houd echt van goed doordachte structuren 

IPA Spanje 2015/ #IYG2015Spain
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en rekenwerk. Maar de binnenkant was nog 
veel mooier. De binnenkant representeerde 
een bos, elke pilaar was een boom en stond 
dan ook niet helemaal recht. Deze bomen 
reikten hoog tot in de kerk, die heel ruim was 
en ook met veel licht. De glas in lood ramen 
aan de oostkant waren blauw met groen, de 
ochtendzon en als de zon ’s middags in het 
westen stond, kwam het door rood-oranje 
ramen. Het was een prachtige kerk. Op een 
andere dag ben ik bijna in slaap gevallen in 
een kerk, oeps! Ik heb ook veel genoten van 
de buitenlucht, een dag langs de zee, paar 
keer aan het strand en zwemmend in de zee, 
ook toen het koud was! Het kanoën op een 
meer, geweldig. Ik kan de IPA niet genoeg bedanken voor al deze mooie ervaringen!

De leuke en minder leuke dingen:
Andrea:
Ik heb het de hele reis onwijs naar mijn zin gehad, de groep was onwijs leuk en ook met de staff heb ik onwijs veel 
gelachen. Ze waren niet alleen als staff om je te begeleiden, maar ze zijn ook gewoon je vrienden. De hele reis was 
echt onwijs goed georganiseerd en ik heb er eigenlijk vrij weinig of eigenlijk niks aan toe te voegen. Buiten het feit 
dat het programma onwijs druk was, was het zeker niet onaardig. In elke stad hebben we een city tour gehad, wat 
wel begon te vervelen als je er al 3 gehad hebt.. maar ja, het was niet anders. Al met al was het zeker een meer 
dan geslaagde vakantie, we hebben nu met de groep een groeps-chat op skype en op WhatsApp. Van een aantal 
mensen heb ik adressen om brieven te schrijven! Als laatste wil ik graag Berry Bouwer bedanken voor het inloten, 
ik ben echt super blij dat ik deze kans heb gekregen! Ik zou het zonder moeite zo weer over doen. 

Alida: 
Ik heb genoten van Spanje en de geweldige groep mensen. De jeugd en de begeleiders. Iedereen stond voor 
je klaar en dat staan ze nog steeds. Het afscheid van Spanje en iedereen was zwaar, proberen niet te huilen of 
te emotioneel te worden en dan iedereen te knuffelen. Ik heb ook de president van de IPA Spanje en “mister 
attention, please”, zoals wij hem noemde, een dikke knuffel als afscheid gegeven. We hebben zoveel verschillende 
dingen gedaan, ik zou ze niet eens op kunnen noemen en het was allemaal geregeld, maar ze waren ook nog 
flexibel. Ik vind het knap. Ik ben het met Andrea eens dat de city tours begonnen te vervelen en ik zou ook willen 
dat er voor ons water werd gezorgd in plaats van dat we het zelf moesten kopen terwijl daar weinig tijd voor was. 
Maar die twee kleine puntjes kunnen echt niet op tegen de rest van deze vakantie, geweldig!
Hartstikke bedankt voor deze prachtige ervaring!
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Voertuigen-verbindingsmiddelen en materiaal 
Toen ik in 1969  bij de Rijkspolitie begon  stond  in 
de garage de GSA (Grote surveillanceauto) een 
VW busje met spijltjesruit. De kleur was zoals alle 
Rijkspolitievoertuigen in het land: Nassaublauw.  

Op onderstaande foto: Willem van W met de 
(spijltjes)bus bij slag Arendsduin.

De GSA  had in 1969 een mobilofoon gekregen, 
jawel gevoed door een aparte grote accu, want hij 
vrat werkelijk stroom. Op het dashboard was een 
haak gemaakt met daarin een grote bakelieten 
telefoonhoorn. Daarop zat een drukmechanisme en 
kon je zenden. Horen deed je via een grote luidspreker 
die ook op dat dashboard stond.  Verder zaten er 
allerlei spullen in zoals lampen (Eisemans, loodzwaar 
en met grote natte batterijen), een gradenboog om 
de stuuruitslag te meten van auto’s met versleten 
stuurkogels, een lijkenzak, verbandtrommel, bezem, 
schop, pylons, krijt, een analoog fototoestel Pentax 
met flitser en veel meer van dit soort zaken. 

Voordat er een mobilofoon was (is in 1969 
gekomen) moesten de dienders regelmatig langs 
het bureau rijden of fietsen tijdens hun dienst en 
dan konden ze zien of er meldingen waren, want de 
groepscommandant kreeg die telefonisch binnen en 
die deed dan de Rijkspolitielamp aan (of uit) en dan 
wisten de dienders dat ze een melding hadden. Ook 
was het de gewoonte dat je je op bepaalde tijden op 
bepaalde plaatsen in de gemeente  moest bevinden, 
bij voorkeur waar telefoon was, zodat je daar dan 
voor het bureau bereikbaar was. Of je moest daar 
dan zelf naar het bureau bellen en bijzonderheden 
doorkrijgen. Ook werd dit systeem ge(mis)bruikt 
door districtsadjudanten om te controleren waar je 
was. Dit was net voor mijn tijd.

Verder was er  een KSA ( goed geraden: kleine 
surveillance auto) VW kever. 
 

En tot slot hadden we: een ULM (Ultra licht 
motorrijtuig) een soort opgevoerde bromfiets merk 
DKW met beenschilden en een windscherm met een 
dekje voor over de knieën.

Wachtmeester Jan O. baalde dat de motor met 
zijspan in 1969 van de groep gehaald was en dat er 
een ULM voor teruggekomen was. Met de motor 
met zijspan waren allerlei capriolen uitgehaald. 
Tijdens assistentie bij rellen in Amsterdam waar de 
motor met zijspan  werd ingezet, ging een collega op 
de achterkant van de zijspan zitten en schepte heel 
behendig raddraaiers uit het publiek en trok die in 
het bakje waarna de verdachte werd afgevoerd. Ook 
was het handig als er een collega in het bakje zat 
met de lange wapenstok in de rechterhand en dan 
maar manoeuvreren en inslaan op de raddraaiers. 
Ik heb dat nooit zelf meegemaakt, maar kan me er 
een goede voorstelling van maken en ik heb er wel 
foto’s van gezien. Net een moderne versie van de 
strijdwagens uit de tijd van de Romeinen en dan 
i.p.v. messen aan de wielen, een collega met lange 
wapenstok in het bakje.

Zo omstreeks 1977 deden we een proef met 
crossmotoren voor op het strand. Degenen met een 
motorrijbewijs mochten er op proefrijden en later 
ging ik met Jan O.  en Rinus B. naar de verkeersschool 
in Bilthoven voor een echte crossopleiding. 
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We waren de eerste groep van de Rijkspolitie met 
strandmotoren.

 
Foto: Motoropleiding Bilthoven. Als je zo met 
gekruiste benen en helemaal uit evenwicht gebracht,  
stuur kon houden, was je al aardig vertrouwd met de 
motor.

Ja, de crossmotoren goed opgevoerde brommers 
pakken. Door de hoge wendbaarheid en snelheid, 
streek je als een adelaar neer op een bromfietser, die 
de moed gelijk opgaf bij het zien van deze motoren. 
Er was geen ontkomen aan in tegenstelling als je 
achtervolgd werd door een politieauto, want: hup 
steegje of poortje in en weg was je. 

In latere jaren kreeg de groepsrechercheur ook een 
onopvallende auto. In het begin reed hij nog in de 
blauwe KSA. Later in een groene Fiat 128, die wij 
vanwege de kleur: snoepie noemden. Ook reed de 
groepscommandant veel met deze auto .

De voertuigen werden altijd erg goed onderhouden 
en wij wasten en poetsten ze zelf regelmatig. 
Eén  keer in de zoveel tijd kwam Nol V, controleur 
motormaterieel van het districtsbureau de voertuigen 
uitgebreid technisch controleren. De GSA werd voor 
die tijd al helemaal door ons nagekeken, opgepoetst 
en mocht tot de controle niet gebruikt worden. De 
controleur vond wel eens een remslang die tegen het 
wiel geschuurd had en bijna door was. In die tijd was 
er ook nog geen APK. 

Hier een foto van het materieel klaar voor inspectie 
(de Opel is van Nol zelf) 

Na de VW kevers kregen wij Fiat’s 128, met 
voorwielaandrijving. Dat was een heel verschil 
met die VW’s die niet vooruit te branden waren en 
waarvan de wegligging naadje was. Alleen waren de 
Fiats erg roestgevoelig.

Het kwam voor dat de KSA na 1 jaar al zo lek was als 
een mandje. Na het wassen stond er een behoorlijke 
plas water op de bodem  bij de achterbank. Nieuwe 
collega’s werden dan als volgt gefopt: Je reed  na het 
wassen weg met de KSA en remde dan een keer hevig, 
waarna je heel snel de handrem aantrok en de beide 
benen omhoog deed, wat de nietsvermoedende 
bijrijder dan naliet en die kreeg dan het water dat 
naar voren vloog tot over zijn enkels. Dat lukte bij 
een nieuwe collega ook maar 1 maal. 

Nog weer later kregen we de Volvo 144 als KSA ( zelfs 
2) , maar de VW bus Transporter bleef altijd in ere. 
Ook werd de huiskleur van de voertuigen : wit, eerst 
zonder. . . . . . .
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en later met een striping en in een nieuwere 
uitvoering.

Ten behoeve van zichtbaarheid vanuit de lucht (RP 
helikopter) werd het voertuig- roepnummer groot op 
het dak geplakt: 45-1, 45-2 en 45-4.

Met de ULM was je onbereikbaar want er was toen 
(1969) bij ons  nog geen portofoon  laat staan mobiele 
telefoon. (De eerste mobiele telefoon in het dorp, een 
zware kast met een telefoonhoorn er bovenop en een 
grote accu, had dokter Huizenga). Eerst kwam nog de 
portofoon. Een gigantisch grote moederkast die in de 
wacht stond en verder bestond een portofoon die wij 
toen eerst hadden uit 2 gedeelten: een zendgedeelte 
en een ontvangstgedeelte. Dus eigenlijk had je 2 
portofoons in je handen, wat samen 1 was. Je moest 
ze tijdens het zenden niet te dicht bij elkaar houden, 
want dan gingen ze rondzingen.

Verder was er alleen je eigen dienstfiets.

Hoewel ik al mijn rijbewijzen had (dus ook vrachtauto 
en bus en motor) en zelfs rijles had gegeven in 
militaire dienst en in het burgerleven , mocht ik 
het eerste jaar nooit in de GSA rijden. Tijdens 
surveillance zat je altijd naast de bestuurder en 
mocht je de mobilofoon bedienen. Pas later toen 
je ook je Rijkspolitie Korpsrijbewijs had gehaald en 
het een keer erg rustig op de weg was mocht ik van 
wachtmeester Rinus B. een keer zelf rijden. Ik was 
toen zo blij dat ik het opgewonden thuis aan mijn 
vrouw vertelde: Ik heb in de GSA gereden !!

Omdat wij een veraf gelegen groep waren stond de 
ME bus later ook in ’s-Gravenzande. Henk K. was ME 
chauffeur. Bij inzet haalde hij andere collega ME-
leden uit de omgeving op en reed dan naar de plaats 
van inzet.

Af en toe hadden we de beschikking over een Philips 
snelheidsmeterinstallatie. Dat ging nog met draden 
over de weg en een hele grote installatie en dito 
accu’s  die uitgepakt en geïnstalleerd moest worden .

De processen-verbaal werden getikt met grote 
zware Olivetti typemachines en altijd met zwart 
carbon in tweevoud maar veel later in drie- of 
zelfs viervoud. Pas in de 80-er jaren kwamen de 
computers en printers in zwang. Ko D. kreeg toen als 
groepsadministrateur een computer met een harde 
schijf van wel 20 Mb !!!!!! ( Gb bestond nog niet). 
Daar kon de hele administratie gemakkelijk op. (Nu 
maak je digitale foto’s die per stuk al 5 Mb of meer 
zijn en heeft een beetje computer al een harde schijf 
van 650 Gigabite, 1 terrabite of meer.)

Wij kochten in begin 80’er jaren in een PC project 
toen een Tulip-computer, die een vermogen kostte 
( Fl. 2.800,--) en slechts enkele collega’s hadden 
het geld om er een harde schijf in te kopen. De 
meeste anderen moesten de computer nog aan de 
praat krijgen door er eerst met een schijfje het Ms 
Dos besturingsprogramma in te laden, waarna je 
het programma Word Perfect van een schijfje kon 
laden en de bestanden via een andere losse schijf 
(een flexibel plaatje) kon beheren. Je was net een 
diskjockey als je met zo’n computer bezig was. We 
hadden een computerclubje (de Friendchips o.l.v. 
Harm B.) die er erg veel van wist. We schreven kleine 
programmaatjes om de computer beter bedienbaar 
te maken. Kreten als: run, go to , cls enz weet ik nu 
nog.

Hierbij nog even de werkplek uit mijn beginjaren. 

Met Kerst maakten we het toen ook al een beetje 
gezellig. Buiten deze kamer was er alleen nog een 
verhoorkamer voor het personeel beschikbaar. Met 
een typemachine, papier, carbon, een tafel een stoel 
een potlood en een  potloodslijper was je klaar. Hier 
zie je ook het balieluik. 

Ik denk dat de werkplekken van nu een stukje 
duurder zijn. 

Tekst & foto’s: een oudgediende (naam bekend bij de 
redactie)
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Aanglijding met letsel.

Stel je voor: je bent in de Italiaanse Dolomieten aan het 
skiën en je komt een piste af. Midden op de piste staat een 
Carabinieri het ‘verkeer’ te regelen en hij gebaart dat je 
links moet aanhouden. Dan denk je dat hier de Italiaanse 
versie van Bananasplit wordt opgenomen en dat er ergens 
een verborgen camera hangt die verbaasde skiërs feilloos 
vastlegt, waarna Francesco Agricoltore (de Italiaanse Frans 
Bauer dus) aan komt skiën. Het overkwam mij onlangs in 
maart toen ik op wintersport was in een van de mooiste 
gebieden die Europa kent, namelijk de omgeving van 
Selva, Alto Adige. Omdat het een tweetalig gebied betreft, 
is deze omgeving in het Duits bekend als Wolkenstein, Süd 
Tirol.
   
Al snel bleek het echter om een serieus ongeluk te gaan, 
waarbij een skiër letsel had opgelopen. Een klein stukje 
verder op de piste stond namelijk een helikopter en waren 

medici bezig de ongelukkige skiër te stabiliseren. Om te voorkomen dat je midden in de plek des onheils zou skiën, 
stond de ‘ski-carabinieri’ de skiërs aan te geven dat men moet ‘omglijden’.

Links aanhouden….
Net zoals voor vele Nederlandse paardenmeisjes het een ideaal lijkt om bij de bereden politie gaan werken, lijkt zo’n 
ski-job bij de Carabinieri ook een fantastische baan voor skiënde collega’s. 

Opleiding.
De Carabinieri heeft in Selva / Wolkenstein een opleidingscentrum voor de Alpinistenafdeling, het Centro Carabinieri 
Addestramento Alpino, waar men opgeleid wordt tot onder meer ski-surveillant, bergbeklimmer of lawine-specialist.

Centro Carabinieri Addestramento Alpino in Selva
Het is een zeer pittige opleiding want de Carabinieri moet onder extreme omstandigheden (zoals bij lawines) hulp 
kunnen bieden. Regelmatig zag ik ’s morgens vroeg groepen Carabinieri’s met ski’s de berg opklimmen om vervolgens 
in een razend tempo pelotonsgewijs naar beneden te skiën en dat een paar keer achter elkaar. 
 
Je ziet deze Carabinieri uiteraard ‘s winters surveilleren op de lange lat, te roekeloze skiërs aanspreken op hun ski-
gedrag en vooral behulpzaam zijn bij ski-ongevallen. Skiërs die gevallen zijn en niet meer verder kunnen, worden door 
deze dienders in een bakje (de zogenaamde banaan) naar een plek geskied waar ze overgeladen kunnen worden in een 
ambulance of helikopter voor het vervoer naar een ziekenhuis of gipsspecialist…

Transport van een gewonde skiër
De Italianen zouden geen Italianen zijn als ze zich 
bij deze job niet zouden uitrusten met de mooiste 
en moderne hulpmiddelen, zoals modieuze ski-
uniformen, sneeuwscooters, en ski’s van het merk 
“Carabinieri 112”

De wintersporter weet in ieder geval dat in 
noodsituaties professionele hulp door deze collega’s 
geboden kan worden.

Tekst & Foto’s
Fred Verdelman 

(geen slip of the pen, maar meer een slip op de piste)



In navolging op de succesvolle landelijke 
penningmeesterdag, had het Landelijk Bestuur 
besloten dit jaar ook een landelijke (web)
redacteurendag te organiseren. In eerste 
instantie zouden alleen de webredacteuren 
worden uitgenodigd in verband met de 
grote reorganisatie van de landelijke website 
maar uiteindelijk werd ook besloten om de 
redacteuren van de districtsbladen voor deze 
dag uit te nodigen.

Op dinsdag 9 juni verzamelden de 
vertegenwoordigers van de districten alsmede 
enkele leden van het Landelijk Bestuur zich op 

de Politieacademie in Leusden. Ook de twee vertegenwoordigers van “onze” uitgever Clappers en Vlieger 
Media waren aanwezig.

De dag werd geopend door de landelijke voorzitter Jaap Taal, waarbij hij iedereen van harte welkom heette 
en een korte toelichting omtrent deze dag gaf. Vervolgens gaf hij het woord aan Marcel van Beek, die vanuit 
zijn functie binnen het landelijk bestuur verantwoordelijk is voor het onderwerp communicatie.

Marcel gaf aan dat het programma uit twee gedeelten zou bestaan, waarbij hijzelf het ochtendprogramma 
zou doen en John Korsel het middagprogramma. In het ochtend-programma zou de focus met name liggen 
op de ontwikkelingen van zowel het landelijk blad als de districtsbladen. Het middagprogramma zou geheel 
in het teken staan van de website en alles wat daarbij hoort.

Tijdens het ochtendprogramma kwamen verschillende onderwerpen aan de orde, zoals het aanleveren en 
delen van kopij, onderlinge samenwerking, welke informatie plaatst men wel en welke niet. Zo ontstonden 
er interessante discussies met verschillende opvattingen. 

Marcel gaf aan dat er vanuit het Landelijk Bestuur geconstateerd was dat de afgelopen jaren er niet 
echt sprake is geweest van een soort beleid. In sommige districtsbladen zijn bijv. volledige verslagen van 
bestuursvergaderingen of districtsledenvergaderingen te vinden.  Men moet zich echter wel blijven realiseren 
dat deze bladen niet alleen op de koffietafel van de politiebureaus liggen, maar ook elders. Daarbij komt dat 
er in deze vergaderingen soms vertrouwelijke 
zaken besproken, die niet voor de buitenwacht 
bestemd zijn.

Een ander aandachtspunt is het feit dat in sommige 
districtsbladen de volledige privégegevens van 
de bestuursleden staan vermeld, waaronder het 
privéadres.  Nu zijn er ook bestuursleden die 
nog in actieve dienst zijn en in deze huidige tijd 
is het niet altijd handig dat deze privégegevens 
voor iedereen toegankelijk zijn. Natuurlijk ligt 
de eerste verantwoordelijkheid hiervan bij het 
desbetreffende bestuurslid en het bestuur, maar 
het landelijk bestuur vindt wel dat hier aandacht 
aan moet worden besteed.

(Web)redacteurendag IPA Nederland
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Na de gezamenlijke lunch, waar in kleinere comités sommige onderwerpen verder besproken werden, 
was het de beurt aan de landelijke webmaster. John gaf aan de hand van een powerpointpresentatie de 
verschillenden redenen aan waarom het landelijk bestuur besloten heeft om de procedure rond het beheer 
van de websites van de districten te wijzigen. 

Voorheen lag het beheer van deze websites bij de webredacteuren van het district. Door allerlei 
omstandigheden heeft dit ertoe geleidt dat de invulling van de district websites niet meer op een eenduidige 
manier gebeurden en in sommige gevallen werd zelfs de lay-out van een website aangepast. Op sommige 
districtswebsites was de informatie niet bijgewerkt en was de website in zijn geheel vervuild geraakt doordat 
oude bestanden niet waren verwijderd.

Met de bouwer van de IPA-website, Emaux, heeft John deze problematiek besproken en in samenspraak met 
het landelijk bestuur is besloten om de website in zijn geheel te reorganiseren. Om te voorkomen dat dit in 
de toekomst wederom voor problemen zou gaan zorgen, is er gekozen voor een centraal beheer door de 
landelijk webmaster i.p.v. decentraal beheer door de webredacteuren van de districten.

Deze nieuwe structuur houdt in dat alle districtwebsites een zelfde lay-out en structuur hebben. De 
districtsbesturen zorgen ervoor dat alle informatie t.b.v. de websites wordt aangeleverd bij de landelijke 
webmaster en deze zorgt vervolgens voor plaatsing op de website. Op deze wijze krijgt de website weer een 
uniforme en herkenbare uitstraling.

Vanuit de districten was er begrip voor dit besluit en in sommige gevallen zelfs enige opluchting aangezien het 
soms lastig was om iemand te vinden die bereidt was om het beheer van de districtwebsite op zich te nemen. 
Er waren ook kritische geluiden, omdat sommigen bang waren dat het district geen zeggenschap meer zou 
hebben over hun eigen website maar de landelijke webmaster. John gaf aan dat deze angst onterecht is en  
dat plaatsing altijd in overleg met het districtsbestuur zou plaatsvinden.

Hierna werd de dag afgesloten door de landelijke voorzitter en kon iedereen op tijd en voor de files huiswaarts. 
Getuige de grote opkomst en de positieve reacties, zal de dag volgend jaar een vervolg krijgen

Tekst & foto’s: Marcel van Beek
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In deze rubriek zullen politie-gerelateerde evenementen in binnen- en buitenland worden vermeld, zoals 
vakbeurzen, open dagen en ruilbeurzen.

24-27 september 2015  Nationale Taptoe 2015
Van donderdag 24 t/m zondag 27 september is in Ahoy Rotterdam de 61ste editie van de 
Nationale Taptoe. Tussen de vele militaire muziekkorpsen zijn ook het Nederlands Politieorkest 
en de Douane Harmonie Nederland aanwezig, evenals de Representative Band of the Border 
Guard uit Polen en de Delta Police Pipe Band uit Canada. 
Voor meer informatie: www.nationaletaptoe.nl

12-16 oktober 2015  Lo/Jack World Police Indoor Soccer Tournement
Het World Police Indoor Soccer Tournament is een internationaal zaalvoetbaltoernooi voor politiemensen. 
Dit toernooi vindt elk jaar in oktober plaats in de Achterhoekse plaats Eibergen. Het toernooi wordt in 2015 
voor de 33ste keer georganiseerd en men verwacht ruim 200 teams uit meer dan 55 landen. 
Voor meer informatie, zie www.wpist.nl

14 november 2015   Militaria en uniformberoepen Verzamelbeurs, ‘t Harde
In het multifunctioneel centrum “Aperloo” aan de Stadsweg 27 in ’t Harde wordt 5x per jaar een grote 
verzamelbeurs georganiseerd. Begonnen als militariabeurs en sinds november 2014 uitgebreid met andere 
uniformberoepen zoals politie, brandweer, ambulance en douane.  
Voor meer informatie: www.militariabeurs.info

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

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

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

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

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

15-23  05 - 09.10  Informatie en wetenschappelijk gestuurde politie (Engels)
    Deelnemers min. 15 / max. 38; Kosten € 365 (IPA-leden € 285)

15-24  19 - 23.10  Geweld tegen de staat (Duits)
    Deelname min. 15 / max. 38; Kosten € 330 (IPA-leden € 245)

15-25  26 - 30.10  Omgaan met een handicap en ziekten (Duits)
    Deelname min. 15 / max. 30; Kosten € 365 (IPA-leden € 285)

15-26  02 - 06.11  Maffiose organisaties in Duitsland en Europa (Duits)
    Deelname min. 15 / max. 38; Kosten € 225 (IPA-leden € 165)

15-27  06 - 08.11  Schrijfworkshop voor politieagenten (Duits)
    Deelname min. 12 / max. 18; Kosten € 365 (IPA-leden € 285)

15-28  09 - 13.11  Afrika – Europa’s zuidelijkste buurland (Duits)
    Deelname min. 15 / max. 38; Kosten € 330 (IPA-leden € 245)

15-29  16 - 20.11  Politiek extremisme en populisme (Duits)
    Deelname min. 15 / max. 38; Kosten € 330 (IPA-leden € 245)

15-30 23 - 27.11  Moord in de Europese Unie (Engels) 
    Deelname min. 15 / max. 38; Kosten € 365 (IPA-leden € 285)

15-31  30 - 04.12  Migratie en criminaliteit (Duits)
    Deelname min. 15 / max. 38; Kosten € 330 (IPA-leden € 245)

15-32  07 - 11.12  Bendegeweld (Duits) 
    Deelname min. 15 / max. 38; Kosten € 330 (IPA-leden € 245)

15-41  07 - 11.12  Islam en islamisme (Duits/Engels) 
    Deelname min. 15 / max. 38; Kosten € 365 (IPA-leden € 285)

Neem voor aanmeldingen of vragen contact op met: educatie@ipa-nederland.nl

(*) Hieraan kunnen voorwaarden gesteld worden

2015 - Seminars in IBZ Gimborn 


