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Tijdens het schrijven van dit voorwoord, schijnt na de nodige regen de zon gelukkig weer volop. Ik hoop dat dit een 
voorteken is op een mooie, lange zomer. En dat komt mooi uit, want voor de meesten van ons staat de zomervakantie 
voor de deur! Dit betekent dat men weer op zoek gaat naar de mooiste vakantieplekjes in binnen- en buitenland. 
En voor de achterblijvers belooft het ook een drukke zomer te worden, althans op sportgebied. Helaas is  Oranje de 
grote afwezige is op het EK Voetbal in Frankrijk, maar wordt Nederland goed vertegenwoordigd op de andere grote 
evenementen zoals bij de Tour de France en de Olympische Spelen in Brazilië.

Het Landelijk Bestuur heeft sinds de laatste ALV een aantal wijzigingen ondergaan. Zo zijn de bestuursleden Wim 
Oliemans en ondergetekende afgetreden en is er een oude bekende teruggekeerd binnen het bestuur, t.w. John Korsel. 
Daarnaast heeft Frans Mouchart zich gemeld voor de openstaande vacature van landelijk secretaris. Als oud-voorzitter 
van het district Limburg-Zuid, is Frans geen onbekende binnen IPA Nederland. Frans zal voorlopig als aspirant-bestuurslid 
binnen het bestuur functioneren en tijdens de najaars ALV officieel verkiesbaar zijn.

Afgelopen april werd in het Van Der Valk-Hotel in ’s-Hertogenbosch-Vught de jaarlijkse voorjaars Algemene 
Ledenvergadering gehouden. De organisatie van deze dag was in handen van de collega’s van het district Midden-
Brabant. Verderop in dit blad vindt u een verslag van deze ALV.

Ondergetekende is afgelopen mei op rondreis door de Oostkust van Amerika geweest. Dit viel niet geheel toevallig 
samen met de National Police Week. Deze wordt jaarlijks van 15 t/m 21 mei gehouden in Washington DC en staat 
volledig in het teken van de herdenking aan de omgekomen politieagenten van het afgelopen jaar. Een uitgebreid 
verslag leest u verderop in dit blad.

Voor het eerst in dit blad vindt u ook een blog, geschreven door collega’s van de Eenheid Rotterdam-Rijnmond. Dit blog 
beschrijft de dagelijkse praktijk en problematiek waarin de politiecollega’s hun werk moeten doen.

Tevens vindt u de aankondiging voor een bijzondere expositie in Museum Louwman in Den Haag. Van 8 juli t/m 4 
september zal hier namelijk de tentoonstelling “Rijkspolitie Porsches” worden gehouden. Behalve dertien verschillende 
Porsches, zijn er ook 2 BMW motoren en een Range Rover te bewonderen. 

Ook vindt u in deze uitgave het aangepaste seminaroverzicht van 
het IPA Opleidingscentrum in Gimborn, Duitsland. Zoals bekend, 
kunnen IPA-leden gratis een seminar bijwonen in Gimborn, mits 
men zich aanmeldt via het Landelijk Bestuur. Hoe deze procedure 
verder verloopt, staat in het desbetreffende artikel beschreven. Maar 
natuurlijk kunnen ook niet-IPA leden deelnemen aan deze seminars!

Omdat de vakantieperiode weer voor de deur staat, wens ik alle leden 
namens de redactie en het Landelijk Bestuur een hele fijne vakantie 
met hopelijk veel zon, plezier en gezelligheid en uiteraard ook een 
behouden terugkomst! 

Mocht u tijdens de vakantie inspiratie hebben opgedaan voor een leuk 
verhaal of leuke IPA-gerelateerde foto’s hebben gemaakt, dan houdt 
de redactie zich aanbevolen! Het verzoek is  wel om eventuele foto’s in 
een zo groot mogelijke resolutie bij de redactie aan te leveren.

Servo per Amikeco!

Marcel van Beek
Eindredacteur IPA Nederland

Van de redactie
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Op initiatief van de Duitse en Nederlandse IPA secties werd er op zaterdag 30 april jl. in het IBZ Gimborn 
gesproken over onderwerpen als communicatie en verjonging van het ledenbestand . 

Aanwezig waren natuurlijk de initiatiefnemers Nederland en Duitsland, maar ook delegaties uit Zweden, 
Denemarken, Luxemburg, Frankrijk, Oostenrijk, Polen en twee leden van het IEB.

De vergrijzing van het ledenbestand blijkt in bijna alle aanwezige secties een punt van aandacht. Wat is de beste 
manier om jonge collega’s te interesseren voor het lidmaatschap van de IPA en welke communicatiemiddelen 
kunnen we daarbij het best gebruiken was de vraag. Bij het vinden van het antwoord op deze vraag kwamen vele 
ideeën op tafel. Voor een aantal secties waren deze zeer bruikbaar en de moeite waard om verder uit te werken. Er 
werd besloten om vooral jonge leden de gelegenheid te geven om mee te denken en te praten over de toekomst 
van de IPA. Eind 2016 wordt daarom weer een bijeenkomst in IBZ Gimborn georganiseerd, maar ditmaal ook met 
aanwezigheid van een beperkte aantal jonge IPA leden per sectie. De organisatie van het gesprek van de jonge 
leden ligt dan in handen van IPA Frankrijk.

De organisatie daarvan ligt dan in handen van IPA Frankrijk. IPA leden onder de 35 jaar die geïnteresseerd zijn in 
deze bijeenkomst kunnen zich aanmelden door een mail te sturen aan communication@IPA-Nederland.nl
Met hen wordt dan persoonlijk contact opgenomen om nadere informatie over deelname te verschaffen.
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Op zaterdag 23 april jl. werd in Uppsala (Zweden) het North European Forum 2016 georganiseerd. Dit jaar stond 
de bijeenkomst van de Noord Europese IPA secties in het teken van het gebruik van de multimedia. Daarbij 
kwamen onderwerpen aan de orde als het imago van de IPA, professionele uitstraling, beveiliging en privacy. 

Niet alleen het gebruik van Facebook en onderhoud en gebruik van een website kwamen aan de orde, maar ook 
de algemene ICT voorzieningen als ledenadministratie en financiële administratie. Er bleken nog al wat verschillen 
te zitten in de aanpak van deze onderwerpen bij de aanwezige deelnemers.

Duitsland, Oostenrijk en Nederland bleken ondanks verschillende systemen toch wel voorop te lopen in de 
automatisering van de IPA administratie en communicatie. Wat verder opviel was dat men alleen in Nederland 
de vrijheid had om per district een eigen IPA Facebook pagina te hebben. Dat deze dan ook nog sterk van elkaar 
verschillen vond men toch wel vreemd. Er werd ons geadviseerd daar toch ander beleid op los te laten. In andere 
landen is het beheer daarvan ook vaak centraal geregeld. In ieder geval zijn die pagina’s niet openbaar maar 
besloten groepen.

Zeer verrassend was de presentatie van een geïntegreerd bedrijfsprocessensysteem voor de politie. Het in Canada 
ontwikkelde systeem “NICHE RMS” was bijzonder geavanceerd en was een combinatie van o.a. systemen die wij 
herkenden als het voormalig Genesys of BVH, GPS, Streetview, Google Maps en Analyst’s Notebook. Deze presentatie 
werd aangeboden door de sponsor van het NEF namens de IPC – International Professional Commission. 

Onder de vertegenwoordigers waren ook een aantal webmasters die op hun vakgebied interessante informatie 
konden uitwisselen. IPA Nederland werd daarbij vertegenwoordigt door voorzitter Jaap Taal en webmaster en LB 
lid John Korsel.

Het geheel vond plaats in een ontspannen sfeer, het motto van onze vereniging waardig.

“Gimborn gesprekken” een nieuw begrip?

v
North European Forum 2016 

Mededelingen vanuit de districten:
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Elk jaar wordt in de Verenigde Staten in de maand mei de “National 
Police Week” georganiseerd. Deze vindt plaats van 15 t/m 21 mei 

in Washington DC en staat in het teken van de herdenking aan 
de omgekomen politiemensen in het afgelopen jaar.

Naast de “National Police Week” wordt er door 
veel politiekorpsen ook een lokale “Police Week” 
georganiseerd. Centraal in beide weken staat de 
“Memorial Day”, die plaats vindt op 15 mei. De 
nationale herdenking vindt plaats bij het US Capitol in 
Washington DC.

Tijdens de “National Police Week” komen er tussen 
de 30.000 en 50.000 politiecollega’s uit binnen- en 

buitenland naar Washington DC. Dit biedt een unieke 
kans voor de collega’s om met elkaar in contact te komen 

en hun respect te betuigen aan hun omgekomen collega’s.

Geschiedenis
In 1962 ondertekende president John F. Kennedy een proclamatie 

waarin 15 mei werd aangewezen als “Peace Officers Memorial Day” 
en de week waarin 15 mei valt als “Police Week”. Ruim 30 jaar later werd 

door president Bill Clinton een wet ondertekent waarin werd bepaald dat op 15 mei op alle overheidsgebouwen 
de Amerikaanse vlag halfstok dient te hangen ter nagedachtenis aan alle omgekomen federale, staat en lokale 
politiemensen.

De Memorial Day Service begon in 1982 als een bijeenkomst in Senate Park, Washington met ongeveer 120 
nabestaanden en vertegenwoordigers van verschillende opsporingsdiensten. Inmiddels is het uitgegroeid tot 
verschillende evenementen waaraan duizenden nabestaanden en politie-collega’s deelnemen. 

Evenementen
De Nationale Peace Officers Memorial Service is slechts een van de evenementen die werd gesponsord door het National 
Law Enforcement Officers Memorial Fund (NLEOMF). Op 13 mei vond ‘s avond bij het National Law Enforcement 
Officers Memorial (NLEOM) de jaarlijkse “Candlelight Vigil” plaats. Tijdens deze ceremonie, waarbij duizenden kaarsen 
werden ontstoken,  werden de namen opgenoemd van de 252 omgekomen collega’s in aanwezigheid van ruim 20.000 
bezoekers uit binnen- en buitenland.

Op 14 mei vond bij het Capitol de jaarlijkse  
“Steve Young National Honor Guard Competition 
and Pipe Band Competition” plaats. Tijdens 
deze competitie werden er de gehele dag 
demonstraties gegeven door diverse Honor 
Guards alsmede Drum & Pipe Bands. Deze 
demonstraties werden vervolgens beoordeeld 
door een aanwezige jury. Aan deze competitie 
deden dit jaar 19 Honor Guards mee en 7 Drum 
& Pipe Bands. 

Aan het eind van de middag verzamelden alle 
deelnemers zich voor de “Emerald Society & 
Pipe Band March and Service”, die dit jaar voor 
de 22ste keer werd gehouden. Tijdens deze grote 

National Police Week 2016



parade liepen alle deelnemende Honor Guards (bijna 100 
detachementen!) onder begeleiding van ruim 30 Drum 
& Pipe Bands richting het Memorial. Vooraan de parade 
werden twee grote kansen gedragen die geplaatst werden 
bij het Memorial. Aangekomen bij het Memorial werd 
het Amerikaanse volkslied gezongen, gevolgd door een 
gebedsdienst.  Vervolgens werden er enkele speeches 
gegeven door diverse hoge politiefunctionarissen speeches, 
waaronder de inmiddels bekende zwarte  Sheriff David 
Clarke van de Milwaukee County Sheriff’s Department.

Op 15 mei vond bij het US Capitol de “National Peace 
Officers Memorial Service” plaats. Bij deze  service waren 
de nabestaanden van de omgekomen collega’s aanwezig 
alsmede enkele senatoren en leden van het US Congress.  
Tijdens eerdere herdenkingen was ook de Amerikaanse 
president aanwezig; zo was Barack Obama in 2013 en 2015 
bij de Memorial Service aanwezig

National Law Enforcement Officers Memorial
Het National Law Enforcement Officers Memorial is het nationale herdenkingsmonument voor federale, staats en 
lokale opsporingsambtenaren die tijdens de uitoefening van hun dienst zijn omgekomen.

Het Memorial is in 1991 geplaatst op het Judiciary Square in Washington. Ten tijde van de plaatsing stonden er ruim 
12.000 namen op de muren, waarvan de oudste uit 1791 stamt. Sinds dit jaar staan er ruim 20.000 namen vermeld. 
De verwachting is dat met het huidige tempo waarin namen aan het Memorial worden toegevoegd, er in 2050 er geen 
plaats meer is voor nieuwe namen.

Het Memorial bestaat uit twee gebogen blauwgrijze marmeren muren van elk bijna 100 meter. Deze muren zijn 
voorzien van vier leeuwen, 2 mannetjes en 2 vrouwtjes, die elk waken over 2 welpjes. Op het centrale plein van het 
Memorial ligt in het midden een bronzen medaille met daarin het logo van het Memorial Fund: een blauw schild met 
een rode roos. 

Momenteel wordt er hard gewerkt aan de bouw van het National Law Enforcement Museum. Dit museum wordt 
aan de overkant van het Memorial gebouwd en zal een verlengstuk worden van het memorial. In dit museum zal de 
geschiedenis van rechtshandhaving in Amerika te zien zijn. In 2000 was reeds toestemming gegeven voor de bouw van 
dit museum, maar door financiële problemen is men pas dit jaar begonnen met de bouwwerkzaamheden. De opening 
van het museum staat gepland voor 2018.
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Agenda activiteiten IPA-districten
Arnhem:
• vrijdag 23 september  Nazomer kampeerweekend, Campingpark Het Groene Eiland
Baronie van Breda:
• zondag 18 september  IPA Jeu de Boules Toernooi
Brabant-Oost:
• zondag 31 juli   8-daagse reis naar Duitsland
Drenthe:
• woensdag 26 oktober  5-daagse reis naar Stuttgart, Duitsland
Gooi- en Vechtstreek:
• vrijdag 1 juli   Wandeltocht op werelderfgoed Schokland
Graafschap:
• zondag 7 augustus  Fietstocht
• zaterdag 3 september  Airborne Wandeltocht
• donderdag 20 oktober 4-daagse reis naar Beieren
Het Groene Hart:
• zaterdag 23 juli  Cultuurfestival Gent, België
IPA Motorclub:
• zaterdag 25 juni  Limburgrit
• vrijdag 19 augustus  Motorweekend Vbst Speyer, Duitsland
• zaterdag 10 september Zeelandrit
Limburg-Noord / Limburg-Zuid:
• zondag 10 juli   Schieten bij St. Thomas van Aquino, Blerick
• zaterdag 20 augustus  BBQ bij Erik Schuthof, Tegelen
• zaterdag 3 september  Airborne Wandeltocht
• vrijdag 16 september  3-daagse reis naar Berlijn
• woensdag 28 september Najaarswandeling
Nijmegen:
• dinsdag 19 juli   100ste Vierdaagse Nijmegen
• zaterdag 10 september Motortoertocht
• vrijdag 23 september  Nazomer kampeerweekend, Campingpark Het Groene Eiland
Twente:
• zaterdag 2 juli   Jubileumviering met Landelijke Activiteitendag
Zeeland:
• zaterdag 4 juli   Fietstocht & BBQ

Voor meer informatie omtrent deze activiteiten, kijk op de desbetreffende districtspagina van de landelijke 
IPA website: www.ipa-nederland.nl
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Algemene Ledenvergadering IPA Nederland
Op vrijdag 15 april werd in het van der Valk Hotel 
’s-Hertogenbosch-Vught de voorjaars ALV van IPA 
Nederland gehouden. 

Zoals gebruikelijk met de voorjaars ALV, is de organisatie 
van deze dag alsmede het partnerprogramma in handen 
van één van de landelijke districten. Dit jaar was de 
organisatie in handen van het district Midden-Brabant. 

De opening van de dag werd verzorgd door de voorzitter 
van het organiserend district Midden-Brabant, Henri 
Holtz. Tijdens zijn speech refereerde hij aan het dubbele 
gevoel wat hij vandaag had, aangezien op de agenda 
het voorstel stond om “zijn” district op te heffen. Hij 
betreurde het feit dat het niet gelukt was om binnen het 
district gegadigden te vinden voor een bestuursfunctie om 
zodoende het district te laten voortbestaan. Hij hoopte op 
een succesvolle vergadering en dat de deelnemers aan het 
partnerprogramma een geslaagde dag zouden hebben.

Hierna werd de vergadering officieel geopend door onze 
landelijke voorzitter. Na het vaststellen van de agenda, 
was het de beurt aan de jubilarissen. Naast drie 50-jarige 
jubilarissen, was er dit jaar zelfs een 60-jarige jubilaris 
aanwezig. Namens IPA Nederland werd door de landelijke 
voorzitter bij de jubilarissen het versiersel opgespeld en 
ontvingen zij de bijbehorende oorkonde alsmede een bos 
bloemen.

Na dit officiële gedeelte vertrokken de deelnemers aan het 
partnerprogramma met de touringcar richting Den Bosch. 
Daar hebben zij met de boot een tocht onder Den Bosch 
gemaakt en vervolgens een bezoek gebracht aan het 
“Gemintemuzejum” wat wel het carnavalsmuseum wordt 
genoemd. Natuurlijk stond er ook een echte Bossche Bol 
op het programma. En als je in Den-Bosch komt, moet je 
in de St. Jan kathedraal geweest zijn. Die werd dus ook 
bezocht.

Hierna werd conform de agenda de vergadering vervolgd. 
Speciale aandacht was er voor het eindrapport van de 
werkgroep Beleid en Herstructurering. In dit rapport 
werden de bevindingen van de landelijke raadpleging 
en de daaraan verbonden conclusies gepresenteerd. 
Naar aanleiding van deze conclusies heeft de werkgroep 
aanbevelingen gedaan voor het toekomstig beleid en 
herstructurering van IPA Nederland.

Tevens werd het Communicatieplan 2016/2017 
gepresenteerd. Gedurende het jaar 2015 is zowel 
op vergaderingen van het Landelijk Bestuur als op 
de Algemene Ledenvergadering benadrukt dat de 

communicatie binnen IPA Nederland te wensen over laat 
en in het nieuwe verenigingsjaar een speerpunt moet 
zijn bij het te voeren beleid. Verder is gebleken dat de 
naamsbekendheid van IPA Nederland gering is binnen 
de organisaties waar mogelijke nieuwe leden geworven 
kunnen worden. De doelstelling van dit plan is dat aan 
deze situaties  binnen een jaar een meetbare verbetering 
moet komen.   

Op de agenda stonden ook een aantal bestuurswisselingen:
- 

- 

Tevens werden een aantal voorstellen in stemming 
gebracht, t.w.
-         Het opheffen van het district Midden-Brabant;
- Het samenvoegen van de districten Apeldoorn en 

De Graafschap per 1 januari 2017;
- Het veranderen van de districtsnaam Kennemerland 

in Noord-Holland. Al deze voorstellen werden door 
de vergadering goedgekeurd.

De vergadering verliep in een prettige en gemoedelijke 
sfeer. Het organiserend district Midden-Brabant werd door 
het Landelijk Bestuur bedankt voor de goede organisatie. 

Nadat de deelnemers aan het partnerprogramma weer 
waren gearriveerd bij het hotel, werd de dag afgesloten 
met een hapje en een drankje en kon er worden 
teruggekeken op een geslaagde ALV. 

Zowel Marcel van Beek (Communicatie) als 
Wim Oliemans (Beleid)waren aftredend en niet 
herkiesbaar; beiden bestuursleden werden bedankt 
voor hun inzet  in de afgelopen jaren. Marcel blijft 
echter wel de functie van eindredacteur van het  
IPA Magazine vervullen;
Als nieuw bestuurslid werd John Korsel gekozen,  
die de portefeuille Communicatie van Marcel heeft 
overgenomen. 



 

Algemene Ledenvergadering IPA Nederland

23



Blog: 4 jarig jongetje met mogelijk geamputeerde vingers

LET OP: Bevat grof taalgebruik

Het is een gewone dinsdagavond ergens aan het begin 
van de winter. Buiten is het zonnig maar behoorlijk aan 
de frisse kant, perfect schaatsweer eigenlijk. Samen met 
een vrouwelijk collega zitten wij op de noodhulpwagen 
van Vlaardingen.

Direct vanaf het begin van de dienst is het eigenlijk al een 
chaotische dienst. We rijden van hot naar her en hebben 
eigenlijk nog geen tijd gehad om rustig wat meldingen aan 
het papier toe te vertrouwen, laat staan rustig een bak 
koffie te drinken.

We zien op onze horloges dat het inmiddels al rond 19:30 
uur is. Aangezien we dus ook nog geen moment de tijd 
hebben gehad om wat te eten beginnen we langzamerhand 
best trek te krijgen. Beiden hebben we eten bij ons, maar 
stiekem hebben we trek in patat! Aangezien we morgen 
allebei weer een avonddienst draaien besluiten ons 
prakkie voor morgen te bewaren en een avondje lekker 
ongezond te snacken.

Enkele minuten later staan we in de snackbar en bestellen 
ons avondmaaltje. Zodra onze bestelling klaar is lopen we 
ontspannen naar ons dienstvoertuig toe. Echter direct 
nadat we de motor starten horen we over het portofoon-
kanaal komen: “11.03 kunt u gaan naar het B-plein 9D, daar 
heeft een kind van 4 jaar met zijn vingers tussen de deur 
gezeten, mogelijk zijn er meerdere vingers geamputeerd”.

Ik aarzel geen moment en trap het gas stevig in, ik weet 
namelijk dat het B-plein hier letterlijk 3 straten achter 
is. Aangezien we zo dichtbij zijn, het verkeer rustig en 

overzichtelijk is en we willen voorkomen 

dat er extra “pottenkijkers” komen op 
de locatie besluiten we geen gebruik 
te maken van onze toeters en bellen 
(optische en geluidsignalen). Letterlijk met 
piepende banden rijden we weg bij de 
snackbar vandaan.

In mijn ooghoeken zie ik een oudere man 
met een klein hondje lopen. Ik zie dat hij 
geïrriteerd en hoofdschuddend naar ons 
kijkt. Die man zal vast gedacht hebben dat 
wij met piepende banden naar het bureau 
reden om daar onze patatjes te gaan 
verorberen. Maar bij de politie is niet alles 
wat het lijkt.

Ik kijk kort mijn collega aan: “Weet 
jij eigenlijk wat we kunnen doen bij 

geamputeerde vingers?” Direct hoor ik haar antwoorden: 
“geen idee eigenlijk” waarna ik haar gelijk de portofoon 
zie pakken en hoor haar aan de meldkamer vragen welke 
eerste hulp wij kunnen geven. Op de meldkamer zit 
ten alle tijden een medisch specialist, welke ons direct 
informatie geeft hoe we ter plaatse kunnen handelen.

Op het moment dat we het B-plein oprijden en voor 
het portiek staan horen wij de meldkamer antwoorden: 
“11.03, u moet koste wat het kost de bloeding zien te 
stoppen, er is een ambu onderweg en de trauma heli 
vliegt ook”. We stappen de bus uit, gelukkig zien we dat 
er net een buurvrouw het portiek uit komt waardoor de 
portiekdeur open is, direct rennen we het portiek in. 9D, 
dat houdt dus in dat we op de vierde etage moeten zijn.

Zonder aarzelen rennen we beiden alle vier de trappen 
op. Inmiddels zijn wij om precies te zijn 2 minuten verder 
dan het moment waarop we nietsvermoedend onze bus 
instapten. Aangekomen op de 4e etage zien we dat de 
voordeur openstaat. We kunnen de woning inkijken, het 
is een netjes opgeruimde woning.

Direct achter de voordeur zien we een vierkante gang 
met diverse deuren: 2 naar de slaapkamers, 1 naar de 
woonkamer, 1 naar het toilet en 1 open toog naar de 
keuken. Gelijk valt de witte deur van de kinderkamer op, 
we zien dat er aan de zijde van de scharnieren op een 
hoogte van circa 60 centimeter veel bloed te zien is.

Ook valt de keuken op, over het aanrecht gebogen 
staat een vrouw van midden dertig. We horen dat ze 
ongecontroleerd aan het huilen is en zien dat ze aan het 
hyperventileren is. 
Recht voor ons uit zien we de woonkamer, midden in de 
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kamer op de grond zit een man met een 4 jarig mannetje 
op zijn schoot. We zien dat de hand van het jongetje hevig 
bloedt.

Maar ook zien we dat de man op ons erg agressief reageert: 
“Waar de f*ck blijven jullie nou?! Ik heb g*dverd*mme 
al een half uur geleden gebeld. Als ik 1-1-2 bel, motten 
jullie gewoon gelijk komen, ik krijg een hele f*kking t*fus 
lijst met vragen op me afgevuurd! Ik wil geen verdomde 
hypotheek afsluiten, er moet gewoon gelijk een ambu 
hierheen komen! Jez*s stelletje fl*kkers, ik had g*dver 
beter zelf gelijk naar het k**kerziekenhuis kunnen rijden.”

Voordat we ook maar iets kunnen doen om het jongetje 
te helpen moeten we eerst de man, kennelijk zijn vader, 
tot rust zien te krijgen. Aangezien het anders later uit kan 
lopen op een handgemeen met de vader. 

Als het iets is wat we op dit moment niet willen, dan is het 
stoeien met de geëmotioneerde vader.

We proberen beiden op hem in te praten.
Wij: “We komen hier om te helpen, we zijn echt zo snel 
mogelijk gekomen”

Vader: “Maar waarom krijg ik dan g*dverdomme eerst 
heel die f*kking vragenlijst? Ik wil geen hypotheek 
afsluiten!”

Wij: “We proberen vooraf altijd gelijk zo veel mogelijk 
informatie te verzamelen, zodat wij daar direct op in 
kunnen spelen”

Vader: “Maar waarom zoveel! Ik zeg toch, mijn kind heeft 
zijn vingers tussen de deur gehad”

Wij: “Als er echt vingers geamputeerd zijn, dan moet er 
misschien wel meer komen dan alleen een ambu, net 
zoals nu, door al die vragen weten we dat er ook een 
trauma heli moet komen zodat we zo snel mogelijk uw 
zoontje kunnen helpen”.

We zien dat dit laatste het gewenste effect heeft en dat de 
vader begint te kalmeren. We kunnen nu voorzichtig een 
kijkje nemen bij het zoontje. Dit jongetje heeft continu, 
zonder te huilen, bij zijn vader op schoot gezeten.

Op het moment dat ik naar het kleine handje kan kijken, zie ik 
gelukkig dat alle vingertjes er nog aan zitten. Maar wel zie ik 
dat er 3 vingers behoorlijk klem hebben gezeten, ik zie dat ze 
letterlijk plat zijn. Bij alle drie de vingers zie ik een grote wond, 
zodra ik in de wond kijk zie ik dat de botjes bloot liggen. Gelijk 
geef ik mijn bevindingen door aan de meldkamer, zodat de 
ambu hier ook gelijk op kan anticiperen.
Vader is inmiddels behoorlijk gekalmeerd en ik acht 

het veilig genoeg om mijn collega even te verlaten en 
zodoende bij de vrouw in de keuken te gaan kijken. Ik kijk 
mijn collega aan en zie dat zij weet wat ik van plan ben 
waarna ik haar geruststellend zie knikken.

Op het moment dat ik de keuken inloop zie ik dat de vrouw 
nog steeds hevig aan het hyperventileren is. Ik blijf op haar 
inpraten en weet haar gelukkig binnen korte tijd rustig(er) 
te krijgen. Nadat zij een beetje op adem gekomen is vraag 
ik haar wat er gebeurd is.

Ze verteld me snikkend: “Ik was bezig om het toetje klaar te 
maken in de keuken, op dat moment waren mijn kinderen 
aan het spelen. Ze waren tikkertje aan het spelen in de 
gang. Op een gegeven moment hoorde ik een harde klap 
en direct daarop een oorverdovende schreeuw. Ik keek 
gelijk achterom en zag dat mijn zoontje met zijn hand 
vast zat tussen de deur en het kozijn. De deur was echt 
helemaal dicht, ik heb gelijk de deur weer opengedaan 
en toen zag ik alleen maar bloed. Mijn man heeft 1-1-2 
gebeld en verder weet ik het niet meer.”

Aangezien ik van haar hoor dat zij kennelijk nog een kind 
heeft besluit ik op zoek te gaan in huis naar haar andere 
kind om te kijken hoe het met hem of haar is. Ik loop 
door de gang, door de bebloede deur de kinderkamer in. 
De kinderkamer ziet er uit zoals je zou verwachten. Een 
georganiseerde chaos, niet vies maar wel rommelig, her 
en der verspreid liggen knuffels en ander speelgoed op 
de grond.

In de kleine kamer staat een stapelbed, op het onderste 
bed zie ik nog een jongetje van een jaar of 5 misschien 
6 zitten. Helemaal alleen in de hoek, zijn beide knietjes 
opgetrokken en de dekens heeft hij met zijn handjes tot 
aan zijn lippen getrokken. Het enige wat ik goed van hem 
kan zien zijn de angstige rood betraande oogjes. Zacht 
snikkend hoor ik hem zeggen: “Ik deed t niet expres, het 
was een ongelukje, ik wilde dit helemaal niet.”

Gelijk zie ik aan hem dat hij onwijs bang is voor mij, de 
politieagent. Gelukkig komt achter mij de moeder de 
kamer in gelopen. Ik zie dat zij naast hem op bed gaat 
zitten en dat zij een geruststellend gesprek met het 
jongetje begint.

Voor mij het teken, dat ik uit de kinderkamer kan lopen 
om weer eens even een kijkje bij mijn collega te gaan 
nemen. In de woonkamer zie ik dat mijn collega inmiddels 
op de grond zit en dat het jongetje bij haar op schoot zit. 
Vader is, voor zover mogelijk, gekalmeerd.

Ik besluit om naar beneden te lopen en twee 
traumabeertjes te gaan halen. Vanuit de bus pak ik de 
twee beertjes en ren de trappen weer 



op. Weer terug in huis, besluit ik om eerst het gewonde 
jongetje een beertje te geven. Ik heb één beertje in mijn 
hand en de ander hou ik achter mijn rug. Mijn hand met 
het beertje steek ik naar hem uit. Het jongetje duwt 
zachtjes mijn hand weg, gelijk daarop zie ik hem wijzen 
naar de kinderkamer waar zijn broertje zit.

Ik voel een brok in mijn keel komen. Jeetje, wat een 
waanzinnig lief kereltje is dat zeg! Hij denkt eerst aan zijn 
broertje en dan pas aan zichzelf.

Op dat moment laat ik ook het tweede beertje zien en zeg 
dat ik er ook één voor zijn broertje heb. Nu bedenkt hij 
zich en besluit toch het beertje aan te pakken.

Gelijk daarna loop ik door naar de kinderkamer en geef 
zijn broertje het andere beertje. Hij kijkt nog steeds 
angstig en zegt heel zachtjes: “dank u wel”.

In de verte hoor ik de sirenes van de ambu eindelijk 
aankomen (achteraf bleek dat de ambu slechts 4 minuten 
later dan ons ter plaatse was). Ik ren wederom de trappen 
af om beneden de ambu op te vangen en hen de laatste 
informatie te geven.

Uiteindelijk loop ik samen met de mannen van de ambu 
weer mee naar boven. Op het moment dat zij met het 
gewonde jongetje bezig zijn spreek ik even met de vader. 
Ik hoor hem met betraande ogen tegen mij zeggen: “Sorry 
meneer, ik begreep het allemaal niet wat er gebeurde. 
Ik wist echt niet wat ik moest doen. Ik voelde me zo 
machteloos.”. Ik vertel hem dat wij ons in hem in kunnen 
leven.

Echter deel hem ook mede dat wij in dit geval enkel en 
alleen kwamen om te helpen en dat we niet echt bepaald 
gastvrij ontvangen werden. Ik hoor hem antwoorden: 
“Nogmaals sorry meneer, echt waar. Jullie zijn echt goede 
agenten, ik bedoelde het echt niet zo”.

Ik vertel hem dat zijn excuses 
aanvaard zijn en vraag vervolgens 
zijn identiteitsbewijs zodat ik wat 
gegevens kan noteren voor in ons 
systeem. Aarzelend pakt hij zijn 
identiteitskaart en hoor ik hem 
zeggen: “Meneer, ik sta eigenlijk 
nog gesignaleerd, ik heb nog een 
celstraf van 10 dagen openstaan. 
Ik was echt van plan om me 
morgen te komen melden, kijk 
maar”. 

Ik zie hem wijzen naar een 
weekendtas in de hoek van de 
kamer. “Ik heb zelfs mijn tas al 

klaar staan maar eigenlijk wil ik bij mijn zoontje blijven.” 
Ik deel hem mede dat ik hem nu niet mee ga nemen 
naar het bureau aangezien ik de afweging maak dat zijn 
zoontje hem op dit moment harder nodig heeft. Echter 
maak ik ook met hem concreet de afspraak dat hij zich de 
maandag erop komt melden.

Ik zie dat er vanuit zijn rode ogen een traan over zijn wang 
rolt en hoor hem zeggen. “Meneer, echt waar! Ik zweer het 
op alles wat ik heb, ik kom mij volgende week maandag 
gegarandeerd melden! Ik ben zo blij dat u mij deze kans 
geeft. Mijn zoontje heeft mij nu nodig en ik hem”

De trauma heli bleek uiteindelijk niet nodig en was 
inmiddels door de ambulancebroeders afbesteld. Het 
jongetje en zijn moeder (ter ondersteuning) werden 
gewoon in de ambulance vervoerd naar het Sophia 
kinderziekenhuis in Rotterdam. De vader is zelf met zijn 
andere zoontje naar het ziekenhuis gereden.

Uiteindelijk konden wij om 21:15 gaan genieten van onze 
maaltijd. De patat was niet meer te nakken, dus werd het 
alsnog het van huis meegenomen magnetron prakkie.

Een dag later bel ik de vader op. Hij verteld mij dat zijn 
zoontje inmiddels geopereerd was, hij zal later nog door 
een plastisch chirurg onder handen genomen worden 
maar alle vingers kunnen zonder blijvend letsel worden 
behouden.

U vraagt het zich vast af of de vader zijn belofte is 
nagekomen. Helaas moet ik bekennen dat hij zich niet uit 
zichzelf gemeld heeft. Echter nadat ik hem opbelde met 
de mededeling dat ik toch wel teleurgesteld was, stond hij 
binnen 15 minuten met zijn ingepakte weekendtas voor 
het bureau.

Facebook Politie Vlaardingen
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Omdat wij weten dat vrede en veiligheid niet vanzelfsprekend is

Op zondag 29 mei gaven vijf collega’s uit naam van de 
Nationale Politie acte de présence tijdens Memorial Day 
op US Cemetery Margraten. Bijzonder is dat vier van hen, 
samen met hun echtgenote een graf of een naam op 
“The Wall of the Missing” op deze begraafplaats hebben 
geadopteerd. De drijfveer hierachter is om de herinnering 
aan deze helden, die hun leven gaven, in stand te houden.
 
‘Opdat wij nooit vergeten dat zij de hoogste prijs voor 
onze vrijheid hebben betaald’.
Uit respect voor deze gevallen mannen en vrouwen 
dragen wij ons uniform en staan wij op gepaste wijze stil 
bij het offer dat zij brachten.
 
Uitkijkend over het goed onderhouden gras waarop 
8301 witte kruizen en Davidsterren afsteken tegen het 
donkergroen van de Rododendrons die de begraafplaats 
omzomen, zijn wij met onze gedachten bij onze helden 
waarvan wij het graf of naam hebben geadopteerd.
 
Voor de kruizen en Davidsterren staan een kleine 
Amerikaanse en Nederlandse vlag, die zachtjes 
meebewegen in de wind. Bij de meeste graven staan 
kleurrijke boeketten, die ondanks het grijzige weer 
toch iets zonnigs hebben. Achter ons, bij de ingang van 
de begraafplaats wordt het looppad links en rechts 
geflankeerd door twee grote witte muren, met hierop 
1722 namen van vermisten. Achter enkele namen een 
koperen rozet. Deze rozet geeft aan dat de vermiste 
soldaat teruggevonden is. Ook hier liggen vele gekleurde 
boekketen tegen de muur. Alle graven, maar ook de 
namen op de “Wall of the Missing” zijn geadopteerd, 
hetgeen aangeeft hoe betrokken wij als Nederlanders nog 
zijn bij deze gevallenen.

 
Wij weten als geen ander dat vrede en 
veiligheid niet van zelfsprekend is en 
hebben samen met onze echtgenotes 
bewust gekozen om een van deze graven 
of namen te adopteren. Wij zijn niet 
verantwoordelijk voor het onderhoud 
van deze graven, maar besteden wel zo 
vaak mogelijk aandacht aan hen, wier 
naam op deze kruizen of muren staan 
vermeld.
 
Collega Andrew Kamp (RE Limburg) en 
zijn echtgenote hebben het graf van 
William Nelson Park Jr. (gesneuveld op 
30 november 1944) geadopteerd.

Collega Patrick Raadschelders (RE 
Limburg) en zijn echtgenote hebben het graf van Edward 
S. Maksiak (gesneuveld op 6 april 1945) geadopteerd; 
tevens  hebben zij een naam op the Wall of the Missing 
geadopteerd. 
John W. Radanovich (vermist op 2 december 1945).

Collega Roger Schijven (RE Limburg) en zijn echtgenote, 
hebben het graf van Vernon Lester Oakley (gesneuveld 
op 16 november 1944) geadopteerd; ook zij hebben een 
naam op the Wall of thé Missing: Byron Milton Allison  
(vermist op 26 februari 1945).

Collega Richard Dijkstra (LE Noordoost) en zijn echtgenote, 
hebben het graf van George A. Smith (gesneuveld op 25 
maart 1945) geadopteerd. Ook hebben zij een Nederlands 
Oorlogsgraf op Ereveld Grebbeberg geadopteerd, namelijk 
het graf van Johannes Nicolaas Dijkstra (gesneuveld op 11 
mei 1940).

Deze gesneuvelden hebben voor ons een gezicht en 
maken deel uit van ons leven.
 
Op deze grijze maar warme Memorial Day, luisteren wij 
naar de toespraken die  respectvol en inhoudelijk erg 
boeiend zijn. Respect, eer, vrede en veiligheid zijn de 
woorden die verweven in de verschillende toespraken 
de boventoon voeren. Woorden waaraan wij ons graag 
willen conformeren.
 
“Wie dient, denkt niet alleen in ‘zij’. Wie dient, denkt 
ook in ‘wij’. Daar begint de overwinning op het onrecht. 
Want vrijheid, gelijkheid en rechtvaardigheid, een betere 
wereld, die maak je samen”. (Uit: toespraak 
Generaal b.d. van Uhm, 2013). 

(Door Richard Dijkstra, Landelijke Eenheid, DINFRA, Unit Noordoost, standplaats Wolfheze).
Bijgevoegde foto’s, genomen door Kelly Kamp.



Wassenaar - Vanaf 8 juli tot en met 4 
september 2016 vindt de tentoonstelling 
‘Rijkspolitie Porsches’ plaats in het 
Louwman Museum in Den Haag. De 
expositie bestaat uit dertien verschillende 
modellen en uitvoeringen van de Porsches 
die de Rijkspolitie tussen 1962 en 1996 
in gebruik had. Het is voor het eerst 
dat alle modellen gezamenlijk worden 
geëxposeerd. Velen zullen zich de 
Rijkspolitie Porsches herinneren als een 
bekende, gerespecteerde, bewonderde en 
soms zelfs gevreesde verschijning op de 
Nederlandse autosnelwegen.

Begin jaren zestig was er in Nederland nog 
slechts 500 kilometer snelweg, veelal van 
slechte kwaliteit, nog niet voorzien van 

vangrails en vaak zonder vluchtstrook. De toenemende verkeersintensiteit, het stijgend aantal ernstige aanrijdingen en 
de ambitieuze plannen om het autosnelwegnetwerk uit te breiden vroegen om een passende oplossing. De oprichting 
van de Sectie Bijzondere Verkeerstaken van het Korps Rijkspolitie (ook wel de Porsche-groep genoemd) was een feit.

De duidelijk herkenbare auto’s in combinatie met de witte kleding, oranje pothelm en witte handschoenen van de 
wachtmeesters maakten de Rijkspolitie tot een spectaculaire verschijning. Door ongeveer 20 kilometer sneller te rijden 
dan de gemiddelde snelheid van het overige verkeer, de zogenaamde inhalende surveillance, werden weggebruikers 
waar nodig gecorrigeerd, gewaarschuwd en pas in het uiterste geval geverbaliseerd. Het proces-verbaal was niet langer 
een doel, maar een middel.

De agenten van dit elitekorps kregen in die tijd een uitvoerige training voordat ze met de Porsche de weg op mochten. 
Uitverkoren agenten moesten ten minste 25 jaar zijn, rij-ervaring hebben, verkeersinzicht en vanzelfsprekend 
beschikken over een goede lichamelijke conditie. Ook een uitgebreid psychologisch onderzoek maakte deel uit van de 
selectieprocedure. De voorkeur ging bovendien uit naar gehuwde kandidaten met één of meerdere kinderen, omdat 
zij meer verantwoordelijkheidsgevoel zouden hebben.

Behalve de dertien verschillende modellen en uitvoeringen van de Porsches maken ook een destijds door de Rijkspolitie 
gebruikte Range Rover, twee BMW-motorfietsen en Rijkspolitie uniformen deel uit van de tentoonstelling.

Openingstijden en toegangsprijzen www.louwmanmuseum.nl
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Nog even een weekendje nazomeren voor de tent wordt 
opgeruimd of voor de caravan, camper, vouwwagen 
naar de stalling gaat. Het weekend vindt van vrijdag 23 
september t/m zondag 25 september 2016 plaats op 
Campingpark Het Groene Eiland te Appeltern, in het land 
van Maas en Waal (Gld). 

Het avontuur begint hier in Gelderland!
Campingpark Het Groene Eiland ligt op het rechterdeel van 
een schiereiland midden in het watersportrecreatiegebied 
De Gouden Ham tussen de dorpen Appeltern en 
Maasbommel. Een schitterende plek waar je als gast 
helemaal tot rust kunt komen. Hier ruik je de natuur en 
leef je tussen het stromende water.

De ontvangst en de voorzieningen, met o.a. nieuwe 
toiletgebouwen en een gezellige bar, watersport, WIFI 
en veel recreatieactiviteiten zorgen ervoor dat u zichzelf 
direct thuis voelt. Wij kamperen direct of vlakbij het 
water!

Er zijn 3 toiletgebouwen, waarvan2 nieuwe, gemaakt van 
duurzame bouwmaterialen en een slimme Technische 
voorziening volgens de normen Greenkey GOUD, incl. 
sauna, baby-verzorgingsruimte, met ruime douches en 
toiletten. De nieuwe gebouwen zijn verwarmd.

De camping is door de ANWB met 4,5 ster hoog 
gewaardeerd. Niet voor niets is de camping regelmatig 
uitgeroepen als de beste camping van de regio.

Kosten
 De kosten voor dit weekend bedragen €  90,00.

Dit is inclusief:
• Overnachting voor 2 personen met kampeermiddel,

elektra en auto.
• Vrijdagavond een eenvoudige Chinese maaltijd. Drank 

zelf meenemen.
• Zaterdag een complete BBQ. Drank zelf meenemen.
 

Genoemde kosten zijn exclusief:
•     Douche - warm water key. Voor de douche- warmwater 

key dient borg te worden betaald.

• Verder geldt er voor dit weekend “American Party” 
met “BYOB” oftewel, zelf zorgen
voor je ontbijt, (2x), lunch, je eigen drinken (koffie, 
thee, bier, frisdrank, wijn, sterke drank enz.) en 
versnaperingen voortussendoor. “BYOB” Bring Your
Own Booze of Bring Your Own Bottle + borden, bestek 
enz.

• Ook honden zijn welkom € 4,00per nacht.

Wil je dit weekend met extra overnachtingen verlengen? 
Dat kan natuurlijk. Neem daarvoor zelf contact op met 
Camping het Groene Eiland.

De kosten, (€ 15,00 overnachting voor 2 personen 
met kampeermiddel, elektra en auto), voor meer 
overnachtingen en eventuele andere faciliteiten op de 
camping dient u zelf af te rekenen met de campingeigenaar.

De kosten voor dit weekend zijn € 90,00 over te maken 
op rekeningnummer.: NL98 INGB 0000 9844 55 t.n.v. 
Penningmeester district Nijmegen.

BETALEN IS DEELNEMEN,
bij afzeggingen na 10 september 2016 worden de 
gemaakte onkosten in rekening gebracht.

IPA Nijmegen e.o. zien jullie aanmelding graag tegemoet 
en tot ziens in Appeltern, het Land van Maas en Waal (Het 
Land van Boudewijn de Groot).

Opgave tot uiterlijk 10 september 2016 bij Brugt Peper,
familiepeper@hotmail.com
tel. 06-20991487

IPA Nijmegen organiseert een kampeerweekend voor IPA leden. 
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Niet iedereen kan zomaar lid worden van de IPA.

Volgens de Statuten van IPA-Nederland kan iemand lid worden als hij/zij aan de volgende criteria voldoet:
Art. 2. van de Statuten van IPA-Nederland:

 a. zij, die in vaste dienst dan wel als student werkzaam zijn bij één van de regionale politiekorpsen,  
     dan wel bij het korps landelijk politiediensten;
 b. zij, die in vaste dienst dan wel als student werkzaam zijn bij het Wapen van de
     Koninklijke Marechaussee;
 c. zij, die in vaste dienst werkzaam zijn bij de politieacademie;
 d. zij, van wie de hoofdwerkzaamheden in overheidsdienst kennelijk van politiële aard zijn en/of
     in nauwe samenwerking met de reguliere politie worden verricht, zulks overeenkomstig een daar 
     toe strekkend besluit van het (landelijk) bestuur zulks op basis van een positief advies van een  
     daartoe door het (landelijk) bestuur benoemde commissie. Tegen een dergelijk besluit kan door  
     de aanvrager beroep worden ingesteld bij de algemene ledenvergadering;
 e. zij, die vorengenoemde diensten met recht op onmiddellijk ingaand pensioen, functioneel leef- 
     tijdsontslag, dan wel vervroegd uittreden of met enige andere wachtgeldregeling verlaten hebben;
 f.  Het (landelijk) bestuur kan in uitzonderlijke gevallen besluiten, zulks op basis van een positief
     advies van een daarvoor door het landelijk bestuur benoemde commissie, dat aan personen of  
     groepen van personen, die vanwege - hun betrokkenheid bij de politie in het algemeen of bij
     politieambtenaren in het bijzonder - voor de vereniging een belangrijke toevoegende
     waarde hebben, lid van de vereniging kunnen zijn. Tegen een dergelijk besluit kan beroep worden  
    ingesteld bij de algemene ledenvergadering.

Leden van de vereniging kunnen zijn:

Wie vallen hieronder?
• Zij die in vaste dienst zijn van de Nationale Politie, inclusief de leden van de vrijwillige politie,
• Zij die in vast dienst zijn van VTSPN, het Landelijk Instituut voor Selectie en Opleiding Politie of bij  
 één van de politieacademies;
• Zij die in vaste dienst zijn bij het krijgsmachtonderdeel der Koninklijke Marechaussee;
• Studenten van de Politieacademie en het Opleidingscentrum van de Koninklijke Marechaussee;
• Personeel in vaste dienst bij directie Politie van het ministerie van Binnenlandse Zaken;
• Medwerkers in vaste dienst van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD);
• Personeel in vaste dienst van het Ministerie van Justitie en Veiligheid en werkzaam bij het
 Nederlands Forensisch Instituut, als lid van de Staande Magistratuur van het Openbaar Ministerie of  
 bij de Rijksrecherche;
• Burgemeesters;
• Parkeerpolitie, indien zij deel uitmaken van de sterkte van de Nationale Politie.

Wie kan er lid worden van de IPA?

39



 

41

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

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

Zij die deel uitmaakten van een van bovengenoemde (voormalige) onderdelen of en thans van pensioen, 
FLO, VUT of enige andere wachtgeldregeling gebruik maken.

Twijfels? Neem contact op met de ledenadministratie: enrolment@ipa-nederland.nl
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In deze rubriek zullen politie-gerelateerde evenementen in binnen- en buitenland worden vermeld, zoals 
vakbeurzen, open dagen en ruilbeurzen.

25 juni 2016    Veteranendag, Den Haag
Op zaterdag 25 juni 2016 zal in Den Haag de 12de Nederlandse Veteranendag worden 
gehouden. Op het Malieveld zullen verschillende activiteiten zijn en er zal een defilé door 
de Haagse binnenstad worden gehouden alsmede een fly-past over het Binnenhof.
Voor meer informatie: www.veteranendag.nl

27 juli 2016   Rescue Vlissingen
Op woensdag 27 juli 2016 vormen de boulevards van Vlissingen de achtergrond voor 
demonstraties en shows. Hulpverlening op het land, het water en in de lucht: vrijwel 
alle soorten hulpverlening worden getoond. 
Voor meer informatie: www.rescuevlissingen.nl

19-22 juli 2016  Vierdaagse Nijmegen
Van 19 t/m 22 juli 2016 zal in en rond Nijmegen de jaarlijkse Vierdaagse worden gelopen. Deze Vierdaagse 
zal een bijzondere worden, want het zal de 100ste editie zijn! Onder de vele duizenden wandelaars, zijn ook 
verschillende delegaties van binnen- en buitenlandse (politie)diensten. 
Voor meer informatie: www.4daagse.nl

3 september 2016   70ste Airborne Wandeltocht, Oosterbeek
Deze herdenkingstocht in het kader van de Slag om Arnhem 1944 vindt ieder jaar plaats op 
de eerste zaterdag in september te Oosterbeek. De opbrengst van de Airborne Wandeltocht 
wordt aangewend om minder draagkrachtige oud-strijders en nabestaanden in staat te stellen 
over te komen om de jaarlijkse Airborne herdenkingen in en rond Arnhem bij te wonen. 
Voor meer informatie: www.airbornewandeltocht.nl

10 september 2016   Militaria en uniformberoepen Verzamelbeurs, ‘t Harde
In het multifunctioneel centrum “Aperloo” aan de Stadsweg 27 in ’t Harde wordt 5x 
per jaar een grote verzamelbeurs georganiseerd. Begonnen als militariabeurs en sinds 
november 2014 uitgebreid met andere uniformberoepen zoals politie, brandweer, 
ambulance en douane.  
Voor meer informatie: www.militariabeurs.info

2 oktober 2014  Nationale Hulpverlenersdag, Hoorn
Op zondag 2 oktober 2016 vindt de 3e Nationale Hulpverlenersdag in het Julianapark 
in Hoorn plaats. De dag begint met een groot ontbijt voor de hulpverleners. Om 
12.00 uur begint de manifestatie, die op ludieke wijze wordt geopend. Bezoekers 
maken kennis met de vele verschillende hulpverlenende disciplines. 
Voor meer informatie, zie: http://www.nationalehulpverlenersdag.nl

10-14 oktober 2016  Lo/Jack World Police Indoor Soccer Tournement
Het World Police Indoor Soccer Tournament is een internationaal zaalvoetbaltoernooi voor politiemensen. 
Dit toernooi vindt elk jaar in oktober plaats in de Achterhoekse plaats Eibergen. Het toernooi wordt in 2015 
voor de 34ste keer georganiseerd en men verwacht ruim 200 teams uit meer dan 55 landen. 
Voor meer informatie, zie www.wpist.nl

Nationale en internationale evenementen



De International Police Association is de 
enige wereldwijde organisatie van en voor 
politieambtenaren. De IPA heeft een eigen 
opleidingslocatie. Geluk voor de Nederlandse leden; 
deze is slechts op een steenworp afstand gelegen in 
Marienheide, Duitsland.

In het prachtige Schloss Gimborn wordt het gehele 
jaar door seminars georganiseerd. De onderwerpen 
zijn zeer divers en veelal meertalig. Collega’s van over 
de gehele wereld komen hier naar toe om samen 
(maar zeker ook van elkaar) te leren. Een prachtige 
plek om collega´s van over de hele wereld te 
ontmoeten en om je kennis en vaardigheden verder 
uit te breiden.
 
Hieronder vind je het seminarprogramma voor 2016. 
Waarschijnlijk zitten er een actueel onderwerp bij 
die je erg aanspreekt. De vlaggen geven de talen aan 
welke tijdens het betreffende seminar gesproken 
worden.

AANMELDING & KOSTEN IPA NL LEDEN:
Aanmeldingen kunnen met vermelding van naam 
en voornaam, volledig adres, telefoonnummer, 
e-mailadres en IPA-lidnummer verzonden worden 
aan het landelijke bestuur.

IPA Nederland steunt de seminars van IBZ Gimborn. 
Daarom kunnen  Nederlandse IPA-leden GRATIS  een 
seminar volgen bij IBZ Gimborn. Een voorwaarde 
hierbij is dat dit lid van IPA Nederland zich aanmeldt 
via het Landelijk Bestuur. Na instemming kan het 
seminar volledig gratis gevolgd worden voor wat 
betreft de reis- en verblijfskosten (incl. de reguliere 
maaltijden). Andere  kosten, zoals barkosten, zijn 
voor eigen rekening.

Aanmelding via e-mail: seminars-gimborn@ipa-
nederland.nl of per brief naar: I.P.A. Nederland, 
Postbus 13, 7260 AA Ruurlo. 
Voor meer informatie  over IBZ Gimborn of over de 
seminars 06-30463127 of 0591-673538.

AANMELDING & KOSTEN NIET-LEDEN:
Niet leden dienen zich rechtstreeks 
bij IBZ-Gimborn aan te melden. Zie 
hieronder voor de contactgegevens.

Niet IPA-leden betalen de gebruikelijke IBZ Gimborn-
vergoeding voor de deelname en het verblijf. De 
reiskosten zijn eveneens voor eigen rekening.

VERLOF:
Met betrekking tot het verlenen van buitengewoon 
verlof e.d. heeft echter het Landelijk Bestuur geen 
enkele zeggenschap. Het lid zal dit zelf moeten 
regelen bij zijn of haar werkgever.

ADRES IBZ GIMBORN:
Informations- und Bildungszentrum Schloss Gimborn
D-51709 Marienheide. Telefoon: + 49 2264 404330 
Fax: + 49 2264 3713
E-mail: info@ibz-gimborn.de
internet: http://www.ibz-gimborn.de

GOED OM TE WETEN:

VOORWAARDEN VOOR DEELNAME:
- Deelname vanaf 17 jaar.
- Aanmeldingen worden in volgorde van    

binnenkomst ingeschreven en behandeld.
- Personen, die niet aan het volledige    

programma willen deelnemen, kunnen niet   
 worden toegelaten.
- Het seminar kan alleen plaatsvinden bij   
 voldoende deelnemers.
- Bij aanmelding voor een seminar verklaart   
 de deelnemer geen bezwaar te hebben dat  
 zijn gegevens geregistreerd worden voor   
 interne doeleinden.

Seminars in IBZ Gimborn 2016

De uitnodiging tot deelname met 
aanvullende informatie (programma en 
routebeschrijving) wordt ongeveer 8 weken 
voor het betreffende Seminar verzonden 
door IBZ Gimborn.
In de seminars waar meerdere talen worden 
gesproken, wordt simultaan getolkt.
Nederlandse IPA-Leden die zich rechtstreeks 
aanmelden bij Gimborn, kunnen geen 
gebruik maken van deze regeling.
Het is ter beoordeling van het landelijk 
bestuur of de kosten al dan niet vergoed 
worden.

-

-

-

-

Dienen door vriendschap: ontmoeten met een warme hand, een blik in de ogen en samen leren.

44



16|29 27/07 t/m 01/07  Cyber Crime - speciaal voor de jonge politieambtenaren     
16|30 04/07 t/m 06/07  Leiderschap - je nieuwe rol  
16|31 04/07 t/m 06/07  Veiligheid zonder grenzen? Internationaal, grensoverschrijdende 
    samenwerking tussen de politiediensten in Europa   
16|32 29/08 t/m 02/09 ”Ik ben een moslim en geen extremist!” 
    De islam en de islam in Europa         
16|34 12/09 t/m 16/09  Lering uit het Ierse conflict - Van het handhaven van de vrede
    naar bouwen aan vrede.   
16|35 19/09 t/m 23/09  Corruptie bij de politie en de wereldwijde samenwerking hoe 
    corrupt is de wereld?    
16|36 26/09 t/m 30/09  Het lot van de vluchtelingen en de overbelasting van
    gemeenschappen  
16|37 04/10 t/m 06/10  Woede van binnen? Kansen in het omgaan met moeilijke
    kinderen en adolescenten  
16|38 04/10 t/m 07/10  Omgaan met stress / burnout  
16|39 10/10 t/m 14/10  Bescherm de beschermers - geweld tegen politieagenten      
16|40 26/10 t/m 28/10  Visualiseren  
16|41 31/10 t/m 04/11  De lange weg naar integratie - de islam en islamisme in de Europese
    maatschappij  
16|42 07/11 t/m 11/11  Het is maar een spelletje ? Geweld en voetbal    
16|43 16/11 t/m 18/11  Percussieve relaties - “ ... en toen sloeg ik  
16|44 21/11 t/m 25/11  Islamitisch terrorisme - Van “Arabische Lente” naar
    “Arabische Winter”  
16|45 28/11 t/m 02/12  Burnout, opgebrand, uitgeput  
16|46 05/12 t/m 07/12  Geweld in het spel - Ultras en hooligans rond voetbal  
16|47 05/12 t/m 09/12 Drugs - iedereen zijn eigen trip / soort  
16|48 12/12 t/m 14/12 Rechts extremisme - extreemrechts in Duitsland  

Overzicht seminars 2016
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