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Wanneer deze uitgave bij u thuis op de deurmat valt, staan 
de feestdagen alweer voor de deur! Deze periode is altijd 
een mooi moment om terug te kijken naar het afgelopen 
jaar en vooruit te kijken naar het nieuwe jaar 2017. Het 
nieuwe jaar zal voor IPA Nederland in het teken staan van 
nieuwe ontwikkelingen. Een van deze ontwikkelingen is 
de nieuwe huisstijl die inmiddels zijn weg heeft gevonden 
op het promotiemateriaal en op de website van IPA 
Nederland. Ook de lay-out van dit blad zal in de loop van 
het nieuwe jaar overgaan op deze nieuwe stijl, echter in 
welke vorm is nog niet bekend!

Afgelopen november werd in het Van Der Valk Hotel in 
Houten de 2e jaarlijkse Algemene Ledenvergadering 
gehouden. Naast de gebruikelijke onderwerpen die aan de 
orde kwamen, stonden er ook bestuursverkiezingen op de 
agenda. Als gevolg hiervan is het bestuur weer versterkt 
met twee nieuwe bestuursleden. Een sfeerverslag van 
deze vergadering vindt u verderop in dit blad.

Dit jaar vond alweer het  61ste IPA Wereldcongres 
plaats. De organisatie was ditmaal in handen van de 
sectie Nieuw Zeeland. De vergadering werd gehouden in 
Auckland en namens Nederland waren onze voorzitter en 
vice-voorzitter aanwezig. Als toehoorder was ook Patrick 
(Educatie) aanwezig, die dit bezoek combineerde met 
een rondreis door Nieuw Zeeland. Werd de Nederlandse 
sectie vorig jaar nog verrast met een “Silver Website 
Award”, ditmaal ontvang Jaap de “Golden Website Award 
2016”! Daarnaast werd de Nederlandse sectie genoemd 
als één van de zeven actiefste IPA-secties wereldwijd. 
Blijkbaar doen wij het dus zo slecht nog niet… 

Een van onze nieuwe leden heeft een boeiend verslag 
ingestuurd over zijn ervaringen vorig jaar tijdens het 
zomerdetachement op Texel. Deze collega was de eerste 
politiemedewerker uit de Eenheid Limburg die heeft 
deelgenomen aan dit detachement. De redactie hoopt 
dat na het lezen van dit verslag er meerdere IPA-leden 
zijn die dergelijke ervaringen willen delen.

Onze vice-voorzitter is begin dit jaar naar Sri Lanka 
geweest. Tijdens het wereldcongres in Cyprus in 2016, 
kwam hij in contact met de IPA-vertegenwoordigers 
aldaar. De plannen om Sri Lanka te bezoek lagen er al, dus 
men verzocht hen te informeren als hij aankwam. Hoe dit 
verder verliep, leest u in zijn verslag. 

Inmiddels is het seminaroverzicht voor 2017 van het IPA 
Opleidingscentrum in IBZ Gimborn, Duitsland bekend. In 
deze uitgave vindt u de seminars voor het eerste half jaar. 

Speciale aandacht is er voor het  Nederlandstalig seminar 
in mei, genaamd “Europa in crisis – uitdagingen in de 
vluchtelingenstroom”.  

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! Foto’s dienen wel in 
een zo groot mogelijke resolutie te worden aangeleverd, 
anders zijn zij mogelijk niet geschikt om geplaatst te 
worden. Mocht u hierover vragen hebben, neem dan 
vooral contact op met de redactie!

Namens zowel het bestuur van IPA Nederland als de 
redactie, wens ik u fijne en prettige feestdagen en 
uiteraard de beste wensen voor het nieuwe jaar!

Servo per Amikeco!

Marcel van Beek
Eindredacteur IPA Nederland
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Van 10 tot 14 oktober werd voor de 34e keer het World Police Indoor Soccer Tournament op diverse locaties in 
de Achterhoek, Groenlo, Lichtenvoorde en Eibergen georganiseerd Deze editie namen 201 teams deel aan het 
toernooi, in totaal waren er 2.500 deelnemers. Deze kwamen uit Afrika, Australië, Azië, Europa, Noord-Amerika 
en Zuid-Amerika. Bij de officiële opening, maandagavond in Eibergen, was ook een delegatie van het Landelijk 
Bestuur aanwezig.

Evenals vorig werd het toernooi gesteund en gesponsord door IPA Nederland. Voor de tweede keer was IPA 
Nederland tijdens het toernooi aanwezig met een stand vol IPA-artikelen.

In het vorige blad kon u het verslag lezen van de Nederlandse deelnemers over hun belevenissen tijdens de 
International Youth Gathering 2016 in Californië, USA. Ook in 2017 is er weer een IYG en ditmaal zal deze in Zuid 
Afrika worden gehouden! 

In de periode van 29 juli tot 13 augustus zullen verschillende Zuid-Afrikaanse plaatsen worden bezocht, zoals 
Johannesburg, Durban en Kaapstad. Ook zal een bezoek worden gebracht aan Robben Eiland, Gold Reef City, 
Table Mountain en het Addo Elephant National Park. 

Namens IPA Nederland zullen er 2 deelnemers afgevaardigd worden en de kosten zijn, exclusief de reisverzekering, 
voor rekening van IPA Nederland. Is uw (klein)zoon/-dochter op het moment van deelname 16 of 17 jaar oud en 
spreekt hij/zij goed Engels? Dan komt zij/hij in aanmerking voor deelname. 

De actuele informatie betreffende de IYG vind je op www.ipasafrica.co.za.  Wie er naar toe mag, zal door middel 
van loting worden vastgesteld. Opgave vóór 01 januari 2016 bij Patrick Reinerink:
education@ipa-nederland.nl

IPA Nederland aanwezig op het 34e World Police Indoor Soccer Tournament

Contributie-inning 2016

v
International Youth Gathering 2017

Mededelingen vanuit het landelijk bestuur:
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Het is dit jaar rond de inning van de jaarlijkse contributie niet gegaan zoals het hoort. Er is slechts deels geïnd en 
dat later dan u gewend bent. Hierdoor hebben sommige leden zelf de contributie overgemaakt. Daarnaast is bij 
buitengewone leden van vóór 01-01-2007 ook de halve contributie geïnd en dat hoort niet. Het geheel heeft tot 
nu toe ook een groot aantal storneringen opgeleverd.

Het Landelijk Bestuur is druk bezig om alles te corrigeren. Dat houdt in dat er bij diverse leden alsnog geïnd zal 
worden, dat dit ook weer de nodige storneringen met zich mee zal brengen en zal bijdragen aan de ontstane 
verwarring. Wij zullen de districtspenningmeesters vragen ons te helpen bij het nalopen van de storneringen.

Vanwege het feit dat wij in de laatste maanden van 2016 nog bezig zijn met het herstellen van 
de incasso’s (innen van contributie 2016) zal de automatische incasso van de contributie van 2017 
pas in mei van het nieuwe jaar gaan plaatsvinden

Namens het Landelijk Bestuur,
Jaap Taal
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Soms moet je leren leven met de waan van de dag. Onvoorziene omstandigheden waaronder het vertrek van de 
landelijk penningmeester hebben een streep gezet door de voorgenomen planning.
Dit betekent echter niet dat ontwikkelingen gestopt worden maar hooguit vertraging oplopen.

Daar waar de planning voor het ontwerpen van een ondersteunend programma voor de secretarissen in de tweede helft 
van dit jaar lag, zijn we nu al in november en zal de eerste bespreking over het functioneel ontwerp pas op 24 november 
plaatsvinden. Dit betekent dat verdere ontwikkeling en implementatie pas in de loop van 2017 zal plaatsvinden.

Ook de ingebruikname van het programma IPAFINAN ten behoeve van de penningmeesters heeft vertraging opgelopen. 
De eerder geplande herhalingscursus voor de penningmeesters van de districten heeft begin november plaats gevonden 
en niet zoals gepland nog voor de zomervakantie van dit jaar.

Er blijven zorgen bestaan over de aanlevering van informatie uit de districten t.b.v. de website en de landelijk facebook 
pagina. De landelijke agenda is goed gevuld met veel activiteiten, maar helaas zien we er te weinig van terug in onze 
multimedia. Dat neemt niet weg dat de website van IPA-Nederland tijdens het Wereld Congres 2016 in Nieuw Zeeland 
een gouden award ontving.

Al geruime tijd bestaat voor de IPA leden de mogelijkheid om zelf bepaalde mutaties te verrichten in de ledenadministratie 
MIJNIPA. Het gaat dan hoofdzakelijk om adresveranderingen of veranderingen in telefoonnummer of emailadres. Dit 
laatste blijkt veelal niet te gebeuren waardoor er steeds meer mails terugkomen bij het verzendende district. Als u 
geen inloggegevens heeft of u bent u die kwijt neem dan per mail contact op met de centrale ledenadministratie: 
enrolment@ipa-nederland.nl

Maar voor hen die niet zo thuis zijn op de digitale snelweg, is er altijd de mogelijkheid om wijzigingen door te geven aan 
de ledensecretaris van het district.

John Korsel

Communicatie/webmaster
IPA-Nederland

IPA ICT Nieuws
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Landelijke activiteiten IPA-districten
Amsterdam-Amstelland:
• zaterdag 7 januari 2017  Nieuwjaarsreceptie, Duivendrecht
Arnhem:
• zaterdag 17 december  Kerstavond, Velp
• vrijdag 23 december 2017 Kerstbingo + buffet, Apeldoorn
• zondag 8 januari 2017  Nieuwjaarsreceptie met Chinees buffet, Velp
• zaterdag 18 februari 2017 Kampioenschap Jeu de Boules Oost 6, Zevenaar
Baronie van Breda:
• zondag 8 januari 2017  Nieuwjaarsreceptie, n.n.b.
Brabant-Oost:
• zondag 18 december  Kerstbuffet, Riethoven
Drenthe:
• vrijdag 13 januari 2017  Nieuwjaarsreceptie, Zweelloo
Fryslan:
• zaterdag 4 februari  Nieuwjaarsreceptie, Leeuwarden
• zaterdag 11 maart 2017  Internationaal Klootschieten 2017
Graafschap:
• zondag 8 januari 2017  Nieuwjaarsreceptie, Voort
Groningen:
• zaterdag 7 januari  Nieuwjaarsreceptie, Slochterpoort
• vrijdag 3 maart 2017  3-daagse reis naar IPA Bremen, Duitsland
Het Groene Hart:
• zaterdag 17 december  Kerstdiner, Leiden
• woensdag 28 december  Oudjaarsreceptie, Zoetermeer
IPA Motorclub:
• zaterdag 4 februari  Opening motorseizoen, Deelen
Limburg-Noord / Limburg-Zuid:
• zaterdag 17 december  Euregionaal Kerstfeest, Belgisch Limburg
• vrijdag 13 januari 2017  Nieuwjaarsborrel, n.n.b.
Nijmegen:
• zondag 8 januari 2017  Nieuwjaarsreceptie, Druten
Rotterdam:
• zaterdag 7 januari  Nieuwjaarsreceptie, Hoogvliet
Twente:
• zaterdag 7 januari  Lezing over Syrië, Enschede
Utrecht:
• zaterdag 7 januari  Nieuwjaarsinstuif, Huis Ter Heide
• donderdag 16 februari  Stamppot + educatieve twist, n.n.b.
Zeeland:
• donderdag 15 december Kerstdiner, Kapelle
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Euregio jubileert
Dit jaar is het 20 jaar geleden dat de Ipa verenigingen van Limburg-Zuid, Ipa 
Aachen, Ipa Heinsberg, Limburg-Noord, Ipa Belgisch Limburg en Ipa Luik een 
samenwerkingsverband sloten.

De Ipa verenigingen hebben veel gemeen. Niet alleen de topografische 
ligging, maar het zijn Limburgers die over de grens wonen, met eenzelfde 
mentaliteit, gedrevenheid en veelal met dezelfde taal. Deze samenwerking is 
op het gebied van sociaal en culturele samenwerking, educatie, hulpverlening 
en communicatie.

20 jaar geleden werd de Euregio gesticht in het Drielandenpunt te Vaals. Als 
er één plek symbolisch is voor het internationale karakter hiervan, is het wel 
dit punt. Logisch dus, dat nu opnieuw het Drielandenpunt de plek was waar 
dit gevierd diende te worden.

Op 15 oktober kwamen de bestuursleden, genodigden en leden uit de drie 
landen bijeen in de Bokkerijder is Vaals. Prachtige accommodatie die de 
ruimte biedt voor een bijzonder feest.

De leden ongeveer 130 personen, werden rond 15.00 uur ontvangen met 
koffie en vlaai. Er werd gezellig wat gebabbeld, maar om elkaar beter te 
leren kennen, werden de aanwezigen op pad gestuurd. In een goed uitgezochte route werden met een wandeltocht de 
drie landen bezocht waarbij verschillende bezienswaardigheden waren te bewonderen. Een hartversterker onderweg 
was natuurlijk ook aan de orde.

Normaal mag je verwachten dat oktober niet het beste weer heeft om een wandeling te maken. Maar de weergoden 
waren kennelijk op de hoogte van het speciale karakter van deze gebeurtenis. Prachtig weer met zon en een heerlijke 
temperatuur was het cadeau van hun kant.

Rond 17.00 uur werden de genodigden ontvangen. Naast de diverse hoogwaardigheidsbekleders uit Nederland, 
Duitsland en België, waren ook de grondleggers van de Euregio aanwezig. Natuurlijk waren de wandelaars ook allemaal 
weer terug.

Initiatiefnemer van de Euregio Wim Creusen gaf in een korte speech aan hoe de samenwerking was ontstaan en 
welke barrières er soms moesten worden geslecht om e.e.a. ook op bestuurlijk niveau georganiseerd te krijgen. De 
politieorganisatie was tijdens het jubileum vertegenwoordigd door de Eenheid chef Gery Veldhuis. In zijn speech gaf hij 
aan duidelijk te weten wat de meerwaarde van Ipa in de politieorganisatie is en zeker met het oog op de internationale 
samenwerking. Namens IPA Nederland was voorzitter Jaap Taal en bestuurslid communicatie John Korsel aanwezig.

Na deze korte officiële plechtigheid, werd er in 
ongedwongen sfeer gegeten en gedronken. Een zeer 
goed verzorgd buffet zorgde ervoor dat de gasten het 
aan niets ontbrak.

Een leuk feest voor een bijzonder jubileum.

Tekst: Frans Mouchart, foto’s: John Korsel
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De biografie van John van Sterkenburg
Naar aanleiding van zijn 50-jarig jubileum en de 
bijbehorende uitreiking van de oorkonde met speld , 
ontving de redactie onderstaande biografie van John van 
Sterkenburg. Deze wilde wij u niet onthouden.

Na zeven klassen te hebben doorlopen was ik 13 jaar 
en hoefde ik officieel niet meer naar school. Toen werd 
er van mij verwacht dat ik fulltime op de boerderij van 
mijn ouders mee ging werken, waar ik helemaal niks voor 
voelde. Maar vanwege de longontsteking van mijn vader 
moest ik zijn werkzaamheden op me nemen. Tijdens 
het onkruid wieden in het weiland viel ik regelmatig 
in slaap in een greppel, tot ergernis van mijn vader. Na 
twee jaar vonden ze het genoeg en werd ik uitbesteed bij 
een oom,  die mij wel het een en ander bij zou brengen 
qua boerenwerkzaamheden. Dat werd ook geen succes. 
Daarna moest ik naar mijn opa, die mij in de leer nam. Het 
was een vakantieoord, omdat zij het zo leuk vonden dat ik 
er was, dus van werken kwam niet veel terecht. 

Mijn vader was ten einde raad en vroeg de directeur 
van de plaatselijke melkfabriek wat hij met mij aan 
moest. De directeur had wel een leuk baantje voor mij, 
namelijk in de melkfabriek werken als monsternemer en 
melkbussen-spoeler. Dit bleek een schot in de roos, want 
ik was hier zeer content mee. Helaas bleef de jaarlijkse 
loonsverhoging ieder jaar uit en kreeg ik die pas na enkele 
maanden. En als ik dan eindelijk opslag had gekregen, dan 
moest ik daarvan 90 procent afstaan aan mijn ouders, en 
hield ik 1 gulden 50 over. Daar moest ik dan een hele week 
mijn hobby’s van bekostigen.

Toen ik 17 jaar was geworden, ging ik solliciteren als 
vrijwilliger in militaire dienst. Dit om meer van de wereld 
te kunnen zien en beleven en omdat het boerenwerk 
echt niks voor mij was. Ik kreeg echter de mededeling 
dat ik nog geen 18 jaar was en dat mijn sollicitatie niet 
in behandeling genomen werd. Ik moest maar wachten 
tot ik automatisch opgeroepen werd voor de militaire 
dienstplicht. Ik was dus genoodzaakt om nog een jaar in de 
melkfabriek te werken. In datzelfde jaar sneuvelde er een 
buurjongen van mij in Nederlands-Indië, waardoor mijn 
ouders uitstel aanvroegen voor mijn dienstplicht. Anders 
zou ik ook naar Nederland Indië moeten vertrekken.

Toen ik 19 jaar was wilde ik toch echt uit de melkfabriek, 
vanwege de jaarlijks terugkerende problemen met 
mijn salaris. Inmiddels had ik ook gesolliciteerd bij de 
Koninklijke Marechaussee. Ik moest echter eerst mijn 
dienstplicht vervullen, omdat zij aannamen dat ik onder 
de militaire dienstplicht uit wilde komen voor uitzending 
naar Nederland Indië, wat juist helemaal niet zo was!
In augustus 1949 ging ik in militaire dienst en kreeg ik 

een spoedopleiding 
om uitgezonden te 
worden. In oktober 
1949 zou ik met 
inschepingsverlof 
gaan. Op de dag 
van vertrek was 
het afgelopen met 
het uitzenden naar 
Nederland Indië. 
Aangezien ik dus in 
Nederland moest 
blijven moest ik 
mijn tijd uitzitten 
met het wassen van 
auto’s en andere 
klusjes. Tijdens mijn 
diensttijd heb ik 
nogmaals gesolliciteerd bij de Koninklijke Marechaussee. 

Met dank aan de directeur van de melkfabriek,  die mij 
zogenaamd nodig had, kon ik vervroegd uit dienst treden. 
Ik had hem echter niet op de hoogte gebracht van mijn 
sollicitatie bij de Koninklijke Marechaussee. Gelukkig 
werd ik in maart 1950 ontslagen uit militaire dienst 
en opgeroepen om in mei 1950 mij bij de Koninklijke 
Marechaussee te melden. Uiteraard was de directeur van 
de melkfabriek hier niet gecharmeerd van. 

Na een jaar opleiding in Apeldoorn aan de Koning Willem 
III kazerne, mocht ik een voorkeur uitspreken naar welke 
brigade in Nederland ik geplaatst wilde worden. Ik had 
aangevraagd voor de brigade Amsterdam. Gelukkig kreeg 
ik deze ook en werd ik geplaatst bij de Verkeersafdeling, 
afdeling Motorrijders aan het Robert Kochplantsoen. Dit 
werk hield in dat ik altijd gestuurd werd naar aanrijdingen 
waarbij een militair voertuig betrokken was. Verder hield 
het in dat ik militaire colonnes moest begeleiden en 
moest assisteren bij het escorteren van hooggeplaatste 
personen. 

Na 5 jaar bij de Koninklijke Marechaussee gewerkt te 
hebben, ging ik solliciteren bij de Gemeentepolitie 
Amsterdam, waar ik werd aangenomen aan de Lodewijk 
van Deysselstraat  (en later aan bureau Meer en Vaart). 
Tot aan mijn pensioen ben ik daar werkzaam geweest.

Tekst: John van Sterkenburg / Chan van Hal
Foto’s: John van Sterkenburg / Jaap Taal
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Algemene Ledenvergadering

Op vrijdag 18 november werd de 2e algemene 
ledenvergadering van 2016 gehouden. Deze ALV werd 
ditmaal in het Van Der Valk hotel in Houten gehouden en 
rond 09.30 uur arriveerden de meeste vertegenwoordigers 
van de districten. 

Voorafgaand aan deze ALV was er op 25 oktober in Leusden 
een bijeenkomst voor de voorzitters en secretarissen 
van de districten geweest . Tijdens deze bijeenkomst 
werd er een toelichting gegeven op de huidige stand 
van zaken over een aantal lopende zaken zoals de 
beleidsnota omtrent de nieuwe koers van IPA Nederland, 
de voorstellen voor het wijzigen van de statuten en het 
nieuwe  communicatieplan. De voorgestelde wijzigingen 
van de statuten zijn het gevolg van de veranderde 
statuten van IPA Internationaal alsmede de uitvoering van 
het nieuwe beleid. Verder werd er ook stil gestaan bij het 
nieuwe huisstijlprogramma, wat als doel heeft om een 
eenduidige uitstraling van IPA Nederland te bevorderen. 

De vergadering werd door Jaap om 10.00 uur geopend en 
bij de mededelingen werd stil gestaan bij het plotselinge 
vertrek van de landelijk penningmeester Bert van der Wal. 
Bert moest helaas door persoonlijke omstandigheden 
zijn functie per direct neerleggen, waardoor zijn functie 
tijdelijk door de andere leden van het bestuur moest 
worden opgevangen. Gelukkig was er inmiddels een 
nieuwe kandidaat gevonden die deze taak op zich wilde 
nemen. Het vertrek van de penningmeester had ook tot 
gevolg dat het niet gelukt was om voor deze ALV een 
begroting voor het komende jaar te presenteren. De 
vergadering had uiteraard begrip voor deze ontstane 
situatie.

Vervolgens werd door Wim het beleidsplan nader 
toegelicht. Wim besprak de uit deze nieuwe koers 
voortvloeiende consequenties. Wel benadrukte hij dat het 
uitgangspunt is dat we niet hervormen om te hervormen, 
maar dat we problemen proberen op te lossen. 

Jaap  gaf vervolgens een terugkoppeling van de reacties 
die het landelijk bestuur had ontvangen naar aanleiding 
van de voorgestelde  wijzigingen van de statuten zoals 
hij die had gepresenteerd tijdens de eerder genoemde 
voorzitters/secretarissen dag. 

Op de agenda stond naast de herverkiezing van Patrick 
Reinerink, eveneens de verkiezing van twee nieuwe 
bestuursleden, t.w. Henri Holtz als penningmeester 
en Frans Mouchart als secretaris. Onder toeziend oog 
van de stemcommissie konden de districten hun stem 
uitbrengen. Na het tellen van de  stemmen, konden zowel 
Henri als Frans worden verwelkomd als nieuw bestuurslid 
binnen het landelijk bestuur. Ook Patrick kreeg genoeg 
stemmen voor een nieuwe termijn.

Daarnaast werd er afscheid genomen van Mariëlle Spruijt 
als landelijk bestuurslid. Zij had ervoor gekozen om zich 
niet meer herkiesbaar te stellen. Wel blijft zij betrokken 
bij het landelijk bestuur als bestuursondersteuner in 
het kader van de ledenwerving. Namens het bestuur en 
de vergadering werd zij bedankt voor haar inzet van de 
afgelopen jaren.

John gaf vervolgens een presentatie over de nieuwe 
huisstijl van IPA Nederland. Deze nieuwe stijl is 
inmiddels al van toepassing op de website en het 
nieuwe promotiemateriaal. Alle districten krijgen de 
beschikking over hetzelfde promotiemateriaal in de 
vorm van banners en flyers. Er stonden voor elk district 
twee nieuwe beachflags klaar, die na afloop konden 
worden meegenomen. Ook het IPA visitekaartje heeft 
nu een standaard lay-out en deze stonden klaar voor alle 
bestuursleden van de districten. Op deze manier wil IPA 
Nederland af van alle verschillende soorten visitekaartjes 

De vergadering werd rond 15.00 uur door de voorzitter 
gesloten, die alle aanwezigen bedankte voor hun komst. 
Na afloop was er nog tijd voor een gezellig samenzijn, 
waarna de meesten richting huis vertrokken om zodoende 
het fileleed nog enigszins voor te blijven.

Het landelijk bestuur kwam na de vergadering voor het 
eerst in de nieuwe samenstelling kort bijeen voor een korte 
evaluatie van de ALV. Er werd door ondergetekende gelijk 
van deze gelegenheid gebruik gemaakt om nieuwe foto’s 
te maken van het bestuur in de nieuwe samenstelling, 
alsmede van de bestuursleden individueel. Het resultaat 
hiervan kunt u elders in dit blad vinden.

Tekst & foto’s: Marcel van Beek
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De Airbornemars 2016 – een groots evenement 

Zaterdag 3 september 2016, de 70e Airbornemars 
wordt gehouden vanuit Oosterbeek. Een eerbetoon aan 
de 1700 Britse en Poolse militairen die bij de slag om 
Arnhem omkwamen en begraven liggen op de Airborne 
Begraafplaats in Oosterbeek. 

Het is een mooie zonnige ochtend als Henri en ik samen met 
onze vrouwen (die mee gaan lopen) in de trein stappen in 
Tilburg op weg naar eindbestemming Oosterbeek. Als we 
richting Den-Bosch rijden haal ik gebak tevoorschijn, want 
Mieke Arends is die dag jarig. In een feestelijk stemming 
eten we het gebak op en rijden verder richting Utrecht. De 
feestelijke dag is begonnen.

IPA Nederland heeft dit jaar geprobeerd om een groep IPA 
lopers op de been te krijgen. In een eigen ingerichte tent, 
waarbij naast promotiespullen, ook vele versnaperingen 
en frisdrank was voor de lopers, bemannen Jaap Taal en 
John Korsel deze IPA tent. Vroeg uit de veren want zij 
moesten al voor 07.00 uur op het evenemententerrein 
zijn, want daarna moest de auto eraf. Klasse voor deze 
twee werkers, ze hadden het goed voor elkaar. 

Er was afgesproken dat we voor 10.00 uur bij de IPA tent 
zouden zijn. Nu, de trein arriveerde om 09.55 uur op het 
station en met tien minuten lopen hadden we het bijna 
gehaald. Op weg naar de IPA zagen we al hoe druk het 
was. Massa’s mensen liepen richting de start, terwijl 
anderen al lang aan de mars begonnen waren of gingen 
vertrekken. 

De allereerste Airbornemars werd gelopen door 
ongeveer 2000 deelnemers. Nu, 70 jaar later vertelde de 
penningmeester van de Airbornemars ons, dat er tussen 
de 35.000 en 36.000 deelnemers waren. Hij kwam ’s 
middags even kennismaken met de IPA en wilde iets op 
zijn hoofd hebben. Na een gesprekje en met een IPA-pet 
zocht hij even later weer zijn weg op het terrein. Er was 

een deelnemer die die eerste keer ook 

bij die 2000 deelnemers behoorde. Hij heeft geen jaar 
overgeslagen en liep als enige voor de 70e keer mee dit 
jaar, als dat geen grote klasse is!

Om 11.30 uur werd een aanvang gemaakt om de groep te 
formeren. De start werd voorafgegaan met het blazen van 
The Last Post, waarna eerst nog even vijf overgebleven 
veteranen van die tijd in het zonnetje werden gezet. 

Met de IPA banner voorop gingen we daarna naar de start 
van de mars, echter nog zonder de Limburgse deelnemers. 
Ook zes Duitse IPA collega’s uit Eisbergen, die met de 
Limburgers mee zouden komen, waren er nog niet. Dan 
toch maar zonder hen weg. We kwamen langs de tribune, 
waar onder andere de burgemeester, de korpschef van 
politie en een Generaal van het Nederlandse leger, het 
defilé afnam. 

Ook onze IPA groep werd vermeld toen we langs kwamen 
en een saluut vanuit de tribune werd beantwoord door 
onze koploper, het Britse IPA lid Spike Eliott. Hij had de 
tocht al 9 keer meegelopen en zijn vrouw Helen was 7 
keer mee geweest. Vanwege de 70e keer was hij nu met 
het vliegtuig van Manchester naar Schiphol gevlogen, en 
de dag na de mars vlogen ze weer terug. Ze wonen 20 
minuten van Manchester airport af, dus dit is de snelste 
oplossing. Omdat dit jaar de Vierdaagse van Nijmegen 
voor de 100e keer werd georganiseerd, heeft hij die ook 
meegelopen. 

Na de tribune zijn 
Henri en ik met 
de vlag afgehaakt 
en terug gegaan 
naar de IPA tent 
om te kijken wat 
daar allemaal 
voor bedrijvigheid 
was. De lopers 
gingen verder 
en begonnen vol 
goede moed aan 
hun 15 kilometer. 
Toen zij een 
uur onderweg 
waren, kwamen 
de Limburgse IPA 
collega’s met de 
Duitsers aan bij de 
IPA tent. Twee uur 
in de file gestaan. 
Ze waren om 09.00 



 

uur vertrokken uit Limburg en dan haal je het makkelijk 
om op tijd aanwezig te zijn. Maar ja, als je gaat op de dag 
van de Airbornemars en er zijn nog 35.000 wandelaars die 
allemaal richting Oosterbeek gaan, is dat toch wel wat te 
optimistisch. 

Na een versnapering en het uitreiken van de IPA petjes 
en shirtjes, begonnen ook zij na 12.30 uur aan de 15 
kilometer. De Limburgse collega had 30 jaar geleden voor 
de eerste keer meegelopen en het was nu zijn vierde keer 
dat hij deze mars liep. Ook de Vierdaagse van Nijmegen 
en Bern hebben bij hem op het programma gestaan. Geen 
beginneling dus. Er was een Fly pass van oude vliegtuigen 
die vanuit Gilze-Rijen waren opgestegen. 

Regelmatig kwam er een of meerdere over het terrein 
gevlogen. En iets naar vieren kwam er weer een groep 
in beeld van witte IPA Nederland shirtjes. Onze Duitse 
vrienden waren eerder al afgehaakt, want zij hadden later 
die dag nog andere verplichtingen. Jammer, maar die 
hebben we niet meer gezien bij de IPA tent. 

Mariëlle en Jasper hadden de tocht in 2011 ook meegelopen 
toen we voor de eerste keer als IPA deelnamen waarbij ook 
de Young Police Officers meeliepen, die voor een eerste 
IPA meeting ooit, in Nederland waren. Voor beiden niet de 
eerste keer dat zij erbij waren. Na een mooie wandeltocht 
had iedereen lekker wat koele drankjes om wat bij te 
komen. In de IPA tent werden de speldjes uitgereikt en na 
een mooie dag konden we weer naar huis. 

En Jaap en John, die niet. Zij moesten wachten tot het 
evenemententerrein leeg was, voordat zij hun auto 
konden pakken en de spulletjes weer in konden laden. 
Voor 7 uur daar en als laatste weg om ons een mooie 
dag te bezorgen, toppie hoor en voor andere IPA leden, 
volgend jaar doen we het weer. Je loopt dan toch zeker 
ook mee?? 

Tekst & foto’s: Henri Holtz en Kees Arends.
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61st IPA World Congress Auckland, New Zealand

Op zondag 2 oktober vertrokken wij rond tien uur ‘s 
avonds van Schiphol, om vervolgens dinsdagmiddag aan 
te komen in Nieuw Zeeland. Het lijkt erg veel tijd en dat is 
het ook, maar het is iets minder erg, omdat het in Nieuw 
Zeeland elf uur later is, of anders gezegd, daar komt de 
zon elf uur eerder op. 

Omdat Nieuw Zeeland op het zuidelijk halfrond ligt, is 
het daar net voorjaar geworden. Dus de eerste bladeren 
komen aan sommige bomen en struiken.

Na aanmelding bij het congrescentrum, zijn we die dag 
maar gewoon door blijven functioneren, met in de avond 
het welkomstdiner en daarna naar bed. Een visuele tip 
voor onszelf als we een ontvangstcomité inrichten: het 
ontvangstcomité zag er uit als een Dad’s Army achter de 
tafel, met het ter plekke nog uitschrijven van bonnetjes 
etc, kortom nogal gedateerd. We zeiden gelijk tegen 
elkaar, dat moeten wij in elk geval anders doen met een 
paar jonge, snelle IPA leden! 

Op woensdagmorgen was er de officiële opening op het 
stadhuis van Auckland. Met enig ceremonieel werden we 
al marcherend naar het Stadhuis gevoerd, waar we eerst 
nogal een tijd moesten wachten, alvorens we in de zaal 
toegelaten konden worden.

Bijzondere opening, want de helft van de toespraken 
ging in Maori taal. In tegenstelling tot de Aboriginals 
in Australië, hebben de Maori als eerdere bewoners 
van Nieuw Zeeland wel een positie in de samenleving 
(behouden). Hoewel ze slechts 14 % van de bevolking 
uitmaken. Nederland is formeel ook tweetalig (Nederlands 
en het Fries en daarnaast niet officieel nog verscheidene 
streektalen) Het deed me een beetje denken aan de 
positie van gelijkwaardigheid van talen, zoals je die ook in 
Friesland (Fryslân) hebt. Maar ik kan me niet voorstellen 
dat bij een wereldcongres in Leeuwarden de helft van de 

toespraken in het Frysk gehouden zouden worden, laat 
staan in het Nederlands. 

Na de ontvangst begon in de middag het eigenlijke congres, 
met het doornemen van een aantal plichtplegingen, zoals 
de registratie van de gedelegeerden en het testen van de 
elektronische stemprocedure. Omdat België verhinderd 
was, mochten wij namens hen stemmen. 

In eerste instantie kwamen de verslagen van de 
verschillende leden van het Internationale Bestuur aan 
de orde. Alhoewel we het allemaal vooraf konden lezen, 
meenden de meeste IEB leden dat we dyslectisch waren 
en herhaalden zij in grote mate dat, wat ook op papier 

stond of zou kunnen staan. Vervolgens moesten we op 
elk verslag een goedkeuring geven door te stemmen. Dat 
leverde stemuitslagen op vergelijkbaar met de oude Sovjet 
Unie of het Volkscongres in de Volksrepubliek  China.

Als je de verslagen doorneemt van bijvoorbeeld de 
voorzitter van de externe relaties van de IPA, dan realiseer 
je je hoe weinig deze zaken bekend zijn bij het gemiddelde 
lid c.q. districtsbestuurder. Dat de IPA adviseur is van de 
United Nations, Unesco, Interpol of Europese Unie. Daar 
ligt geen lid wakker van, als dat niet het geval zou zijn, 
toch is het belangrijk voor de positie van de grootste 
organisatie ter wereld van politiemensen (of zij die er 
voor doorgaan).

Bij de professionaliseringscommissie komen er wel 
bekende zaken naar voren zoals Gimborn en bijvoorbeeld 
Young Police Officers. Maar bij de commissie die zich 
bezighoudt met sociaal culturele zaken, liggen de 
activiteiten op boven nationaal niveau, hetgeen niet wil 
zeggen dat individuele leden, districten of secties niet 
deel kunnen nemen. Maar de besluitvorming onttrekt 
zich nagenoeg aan het zicht van deze niveaus.
Terwijl dit wel de meest belangrijke drie onderdelen 
zijn van het Internationale Bestuur (IEB), is er dus een 
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discrepantie met de alledaagse activiteiten op districts- en 
sectieniveau. Bij de behandeling van de begroting ging de 
vice voorzitter Gal Sharon opeens (buiten de afspraken) 
een pleidooi houden om de uitgaven voor Gimborn nog 
maar eens goed tegen het licht te houden, want het 
was een grote som geld die door relatief weinig secties 
en leden gebruikt zou worden. Helder is dat niet elk 
continent in gelijke mate profiteert van de mogelijkheden 
van Gimborn, maar er zou daarvoor ook naar een 
oplossing gezocht kunnen worden. Als sectie namen we 
hier verre afstand van en dat kwam Jaap Taal minstens 
één dag op boze gezichten te staan van hen die er anders 
overdachten.

Tussentijds zagen we op initiatief van Patrick kans om een 
blik te werpen in een politiebureau aan de overzijde van 
ons hotel. 

Vervolgens kwamen er nog enkele huishoudelijke zaken 
aan de orde en amendementen/ moties. 

Een voorstel om Mozambique te schorsen werd 
aangenomen, omdat ze al jarenlang niet aan de (financiële) 
verplichtingen voldeden. Toen echter eenzelfde ingelaste 
voorstel van het IEB richting Brazilië zou gaan, liepen de 
gemoederen hoog op, waarbij zwakke heelmeesters weer 
stinkende wonden gingen maken. 

Een gebrek aan bestuurlijk handelen gecombineerd met 
ontwijkend/ontkennend gedrag (nog één keer een kans), 
terwijl het al jaren verkeerd gaat tussen drie interne 
onderdelen die zich zien als de ware vertegenwoordiger 
van het land. Dus niets vreemds voor ons, want dat kennen 
we bij ons ook wel. In zijn algemeen vinden we wel iets, 
maar als het concreet wordt, is het niet van toepassing op 
ons en zijn we bereid de consequenties, van het zojuist 
aanvaarde besluit weer ter discussie te stellen…

Resultaat: er wordt een werkgroep ingesteld met daarin 
opgenomen Portugal (oorspronkelijke kolonisator) en het 
IEB om tot een oplossing te komen.

Verder werd een motie aanvaard, om alle stukken in het 
Engels te produceren, i.p.v. in één van de officiële talen, 
hetgeen 40.000 euro per jaar scheelt.

Op vrijdag waren er workshops van de drie commissies. 
Het was leuk om in kleinere groepen te werken en te 
horen tussen de regels door dat veel landen dezelfde 
problemen hebben. Zat naast de voorzitter van de USA en 
die gaf aan dat er vele, oude, langzittende bestuurders in 
zijn land zaten. Als er voorstellen waren om tot verjonging 
en vernieuwing over te gaan, dan gaven zij aan dat het 
“useless was to repair a wheel that wasn’t broken”.

Tijdens deze werkgroepvergadering werden wij door 
het IEB uitgenodigd een toelichting te geven op de 
ontwikkelingen in onze sectie. 

Zaterdag was een sightseeing dag. Hoogtepunten 
waren een prachtig park met een museum over de 
Tweede Wereldoorlog, waar we niet in konden omdat 
de tijd te kort was, een rugbystadion (Nieuw Zeeland 
is wereldkampioen) en een havencomplex met veel 
zeilboten. Vervolgens mochten we op eigen gelegenheid 
terug naar het hotel lopen.

Tijdens het galadiner ’s avonds werden verschillende 
prijzen en oorkondes uitgereikt, zoals die voor onze 
website. Het was een intensieve gebeurtenis zo’n congres. 
’s Morgens om half negen beginnen en eindigen na zes 
uur ’s avonds, met hooguit drie kwartier lunchpauze. 
Daarnaast het overleg in de wandelgangen…. 

Na afloop van het galadiner snel naar bed, want een paar 
uur later diende ik mijn bed al weer te verlaten,  omdat 
om half vier de bus vertrok naar het vliegveld, het begin 
van de terugweg.
Wat we in elk geval gezien hebben als leerpuntje, wat 
ook een goeie voorziening zou zijn bij het te houden 
Wereldcongres in Rotterdam in 2018, is
• Een digitale nieuwskrant/pagina met actuele   
 informatie / programma / vertrektijden / enz.
• Een  mogelijkheid om de door een ieder 

Grote plus: er zat een dame die een reisbureau had. Zij 
was er voor de belangstellenden die een uitstapje wilde 
maken of reisadvies wilden. Dit zonder daarvoor kosten in 
rekening te brengen.

Namens de Nederlandse delegatie aan het Wereldcongres,
Wim Cornelis

(ook andere secties) gemaakte foto’s/filmpjes op 
een eenvoudige wijze digitaal en breed met elkaar 
te delen. 
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Fotocollage Wereldcongres 2017
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Van Operationeel Centrum Limburg naar basisteam Den Helder

Zoals u wellicht weet zitten we als politie in een zeer 
ingrijpende reorganisatie. De 25 politieregio’s worden 
samengevoegd tot één korps Nationale Politie met tien 
regionale eenheden en een Landelijke Eenheid. 
 
Zelf werk ik op het Operationeel Centrum Limburg. 
Het Operationeel Centrum (afgekort OC) is de 
nieuwe naam voor de meldkamer. Het OC heeft een 
duidelijk sturende taak binnen de politietak van de 
Gemeenschappelijke Meldkamers. Naast de politie zijn 
ook de brandweer en ambulancedienst vertegenwoordigd 
in de Gemeenschappelijke Meldkamer (GMK). Met deze 
partners wordt zeer intensief samengewerkt. Ook voor 
onze afdeling veranderde er veel. Nieuwe (landelijke) 
werkwijzen, een veranderende taakstelling en misschien 
wel de ingrijpendste, een samenvoeging met en verhuizing 
naar Maastricht. Voor veel medewerkers doet dit laatste 
vooral veel pijn. Een (enkele) reistijd van soms wel meer 
dan een uur en een compleet nieuwe werkplek. Ondanks 
het feit dat het personeel van beide OC’s hun uiterste 
best doet om op een zo prettig mogelijke manier samen 
te gaan, geven al deze veranderingen veel onrust. 
 
Aan de andere kant ervaar ik in mijn werk als centralist 
dagelijks de voordelen van de Nationale Politie. De 
samenwerking met andere OC’s en regionale eenheden 
is flink verbeterd, ieder OC werkt in grote lijnen hetzelfde 
en we hebben op het gebied van ICT grote stappen gezet. 
Ik denk dat het voor iedere medewerker belangrijk is om 
in je werk uitdagingen te blijven zoeken, ook in roerige 
tijden. Toen ik in het najaar van 2015 hoorde dat er op 
Texel een zomerdetachement was, wist ik het. Ik wilde 
gaan werken op Texel.

In het verleden was het zo dat er vanuit 
de voormalige regio Noord-Holland-Noord 
(nu samen met Zaanstreek-Waterland en 
Kennemerland de eenheid Noord-Holland) 
mensen voor een week gedetacheerd 
werden op Texel om te ondersteunen. In 
de zomermaanden komen er niet alleen 
veel toeristen naar Texel maar worden er 
ook diverse evenementen en activiteiten 
georganiseerd die om extra politie-inzet 
vragen. Vandaar dat ondersteuning vanuit het 
vaste land noodzakelijk is. Na contact met de 
teamchef van Texel en mijn eigen teamchef 
kon er een week gevonden worden waarin 
de schoolvakanties in het zuiden nog niet 
begonnen waren en het op het OC mogelijk 
was om mij te detacheren op Texel. Ik zou 
de eerste politiemedewerker uit de eenheid 
Limburg worden die deel zou nemen aan het 

Texelse zomerdetachement. 
 
Ik was vooral benieuwd naar de manier waarop men op een 
eiland omgaat met opschaling en de beperkte capaciteit 
die men heeft. Daarnaast was ik erg  nieuwsgierig of er 
in de manier van werken veel verschillen waren tussen 
Limburg en Noord-Holland. Uiteraard vond ik het ook 
erg aantrekkelijk om te mogen werken op het prachtige 
eiland Texel. 
 
Texel
Texel is het grootste Nederlandse Waddeneiland en heeft 
ruim 13.000 inwoners. Het eiland is circa 20 km lang 
en circa 8 km breed. Het eiland is door middel van een 
veerboot verbonden met Den Helder en kent slechts één 
gemeente, hoe kan het ook anders, de gemeente Texel. 
 
Werken op Texel
Het is dinsdag als ik na een flinke reis aankom op het 
politiebureau in Den Burg. Het politiebureau is klein, maar 
modern en zit in hetzelfde gebouw als de brandweer, 
ambulancedienst en huisarts. In het bureau word ik 
opgevangen door Ben, een aardige inspecteur die de 
leiding heeft op het bureau Den Burg. Ben legt me uit dat 
Texel onder het basisteam Den Helder valt. Ongeveer 20 
politiemedewerkers hebben bureau Den Burg als vaste 
standplaats. Een deel van de medewerkers woont op Texel, 
maar er werken ook verschillende “overkanters”, zoals 
men op Texel mensen van het vasteland noemt. Namens 
de burgemeester reikt Ben me een informatiepakket en 
een echte Texelse notenkoek uit. 
 



Tijdens de rondleiding door het bureau zijn de twee ruime 
slaapkamers misschien wel de meest opvallende ruimtes. 
Ik ken geen Limburgs bureau dat slaapkamers heeft 
en desgevraagd legt Ben uit waarom het bureau twee 
slaapvertrekken heeft. Het komt uiteraard nog weleens 
voor dat een late dienst uitloopt. Omdat er ‘s nachts geen 
veerboot vaart tussen Texel en Den Helder betekent dat in 
zo’n geval dat een collega op het eiland moet overnachten. 
Precies om die reden hebben de politiebureaus van Den 
Burg en Texel slaapvertrekken.
 
In de hal vallen vervolgens de knaloranje reddingsvesten 
meteen op. Ben legt uit dat wanneer er ’s nachts een 
persoon wordt aangehouden, dit vaak betekent dat de 
collega’s niet meer of nog maar beperkt inzetbaar zijn. De 
regels schrijven immers voor dat een arrestant niet alleen 
gelaten mag worden op het bureau. In bepaalde gevallen 
betekent dit dat de verdachte vanuit Den Helder met 
een boot opgehaald moet worden om zodoende weer 
capaciteit op het eiland te creëren. Hiervoor zijn dus de 
zwemvesten. 
 
Hierna toont Ben me de hal met hierin de receptie en 
de aangiftekamers. Ben vertelt dat het bureau nog maar 
een beperkte publieksfunctie heeft. Burgers kunnen op 
afspraak via een 3D loket aangifte doen of moeten de 
boot pakken naar Den Helder. Zo’n 3D loket is het beste te 
vergelijken met een scherm en webcam. In Alkmaar zit een 
medewerker achter de webcam die de aangifte opneemt. 
Hierdoor heeft de burger geen persoonlijk contact meer 
met een lokale politiemedewerker. Voordeel is echter wel 
dat de burger nu op ruimere tijdstippen dan voorheen 
aangifte kan doen. Indien burgers persoonlijk contact 
willen met Texelse politiemensen zal er via 0900-8844 een 
afspraak gemaakt moeten worden. 
 
Na de rondleiding maak ik kennis met Jan Martijn, een 
enthousiaste en vrolijke hoofdagent die eveneens is 
gedetacheerd vanuit het vaste land. Jan Martijn werkt in 
de eenheid Noord-Holland en blijkt hetzelfde rooster dan 

ik te hebben. Jan Martijn wordt mijn maatje de komende 
week en leert mij veel over de manier waarop er in de 
eenheid Noord-Holland gewerkt wordt. 
 
Door de Texelse collega’s is een perfect hotel geregeld. 
Nadat we hebben ingecheckt blijkt dat men veel 
ervaring heeft met het onderbrengen van gedetacheerde 
politiemensen. Zo is er een tafel gereserveerd nabij de 
uitgang van het restaurant, zodat we snel weg kunnen bij 
een melding en zijn de kamers in het rustigste deel van het 
hotel gelegen, zodat er na een nachtdienst goed geslapen 
kan worden. Prima geregeld dus.
 
De week die hierop volgt, draai ik samen met Jan Martijn 
verschillende diensten. Tijdens deze diensten zijn wij de 
primaire noodhulpeenheid voor het eiland. Daarnaast zijn 
er meestal nog andere noodhulp- of gebiedseenheden in 
dienst, al dan niet voor toezicht tijdens evenementen of 
gebiedsgebonden klussen. 
 
De eerste drie diensten zijn rustig. We hebben alle 
tijd om het eiland te verkennen en te voet de wijk in 
en weekmarkten op te gaan. We leggen contact met 
burgers en bezoeken de reddingsbrigade. Als we na deze 
drie diensten nog maar twee meldingen gehad hebben 
(loslopende schapen en een burenconflict) zeggen we 
voor de grap nog tegen elkaar dat we benieuwd zijn of het 
in het weekend ook zo rustig blijft. 
 
Op zaterdag, onze tweede nachtdienst, beginnen we 
extra vroeg. Op deze manier kunnen de collega’s van de 
late dienst nog met de boot terug naar Den Helder. We 
zijn nog maar even onderweg als we met spoed worden 
gestuurd naar een aanrijding met letsel tussen twee 
fietsers. Op een donker fietspad hebben twee fietsers, die 
beide geen licht voerden, elkaar frontaal geraakt. Waar de 
ene fietser slechts wat schrammen en een kapotte tong 
heeft, is de andere er toch wat slechter aan toe. Hij wordt 
per ambulance met kaakletsel naar het ziekenhuis in Den 
Helder gebracht. 

 
Ook dit gaat hier toch even net wat 
anders dan in de rest van Nederland. 
Omdat de veerboot ’s nachts niet vaart, 
moet de bemanning die op piket staat 
via de Gemeenschappelijke Meldkamer 
met pagers gealarmeerd worden. Deze 
bemanningsleden spoeden zich vervolgens 
naar de veerboot om de ambulance in een 
recordtijd van 10 minuten naar Den Helder 
te varen (een overtocht duurt normaal 20 
minuten). 
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Het valt ons op dat het op Texel ’s nachts 
donker is, heel erg donker. Door het 
ontbreken van grote steden op en nabij 
het eiland komt lichtvervuiling er amper 
voor met als gevolg dus dat nachtelijk 
autorijden op Texel toch net even wat meer 
concentratie kost dan op het vaste land. Tel 
daarbij op de vele overstekende konijnen en 
egels die ontweken moeten worden en je 
hebt een mooie uitdaging.
 
Na deze melding behandelen we nog een 
melding van geluidsoverlast en stalking 
waarna we ons voegen bij collega’s die 
toezicht houden bij een druk bezocht 
dancefestival op het strand. Ook dit hebben 
we in Limburg niet, strandfestivals. Het 
festival verloopt voorspoedig totdat men 
een jongeman aantreft die hard gevallen is 
en daarbij het bewustzijn heeft verloren. De 
ambulance komt en de jongen wordt met spoed afgevoerd 
naar het ziekenhuis in Den Helder. Voor een tweede keer 
deze nacht moet de veerbootbemanning dus worden 
opgeroepen. 
 
Deze nacht krijgt de politie op Texel ondersteuning van 
twee ruiters van de bereden politie (Landelijke Eenheid). 
Terwijl we bij het dancefestival staan vertelt een van 
de ruiters ons dat ze kort daarvoor bijna van hun paard 
gereden zijn door de bestuurder van een personenauto. 
Deze personenauto reed zo gevaarlijk dat hij de collega’s 
te paard waarschijnlijk van te voren niet eens gezien heeft. 
Doordat een van de paarden uit reflex opzij stapt, kan 
waarschijnlijk een ernstige aanrijding voorkomen worden. 
In alle hectiek hebben de ruiters toch nog een gedeeltelijk 
kenteken kunnen achterhalen en samen met een andere 
eenheid gaan we op het eiland zoeken naar dit voertuig. 
 
Nog geen 10 minuten later meldt de andere eenheid dat 
men het voertuig in zicht heeft. De bestuurder negeert 
het stopteken en er ontstaat een achtervolging waarbij 
wederom gevaarlijk wordt gereden door de vluchtende 
bestuurder. Helaas moeten de collega’s de achtervolging 
kort hierna staken wanneer een taxi de doorgang 
blokkeert. Er wordt door diverse eenheden gezocht naar 
het voertuig, echter deze wordt tot grote frustratie niet 
meer aangetroffen. 
Nadat het dancefestival is afgelopen verplaatsen we ons 
naar het uitgaansgebied in een van de kustdorpen. Het is 
behoorlijk druk en op het moment dat we in gesprek zijn 
met de collega’s van de bereden politie worden we door 
het OC gestuurd naar een straat die letterlijk om de hoek 
ligt. Hier zou een vechtpartij gaande zijn. Als we enkele 
seconden later een grote parkeerplaats oprijden, zien we 

nog net een man een andere man tegen de grond slaan. De 
verdachte wordt snel onder controle gebracht en geboeid. 
Als we om ons heen kijken, zien we dat er nog zes extra 
collega’s en verschillende beveiligers ter plekke zijn. Het 
publiek lijkt zich te verbazen over de razendsnelle komst 
van zoveel politiemensen. Terwijl wij de aangehouden 
verdachte overbrengen naar het bureau in Den Burg 
ontfermen collega’s zich over de mishandelde jongen en 
getuigen. Het slachtoffer blijkt behoorlijk geslagen te zijn 
en we horen dat er om een ambulance wordt gevraagd. 
Omdat er geen hulpofficier van justitie in dienst is op het 
eiland gebeurt de voorgeleiding via televoorgeleiding. 
Ook dit werkt via een scherm en webcam.  De verdachte 
wordt ingesloten en gaat met de eerste boot mee naar 
het politiebureau in Den Helder. 
 
De volgende nacht, onze laatste nacht, beginnen we 
met een bezoek aan het dancefestival. Als we hier rond 
22.30 uur arriveren, blijkt het festival, dat overdag al 
begonnen is, al afgelopen te zijn. We spreken met een 
vriendelijke beveiliger die de politie bedankt voor de fijne 
samenwerking. 
 
Niet veel later worden we door het OC naar een hotel 
gestuurd. Hier heeft een gast gerommel gehoord aan 
zijn kamerdeur. Toen hij ging kijken, zag hij een verwarde 
jongen op de gang staan. We gaan met twee eenheden ter 
plaatse. Als we bij hotel aan komen, gaat mijn collega Jan 
Martijn bij de receptie verhaal halen. Ik loop om het hotel 
heen. Aan de bosrand rent er plotseling een jongen op mij 
af. Als hij me ziet, blijft hij staan. Hij kijkt verwilderd uit zijn 
ogen waarna hij al schreeuwend weer wegrent. Omdat ik 
de indruk heb dat de jongen flink onder invloed is, vraag 
ik mijn collega Jan Martijn om eveneens naar de bosrand 
te komen. Als ik vervolgens op zoek ga,  zie ik een man 
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staan die de jongen in een professioneel ogende greep 
onder controle houdt. Als ik dichterbij kom, herken ik de 
man als de beveiliger die we kort daarvoor nog gesproken 
hadden bij het dancefestival. Het blijkt dat Jan Martijn 
de beveiligers, die net klaar waren met hun dienst, was 
tegengekomen in het hotel waarna deze spontaan hun 
hulp aanboden in het zoeken naar de jongen. Dit is pas 
samenwerking. Er blijkt geen schade te zijn en de jongen 
en een vriend krijgen beiden een proces verbaal voor 
openbare dronkenschap. 
 
De rest van de dienst blijft het rustig en in de ochtend 
neem ik afscheid van mijn maatje Jan Martijn. Terwijl Jan 
Martijn op zijn fiets en via de veerboot weer naar huis 
gaat, ga ik in het hotel nog enkele uurtjes slapen alvorens 
weer terug te reizen naar Limburg.
 
In mijn week op Texel heb ik het in Den Burg gestationeerde 
team leren kennen als een hechte en gastvrije club. 
Zonder uitzondering waren alle collega’s hulpvaardig. Ik 
heb geleerd dat er al veel zaken landelijk hetzelfde zijn. 
Het is toch geweldig dat simpele zaken zoals de inrichting 
van dienstvoertuigen, de roepnummers van de eenheden 
en de manier waarop zaken worden afgehandeld in heel 
Nederland vrijwel hetzelfde zijn. Aan de andere kant heb 
ik ook mogen ervaren dat er zaken zijn die nog verbeterd 
moeten worden. Zo was het niet mogelijk om mij te 

autoriseren voor regiogebonden computersystemen en 
bleek men met andere portofoons te werken. Ook dit zijn 
processen die in de toekomst waarschijnlijk soepeler gaan 
lopen en landelijk op elkaar worden afgestemd. 
 
Ook heb ik veel geleerd over de manier waarop men 
grootschalige incidenten op Texel (multidisciplinair) 
afhandelt. Zo beschikt de brandweer op het eiland over 
twee kazernes en veel specialistisch materieel. Een extra 
tankautospuit of autoladder kan via de veerboot komen, 
echter in geval van nood duurt dit gewoon te lang. 
Vandaar dat men veel van deze middelen zelf heeft. Ook 
specialistische politiediensten zoals de verkeersongevallen 
analyse en forensische opsporing zijn op het eiland 
niet vertegenwoordigd. Ook deze worden per veerboot 
overgezet of per helikopter ingevlogen.

Maar het mooiste was misschien wel dat ik weer een 
week op straat heb mogen werken op, naar mijn mening, 
een van de mooiste plekjes van Nederland. Het werk op 
straat blijft toch de basis van het politiewerk, ook voor 
een centralist.  

Tekst & foto’s: Lars Hoebers
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Bezoek aan Sri Lanka

Tijdens het wereldcongres in Cyprus kwam ik de twee 
vertegenwoordigers uit Sri Lanka tegen. We hadden het 
over de ontwikkelingen in het land en dat ik er voor de 
tsunami met vrienden een coöperatie met vissers had. 
Door het natuurgeweld waren de huizen van de vissers 
die in aanbouw waren vernietigd en de boten zo zwaar 
beschadigd, dat ze ook niet meer gerepareerd konden 
worden. Verder hadden wij een financiële adoptiedochter 
in de buurt van Galle, een plaats waar de VOC een fort 
had gebouwd. In de meivakantie wilden wij het land weer 
bezoeken en zij vroegen of ik dan contact met hen wilde 
opnemen.

Dat heb ik gedaan; op het vliegveld werden we opgewacht 
door de staf van het vliegveld, die lid waren van de IPA. 
Onze chauffeur en gids schrokken zich dood toen wij de 
ontvangsthal binnen kwamen met overheidsdienaren om 
ons heen en dachten dat we minstens ergens van verdacht 
waren. Dat laatste was ook zo, namelijk van “dienen door 
vriendschap”.

De volgende dag werden we uitgenodigd door het bestuur 
van IPA Sri Lanka en hebben we met elkaar gegeten en 
tevens de wereldorganisatie van de IPA door genomen. 
Eén van hun terechte aandachtspunten was, dat de IPA 
een organisatie over de hele wereld was, maar dat het 
internationaal bestuur met name afkomstig was uit 
de Westerse landen en dat enkel uit witte mensen was 

samengesteld. Op zich is dat ook wel weer verklaarbaar, 
omdat de IPA van oudsher aanvankelijk een Europees 
gebeuren was (met het internationaal kantoor in Engeland 
en het opleidingscentrum Gimborn in Duitsland) en pas 
daarna de overige werelddelen zich aansloten. Maar 
men heeft wel een punt, dat wij vanuit IPA Nederland 
mede zouden moeten ondersteunen, want de IPA is een 
organisatie van ruim zestig landen, dus enige spreiding 
zou de universele afspiegeling kunnen vergroten. 

Nederland heeft al een eeuwenoude relatie met Sri Lanka, 
door de vestigingen van de VOC (Verenigde Oost-Indische 
Compagnie) in dat land, vroeger Ceylon genoemd. Die 
laatste benaming is terug te voeren op Nederlandse 
invloeden: Cey lon = Zee land.

Er zijn een hoop meer Nederlandse overblijfselen in het 
huidige Sri Lanka; niet enkel de stenen herinneringen, 
zoals het fort in Galle, de Nederlands Hervormde Kerk of 
kerkhof, maar ook in de taal en het feit dat een klein deel 
van de inwoners “ burgers”  wordt genoemd, nazaten van 
westerse “contacten”.

De voorgangers van de Nederlanders, de Portugezen 
hebben zich nauwelijks bezig gehouden met het 
binnenlandse bestuur.

Door de komst van de VOC in Sri Lanka rond 1602, kwam 
daar verandering in. In vijftig jaar tijd brachten ze een 
groot deel van het eiland onder hun controle.

De eerste vorm van een politie begon dan ook met 
de Nederlandse overheersing, door de militaire 
machtshebbers de verantwoordelijkheid te geven voor 
politieoptreden in de stad Colombo, de huidige hoofdstad. 
In het jaar 1659 werd door de gemeenteraad van Colombo 
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een resolutie aangenomen, om betaalde wachters aan 
te stellen, die het toezicht op de stad ‘s nachts konden 
uitoefenen. Het verhaal gaat dat daarvoor vier dikke en 
slome soldaten werden aangesteld om ‘s nachts door de 
stad te patrouilleren. Zij kunnen gezien worden als de 
voorlopers van de politie in het land. Het waren ook de 
Nederlanders die de eerste politiebureaus oprichten.
Na de Nederlanders werd de macht overgedragen aan de 
Engelsen in 1796, die aanvankelijk de politiebevoegdheden 
bij de militairen legden. Daar kwam echter al snel 
verandering in omdat allerlei zaken door elkaar gingen 
lopen en werd er opnieuw een aparte politietak gevormd, 
met duidelijke omschreven politiefuncties. Naast zaken 
die belangrijk waren voor de bevolking, als veiligheid en 
dienstverlening, werden ook voorkoming en opsporen 
van criminaliteit en het handhaven van “ law and order” 

onderdeel van het politiewerk en werd de functie van 
politieman gecreëerd. In 1806 was Colombo opgedeeld in 
15 divisies belast met politiewerk.

In 1866 werd de eerste Inspecteur Generaal van de politie 
aangesteld en dat wordt als het begin gezien van de 
huidige politie organisatie. Op 3 september bestaat de 
politie in Sri Lanka dus 210 jaar. In die tijd is de organisatie 
uitgebouwd tot een moderne politiemacht verdeeld 
over 43 Territoriale Divisies, 67 Functionele Divisies met 
432 politiebureaus.In totaal werken er 84.000 mensen, 
mannen en vrouwen.

Sri Lanka is een mooi land om te bezoeken. Er zijn veel 
plaatsen die een bezoek waard maken; zowel steden, 
landelijke gebieden, als bijvoorbeeld de wildparken. 
Prachtige natuur en het lijkt wel verschillende klimaten op 
een klein gebied. Een avontuur op zichzelf is een fietstocht 
op het platteland, een treinreis of een voettocht met een 
oversteek per kano naar een kleine bebouwing. Voor ons 
ziet het er paradijselijk uit, terwijl zij meestal aangeven 
dat Europa het begeerde continent is. Hier schuiven dan 
de beelden van twee werelden langs elkaar...   

Foto’s & tekst: Wim Cornelis
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Busreis Normandië 2017
Johan Akkerman en Rieks Spijk, beiden lid van IPA 
Groningen, hebben een 6-daagse reis georganiseerd naar 
Normandië, tegen een betaalbare prijs. Het vertrek is 
op maandag 4 september en de terugreis op zaterdag 9  
september 2017.

Waarom Normandië:
Normandië ademt historie en is een mooie streek met 
vele strandjes met leuke dorpen en steden. In de Tweede 
Wereldoorlog begon daar op 6 juni 1944 D-day, een 
hevige strijd die maanden duurde. Het gebied heeft nu 
80 musea met veel bezienswaardigheden over de tweede 
wereldoorlog.

De reis die we gaan maken zal in het gebied zijn waar de 
strijd heeft plaatsgevonden. Zo bezoeken we de Pagasus 
bridge, Point du Hoc, St Mêre Eglise, Omaha Beach, la 
Batterie de Merville, Aromanches en de Duitse militaire 
begraafplaats in La Cambe.
Bovenstaande is slechts een kleine opsomming van de 
vele mogelijkheden in dit gebied.

Tijdens het bezoeken van deze historische plekken 
zullen wij veel kunnen vertellen over de Atlantik-wall, 
de vloot, het bloedbad op Omaha-Beach, het verzet, 
de voorbereidingen, de misleidings-tactieken, de 
luchtlandingen, het materieel en over vele details, die 
van doorslag gevende betekenis zijn geweest. Kortom de 
mooie omgeving waarin de grootste amfibische operatie 
aller tijden heeft plaats gevonden.

We overnachten in een eenvoudig, doch goed  hotel met 
gratis Wifi in de stad Caen.            

Het vervoer geschied per luxe touringcar (Comfort Class 
), die is voorzien van alle faciliteiten zoals toilet, bar, 
airconditioning, video/DVD en CD. Het touringcarbedrijf 
is aangesloten bij de SGR en de ANVR.
Er zullen vier opstapplaatsen geregeld worden, deze 
plaatsen zijn afhankelijk van de opgave.

De kosten voor deze 6-daagse reis zijn € 385,00 per 
persoon. Toeslag 1 persoonskamer € 10,00 per nacht.  
De entree en excursiegelden liggen rond de € 20,00 per 
persoon.

De prijs is inclusief vervoer ter plaatse, 5 overnachtingen 
inclusief half pension, lunchpakket op de heenreis, kosten 
calamiteitenfonds en afscheidsdiner op de terugreis. Niet 
inbegrepen in de prijs zijn de drankjes en persoonlijke 
uitgaven. Eventuele diëten dienen vooraf te worden 
doorgegeven.

U dient zelf te zorgen  voor een goede reis- en 
annuleringsverzekering. 

Aanbetaling van € 100,00 p.p. 
voor eind januari 2017, dan 
sluit ook de opgave.

Boekingen uitsluitend via 
e-mail aan hjspijk@hetnet.nl. 
Heeft u vragen over de reis, 
dan kunt u ook mailen met 
Johan: joopman27@hotmail.
com of johannes.akkerman@
politie.nl. Bellen mag ook:  
06-52552430.
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IPA Seminar: Europa in crisis 
uitdagingen in de vluchttelingenstroom

Op dit moment zijn er wereldwijd 65 miljoen mensen op de vlucht voor conflicten,  geweld en de slechte situatie in de 
thuislanden. Daarmee is het aantal vluchtelingen gelijk aan het aantal mensen dat in de  Tweede Wereldoorlog huis 
en haard verlieten om een veilig heenkomen te zoeken. Het is dan ook niet vreemd dat er in Europa en Nederland 
gesproken wordt over een vluchtelingencrisis. Nederland wordt net als de ons omringende landen ook geconfronteerd 
met grote groepen vluchtelingen. Nederland telde eind 2015 bijna 90.000 vluchtelingen en 28.000 mensen die in 
afwachting waren van een beslissing op een asielverzoek.  Hoewel het aantal asielaanvragen in 2016 lager ligt dan 
in de jaren ervoor,  is het aantal vluchtelingen in korte tijd sterk gegroeid. De politie als frontlijnorganisatie heeft in 
vele opzichten te maken met de maatschappelijke gevolgen van de vluchtelingencisis zoals b.v. op het gebied van de 
leefbaarheid en de veiligheid.

In dit seminar wordt ingegaan op de uitdagingen en opdrachten die de vluchtelingencrisis met zich meebrengt voor 
de politie. Het seminar zal zich in het bijzonder richten op de gevolgen van de crisis voor de basispolitiezorg zowel wat 
betreft leefbaarheidszaken als de criminaliteit. 

De volgende vragen staan daarbij centraal:
−  “Wat is professionaliteit in de omgang met vluchtelingen?”
− “Hoe ga ik om met maatschappelijke onrust als gevolg van de komst van een vluchtelingenopvang?”
− “Wat is de rol van politieambtenaren in samenhang met andere ketenpartners”
− “In hoeverre, en op welke wijze bepalen ervaringen met de politie in de thuislanden van de vluchtelingen de  
bejegening van de Nederlandse politie”  

Goed politiewerk gaat over betekenisvol communiceren met mensen, los van het feit of dit nu Nederlanders zijn of 
vluchtelingen. Daarvoor is nodig dat politiemensen basiskennis hebben van de achtergronden van degenen met wie 
ze in hun  werk in contact staan. Daarom zal in het seminar ook worden ingegaan op de achtergronden van de meest 
voorkomende groepen vluchtelingen in Nederland.  Van de deelnemers aan het seminar wordt verwacht dat ze na 
afloop van het seminar meewerken aan een publicatie over dit onderwerp.  De voertaal van het seminar is Nederlands. 

Tijdens het seminar zal gebruik gemaakt worden van concrete praktijkgevallen uit Nederland en Duitsland.

Dit seminar zal plaatsvinden van 8 t/m 10 mei 2017 in IBZ Gimborn, Duitsland.

Leerdoelen Seminar: Politie en Vluchtelingen  

Na het volgen van het seminar:
• Hebben de deelnemers achtergrondkennis van de de meest voorkomende groepen vluchtelingen in   
 Nederland waaronder begrepen beginselen van asielbeleid.
• Hebben de deelnemers basiskennis van de taken van ketenpartners zoals COA, VNG, Justitie etc. en   
 maatschappelijke organisaties zoals Vluchtelingenwerk, kerken etc. 
• Benoemen deelnemers de rol van de politie / politiestrategieën m.b.t. het voorkomen van of het beteugelen  
 van maatschappelijke onrust als gevolg van de opvang van vluchtelingen.
• Benoemen de deelnemers best practices in de omgang met vluchtelingen uitgesplitst naar Openbare orde  
 handhaving, criminaliteitsbestrijding, en hulpverlening.
• Benoemen de deelnemers best practices in het optreden tegen, of voorkomen van discriminatie tussen   
 vluchtelingen onderling dan wel tussen Nederlanders en vluchtelingen.  

Voor meer informatie over dit seminar of wil u dit seminar volgen, kunt u contact opnemen met Patrick Reinerink, 
education@ipa-nederland.nl
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17|01 18/01 t/m 20/01  Predictive Policing – Preventieve misdaadbestrijding 
17|02 23/01 t/m 27/01  Interculturele competenties binnen de      
    immigrantengemeenschap   
17|03 30/01 t/m 03/02 Vlucht, migratie en asiel – Duitsland na de vluchtelingencrisis   
17|04 06/02 t/m 10/02 Biker- en motorgangs – Gezichten van de georganiseerde    
    misdaad    
17|05 13/02 t/m 17/02 Geweld in het spel - Ultras en hooligans rond voetbal    
17|06 20/02 t/m 24/02 Islamitisch terrorisme – Europa in het vizier van religieuze   
    fanatici   
17|07 28/02 t/m 03/03 Hulp voor Stressmanagement      
17|08 06/03 t/m 12/03 Vasten? Vertrouw jezelf!        
17|09 06/03 t/m 10/03 Ethiek onder druk - Vasten? Vertrouw jezelf!     
17|10 20/03 t/m 24/03 Actief met pensionering!          
17|11 27/03 t/m 29/03 De kracht van afbeeldingen of afbeeldingen aan de macht      
17|13 03/04 t/m 05/04 Onder druk – in conflictsituaties slagvaardig blijven    
17|14 05/04 t/m 07/04 Woede van binnen – omgang met moeilijke kinderen en    
    jongeren    
17|15 18/04 t/m 22/04 ASP Instructor Course        
17|16 24/04 t/m 28/04 La contrefacon – Une menace sous-estimée?    
17|17 08/05 t/m 12/05 Social Media Management voor politie, justitie en openbaar   
    bestuur    
17|18 08/05 t/m 10/05 Europa in crisis – uitdagingen in de vluchtelingencrisis         
17|19 29/05 t/m 02/06 Cybercrime – strijd tegen bedreigingen uit cyberspace       
17|20 09/06 t/m 11/06 Motorrijden en veiligheid       
17|21 19/06 t/m 23/06 Islamisme – met het juiste geloof tegen de rest van de wereld        
17|22 26/06 t/m 30/06  Interculturele competenties binnen de      
    immigrantengemeenschap  
17|23 03/07 t/m 05/07  Vrouwentaal – vrouwen communiceren anders     
17|24 05/07 t/m 07/07  Euraziatische georganiseerde misdaad in Duitsland    
17|25 10/07 t/m 14/07  Prostitutie in Europa              
17|26 28/08 t/m 01/09 Social Media Management voor politie, justitie en openbaar   
    bestuur   
17|27 01/09 t/m 03/09 Motorrijden en veiligheid       
17|28 11/09 t/m 15/09 Vluchtelingen in Europa en het Schengen-verdrag             
17|29 18/09 t/m 22/09 Actief met pensionering!         
17|30 25/09 t/m 29/09 Veiligheid in de staten van Europa  

Overzicht seminars 2017


