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Woord van de 
voorzitter

International Police Association (IPA) Arnhem en 
omstreken 60 jaar 

24 februari 1960 is de officiële datum dat door 
politiemensen het District Arnhem en omstreken 
onder de IPA Nederland is opgericht. Voor de 
opmerkzame lezers is dat nu inderdaad 61 jaar 

geleden, maar gelet op de huidige COVID-19-pandemie en de afgekondigde maatregelen 
zijn de activiteiten van ons 60-jarig jubileum verschoven en wordt het jubileum gevierd 
in het jaar 2021.

De oprichtingsvergadering van ons district werd gehouden in café-restaurant Trianon 
aan de Zypendaalseweg te Arnhem. In het eerste jaar meldden zich al zestig leden aan 
en de eerste activiteiten waren al meteen van internationale allure met de bezoeken aan 
de IPA-afdelingen in Duitsland, te weten Aken en Oberhausen. Dit geeft weer dat we niet 
alleen binnen Nederland “Dienen door vriendschap”, maar ook in het buitenland. De Brit 
Arthur Troop (1914-2000) was de oprichter van de IPA in Engeland en hij geloofde in de 
positieve eigenschappen van vriendschap, vandaar het motto van de vereniging “Dienen 
door vriendschap”. In die tijd was het Esperanto voor iedereen een taal in opmars, 
vandaar dat Arthur Troop het motto in deze taal schreef: “Servo per Amikeco”.

Met deze jubileumuitgave willen wij een overzicht geven van het ontstaan en de activiteiten 
van het IPA District Arnhem en omstreken in de afgelopen 60 jaar. Vanzelfsprekend kunnen 
wij geen totaalbeeld geven, maar de redactiecommissie, leden en buitengewone leden 
hebben hun uiterste best gedaan om een bijdrage te leveren aan deze jubileumuitgave. 
De redactiecommissie heeft met veel energie aan de uitgave gewerkt en wij zijn er 
trots op het resultaat te kunnen presenteren. Mede dankzij onze uitgever Clappers & 
Vlieger Media is deze jubileumuitgave gerealiseerd. Verder bedanken wij iedereen die 
foto’s en ander materiaal heeft aangeleverd. Met vol vertrouwen gaan we de toekomst 
tegemoet en we hopen dat we in het jaar 2021 met u het feest van ons jubileum en alle 
andere activiteiten kunnen vieren. Rest mij mijn dank uit te spreken aan de leden van de 
redactiecommissie en een ieder die IPA Arnhem en omstreken een warm hart toedraagt. 
Bedankt voor jullie inzet en medewerking. Wij hebben een mooi (uitgesteld) jubileumjaar 
met bijzondere activiteiten voor de boeg en kijken met vertrouwen naar de toekomst.

IPA Arnhem en omstreken, alsnog van harte gefeliciteerd met dit 60-jarig jubileum.

Wij verheugen ons op de feestelijke activiteiten op 9 oktober 2021 en wensen iedereen 
met deze jubileumuitgave veel lees- en kijkplezier!

Arno Jansen 
Voorzitter

IPA district Arnhem en Omstreken
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1960 2020-- IPA District Arnhem e.o. 

Het District van de IPA 
in Arnhem e.o. werd 

op 24 februari 
1960 opgericht. 
Dit gebeurde in 
“Café-restaurant 
Trianon” aan de 

Zypendaalseweg in 
Arnhem. De nestor van 

onze vereniging, Theo Wichman, weet nog dat 
de initiatiefnemers van de oprichting van het 
IPA District Arnhem e.o. Koos Schoonhoven 
en Sieger Boerema waren. Meer informatie 
over de samenstelling van het bestuur en ook 
de eerste activiteiten in de eerste jaren kon 
niet worden achterhaald door opschoning van 
(landelijke) archieven en het bij de brand in het 
clubhuis verloren gegane eigen archief. 

Café-Restaurant Trianon, nu “Brasserie Zypendaal”.

In 1953 werd in Nederland de International Police 
Association (IPA) opgericht. Nederland was de 
eerste “buitenlandse” club die zich aansloot bij 
het initiatief van Sir Arthur Troop, die in Engeland 
was gestart met een “politievriendenclub”. Sir 
Arthur Troop beoogde met deze vereniging de 
positieve eigenschappen van vriendschap en 
de samenhang wereldwijd te verbeteren. Net 
na WO II werd dit initiatief al snel overal op 
de wereld omarmd, waarbij de lijfspreuk in het 
Esperanto “Servo per Amikeco” (= Dienen door 
Vriendschap) navolging kreeg over de hele 
wereld. Nu beschikt de IPA wereldwijd over 
ruim 360.000 leden in 65 landen!

De ontwikkelingen in Arnhem e.o.
IPA Arnhem e.o. ging voortvarend van start 
met al 60 leden in het eerste jaar. Koos 
Schoonhoven, de grote initiatiefnemer, werd de 
voorzitter. In 1961 werd al direct de landelijke 
IPA-vergadering georganiseerd en in 1962 
werd al een buitenlands bezoek gebracht aan 
de IPA Oberhausen en IPA Aken (Aachen). In 
de loop der jaren werden vele buitenlandse 
contacten onderhouden, hetzij binnen of buiten 
Nederland. 

KONINKLIJKE MARECHAUSSEE
Vanaf 1969 werden ook de leden van het Wapen 
der Koninklijke Marechaussee toegelaten tot de 
vriendenclub en daar werd gretig gebruik van 
gemaakt.

Sir Arthur Troop

Links vooraan Gerard de Nijs, die vanuit het district 
Arnhem deel uitmaakte van het landelijk bestuur van de 
IPA. Foto genomen tijdens een IPA-week in Essen (D.), 
september 1969.



1975, het derde lustrum
In 1975 werd het 15-jarig jubileum gevierd 
met binnen- en buitenlandse gasten onder 
voorzitterschap van Koos Schoonhoven. 
In het gemeentehuis van Arnhem werd de 
vereniging ontvangen door burgemeester Drs. 
J.A.F. Roelen. Het was toen erg gebruikelijk 
een jubileum aandacht te geven met stoffelijke 
zaken, zoals bij deze gelegenheid een mooi 
Delftblauw wandbord. In de mooie hal van 
het gemeentehuis werd op de trappen een 
groepsfoto van bestuur, leden en vele binnen- 
buitenlandse gasten gemaakt.

Groepsfoto van de binnen- en buitenlandse gasten op 
de trappen van het gemeentehuis Arnhem, met in het 
midden op de voorgrond burgemeester Roelen.

Jarenlang werd het bestuur ondersteund door 
een commissie: de Commissie Verbetering 
Onderling Kontakt (CBOK). Zij organiseerden 
binnen de vereniging verschillende activiteiten 
en zorgden voor aanwas van nieuwe leden. 
In de loop der jaren hebben vele leden deel 
uitgemaakt van deze commissie. In alle 
jaren waren met name de kaartavonden en 
kaartdagen belangrijke activiteiten. 

Bestuur 1978

1979 - Arthur Troop House Arnhem (ATHA)
Een belangrijke aanwinst kwam in 1979 in 
de vorm van een eigen clubhuis. Er werd 
verhuisd van de sociëteit van de Koninklijke 
Marechaussee in het voormalig militair hospitaal 
aan de Onder de linden in Arnhem naar het 
ATHA op het terrein van Insula Dei aan de 
Velperweg in Arnhem. Bij de huurprijs werd ook 
bedongen dat de Arnhemse politie het terrein 
van Insula Dei regelmatig in de surveillance zou 
opnemen! Dienen door vriendschap.

Een van de weinige foto’s van de buitenzijde van het 
ATHA. Dit is de niet veel gebruikte hoofdingang. De 
toegangsdeur aan de zijkant, met het karakteristieke 
luifeltje, werd het meest gebruikt. 

Toegangsdeur van de Brigade Arnhem.

Vlnr: Wim Gerritsen, Henk Böckman, Henk Hofs, 
Koos Schoonhoven, M.W. Reitsma, Ragcher Kuper, 
Henk Reugebrink. Op de foto ontbreekt Koos Verkerk 
(gegevens uit het jubileumboek 25 jaar IPA Nederland).
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1980 – het vierde lustrum
De Commissaris van de Koningin Mr. W.J. 
Geertsema ontving op 18 april 1980, de 20-jarige 
vereniging op het Provinciehuis in Arnhem. 
Samen met vele buitenlandse gasten en onder 
de muzikale klanken van de Arnhemse Politie 
Muziek Vereniging, passeerden de afgelopen 
20 jaar de revue. Geertsema gaf hierbij, 
volgens een krantenartikel, aan dat de politie in 
het middelpunt van de belangstelling staat en in 
een zeker isolement was geraakt. Geertsema 
sprak de wens uit dat de doelstellingen van de 
IPA “de Nederlandse politiewereld een tikkeltje 
verlichting zal geven”.  

Drie dagen lang werd met leden en hun gasten 
een vol programma afgewerkt, zoals een bezoek 
aan Burgers’ Dierenpark en een boottocht over 
de Rijn en de IJssel.  

1985 – het 25-jarig jubileum
Vanaf 1981 tot 1986 was het voorzitterschap 
in handen van Henk Reugebrink. Onder 
zijn leiding werd het vijfde lustrum gevierd 
met een ontvangst in het Provinciehuis door 
Commissaris van de Koningin M. de Bruyne 
op woensdag 8 mei 1985. Voor de gasten 
van het 25-jarig district was er een vierdaags 
programma georganiseerd. Op vrijdag werd 
het Nationale Congres van de IPA Nederland 
gehouden in het Postiljon Motel Arnhem. Dit 
werd aldaar afgesloten met een diner en een 
feestavond.

Krantenartikel over 25 jaar IPA Arnhem e.o.

De feestvond na afloop van het Nationaal Congres in 
Postiljon Motel Arnhem. 

Bestuur 1986
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Bovenste rij vlnr: Henk Hofs (2e secretaris), Rijk 
Middelman (ledenadministratie), Max Prasing 
(secretaris), Ben Vaanholt (voorzitter), Siert Vos 
(penningmeester), Ragcher Kuper (vicevoorzitter), Henk 
Ruegebrink (2e secretaris). Onderste rij vlnr: Bep Lijftogt 
(contactsecretaris) en Hans van Wassenberg (redactie).



Bestuur 1990

Vlnr. Rijk Middelman, Rene Prasing, Henk Hofs, Ben 
Vaanholt, Jos Koehorst, Henk Rietman, Siert Vos.

1990 – 30 jaar IPA Arnhem e.o.
Van 10 t/m 13 mei 1990 werd dit jubileum 
gevierd met de ontvangst van ruim 30 
buitenlandse gasten, die allemaal bij 
gastgezinnen werden ondergebracht. In die 
dagen werden het “Electrum” op het KEMA-
terrein in Arnhem, Burgers’ Dierenpark en 
Safari en het Openluchtmuseum bezocht. In 
Burgers werden we onthaald door de oprichter 
van het dierenpark Anton van Hooff en tevens 
was korpschef Jan Siepel aanwezig. In het 
eigen ATHA werd een diner- en dansavond 
gehouden. De volgende dag werd het jubileum 
afgesloten met frühshoppen en een afscheid 
van de gasten. In zowel binnen- als buitenland 
bleven hierna mooie vriendschappen over. In 
oktober 1990 werd het voorzitterschap van Ben 
Vaanholt overgedragen aan Jos Koehorst.

2000 - Een bijzonder 40-jarig jubileum
Met een receptie in het ATHA werd gestart met 
de viering van het 40-jarig jubileum in 2000. 
Tijdens de driedaagse viering van het jubileum 
werden de binnen- en buitenlandse gasten 
aangenaam vermaakt met bezoeken aan het 
KMAR-museum in Buren, het Airborne Museum 
Hartenstein in Oosterbeek en het Museum 
Bronbeek in Arnhem. Op zaterdag was er een 
feestavond in de Concertzaal te Oosterbeek. 
Deze dag werd echter overschaduwd door 
het overlijden van Jo Moison, die onwel was 
geworden op de receptie in het ATHA, op de 
vrijdag daarvoor. De vuurwerkramp in Enschede 
op die zaterdagmiddag overschaduwde de 
feestelijkheden nog verder.  

De bijzondere vlag van de IPA Arnhem e.o. die de 
achterwand van het ATHA zo kenmerkend versierde.

In de Concertzaal te Oosterbeek werd met een feestavond 
het 40-jarig jubileum gevierd. 

Ontvangst door Anton van Hooff en korpschef van politie 
Jan Siepel in het “tropische” Burgers’ Bush in 1990, het 
30-jarig jubileum
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De donkere wolken waren voor het jaar 2000 
nog niet voorbij. In december brak er brand 
uit in ons clubhuis. Nagenoeg het gehele 
gebouw ging in vlammen op. Vele stoffelijke 
zaken van de IPA, zowel archiefstukken, maar 
zeker stoffelijke herinneringen, geschenken 
en verzamelingen verdwenen voor altijd. De 
toenmalige beheerder van het ATHA, Gerard 
van Dulm, raakte nog behoorlijk gewond door 
een ontploffende gasfles. 

De jaren na 2000
Veel verenigingen hebben zo hun goede en 
slechte tijden. Dat is voor de IPA Arnhem e.o. 
ook zo geweest. In de jaren na 2000, toen een 
eigen onderkomen verleden tijd was, was het 
moeilijk om voldoende leden enthousiast te 
houden voor de activiteiten van de vereniging. 
Inmiddels was in 2002 het voorzitterschap 
van Jos Koehorst overgenomen door Rien de 
Leeuw. Onder andere vanuit het politiebureau in 
Doorwerth probeerde een enthousiast bestuur 
de steun van de leden te behouden. 

Bestuur 2007

Toch werd in 2008 overwogen het IPA District 
Arnhem e.o. op te heffen. Het lukte een nieuw 
bestuur weer voldoende enthousiasme te 
kweken en werd met de blik vooruit toegewerkt 
naar het volgende jubileum.

Het politiebureau in Doorwerth werd na 2000 het nieuwe 
clubhuis.

Trieste restanten van het enorme inferno in Enschede.

Het bestuur in 2007 vlnr.: Richard Buyl, Tineke Hollander, 
Elly Kuijper en Rien de Leeuw. Op de foto ontbreken 
Henk Crum en Ben Hilberink (de maker van deze foto). 

Het gebouw is in 2017 gesloopt en heeft plaats gemaakt 
voor woningbouw.
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Vanaf 2008 werd het bestuur gevormd door 
Jos Koehorst (voorzitter), Leen Kip (secretaris), 
Fred Holtes (penningmeester), Marten de 
Blécourt, Joke van Dulm en Baukina Prasing-
Reintsema (ledenadministratie).

2010 – 50-jarig jubileum 
Dit jubileumjaar stond geheel in het teken van 
en werd gevierd met een vlieg-busreis naar 
de Baltische Staten, georganiseerd door het 
bestuur in samenwerking met Rijk Middelman 
en Zina Middelman-Daineko. Er werd dankbaar 
gebruikgemaakt van de plaatselijke kennis 
van Zina, die werkzaam is geweest bij de 
politie in Letland. Vanaf het vliegveld in Riga 
werd een 13-daagse rondreis gemaakt door 
Estland, Letland, Litouwen en het Russische 
St. Petersburg.

St.Petersburg, Rusland.

Door het organiseren van vele activiteiten, 
samenkomsten en gezelligheid onderling 
werden de jaren richting 2020 met succes 
volbracht. Dat door invloed van buitenaf, het 
coronavirus, het huidige jubileumjaar wordt 
verstoord, is een feit waaraan we niets kunnen 
veranderen. 60 jaar IPA District Arnhem e.o. is 
voorbijgegaan met een felicitatiekaart aan alle 
leden op deze dag, 24 februari 2020. We maken 
nu het gehele jubileumjaar compleet door af te 
ronden met dit overzicht in februari 2021. 

Bestuur 2020

Vlnr: Rita Klaasen, Fred Holtes, Bert ter Haar, Loes Nije, 
Bert Veldink, Arno Jansen.

Bestuur en ondersteuners
Vanaf 1960 tot 2021 zijn veel bestuurders 
en ondersteuners van de vereniging in actie 
geweest. We hebben getracht zo volledig 
mogelijk te zijn en komen tot de volgende 
namen:

Koos Schoonhoven, Sieger Boerema, Wim 
Gerritsen, Henk Böckman, Rens Böckman 
(beheer ATHA), Henk Reugebrink, Ragcher 
Kuper, Koos Verkerk, M.W. Reitsma, Henk 
Hofs, Femia Hofs (beheer ATHA), J.P. Romp 
(CBOK), J. Kuiper (CBOK), Arjan van Holst, 
Willem Hins (CBOK), Willem Visscher (CBOK), 
Ben Hilberink, Ben Vaanholt, Max Prasing, 
Anja Prasing (beheer ATHA), Siert Vos, Bep 
Lijftogt, Rob Blumink, Willem Hiebrink, , Willem 
Lindsen, Bets Lindsen (beheer ATHA), Rijk 
Middelman, Hans van Wassenberg, Ab Klaver, 
Jos Koehorst, Henk Rietman, Rene Prasing, 
Jan van Eden (klaverjassen), Baukina Prasing-
Reintsema (ledenadministratie), Jan Freriks 
(klaverjassen), Gerard en Joke van Dulm (beheer 
ATHA), Henk Crum, Dirk Toorneman, Victor 
Kleve, Tineke Hollander, Marianne Stenmans, 
Rien de Leeuw, Elly Kuijper, Richard Buyl, Ben 
Waanders, Bauke Nales (ledenadministratie), 
Hans Buitelaar (ledenwerving), Marten de 
Blécourt, Johan Boerboom (webmaster), Leen 
Kip, Hilde Koehorst , Arno Jansen, Bert ter 
Haar, Rita Klaasen, Fred Holtes, Loes Nijhe, 
Marjo Koehorst (evenementen-coördinator), 
Tom Letteboer, Bert Veldink. 

In het landelijk bestuur van de IPA hebben de 
volgende leden van het district Arnhem e.o. 
zitting gehad:

Gerard de Nijs, Bep Lijftogt, Rijk Middelman, 
Hans van Wassenberg en Theo Vrösch.
 



Onderkomens IPA Arnhem e.o.
Na de oprichtingsvergadering in Café-Restaurant 
Trianon aan de Zypendaalseweg in Arnhem, wordt 
als eerste onderkomen van IPA Arnhem e.o. de 
Militaire Sociëteit van de Koninklijke Marechaussee 
genoemd, gevestigd in het voormalig “Militair 
Hospitaal” aan de Onder de Linden te Arnhem. 
Uiteraard heeft het militaire complex nu een geheel 
andere invulling, namelijk wooneenheden in het 
hoofdgebouw en nieuwbouw rondom op het terrein. 
Het is een echt mooi onderdeel van de wijk Klarendal 
geworden.

De poortwoning bij de toegang van het voormalig militair 
terrein en het hoofdgebouw van het militair-complex.

Ondanks dat kennelijk bijna negentien jaar gebruik is 
gemaakt van deze locatie is geen nadere informatie 
teruggevonden over welke activiteiten hier hebben 
plaatsgevonden.  

In de loop van het jaar 1979 werd verhuisd naar 
een houten barak, gelegen in het park achter 
het Arnhemse verzorgingshuis Insula Dei op 
“Landgoed Rennen Enk” aan de Velperweg te 
Arnhem. In deze barakken was voorheen een 
schippersschool gehuisvest. Hier werden gouden 
tijden beleefd. Een “eigen” onderkomen met 
twee zalen ter beschikking, een grote bar en een 
keuken en genoeg opslagruimte. Nadeel was het 
vocht dat in het gebouw bleef hangen. Door het 
omliggende bos lag het gebouw eigenlijk altijd 
in de schaduw. In de winter was het nauwelijks 
mogelijk een behaaglijke temperatuur te verkrijgen. 
De nodige hartversterkingen gingen er dan ook 
goed in. Henk en Femia Hofs namen als eerste het 
beheer van het ATHA op zich. Gerard en Joke van 
Dulm namen later het stokje over. Met hart en ziel 
hebben beide beheerdersechtparen gezorgd dat 
het de leden bij activiteiten aan niets ontbrak. Van 
koffie, thee en een drankje tot een broodje, snack 
en complete maaltijden. Velen gaven ook gevraagd 
of ongevraagd ondersteuning om het verblijf in 
het ATHA zo aangenaam mogelijk te maken. De 
gehaktballen gemaakt door Annelies Holtes waren 
favoriet. Een plattegrond in ons clubblad zorgde 

ervoor dat iedereen ook het gebouw in het bos kon 
vinden, namelijk via de achteringang van Insula Dei 
gelegen aan de De Goeijenlaan.

Het interieur van het ATHA met de gezellige bar en 
multifunctionele ruimtes met veel IPA-artikelen aan de 
muur. 

Het hoofdgebouw van het Arnhemse verzorgingshuis 
Insula Dei.

Na jaren van veel plezier met het eigen onderkomen, 
het organiseren van vele activiteiten in, rondom en 
vanuit het ATHA, werd op woensdag 20 december 
2000 dit gebouw volledig verwoest door een 
brand. De oorzaak van de brand werd helaas nooit 
achterhaald. Brandstichting was het vermoeden.
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Er was niets aan te houden! Een jaar later lag het er nog 
zo bij!

Alle stoffelijke zaken van de IPA, verzamelingen 
van politieartikelen, archiefstukken en persoonlijke 
eigendommen waren verloren gegaan. Maar nog 
erger was dat er geen onderkomen meer was voor 
de vereniging. 

Gelukkig konden we na de brand gebruikmaken van 
de kantine van het politiebureau in Doorwerth. De 
bovenste etage met een groot dakterras werd gebruikt 
voor de activiteiten en er mocht ook gebruikgemaakt 
worden van de keuken aldaar. De daar bereide 
rijstmaaltijden, bereid door onder andere Henk 
Crum, waren erg in trek. Als opslagplaats mochten 
de in de kelder aanwezige, niet meer in gebruik 
zijnde arrestantencellen worden gebruikt.  De ruimte 
in Doorwerth was wel wat beperkt en daarom werd 
voor de kaartdagen uitgeweken naar het clubhuis 
van de Politie Sport Vereniging Renkum (PSVR) op 
Sportpark Hartenstein in Oosterbeek. Een andere 
locatie die hiervoor eenmalig werd gebruikt was het 
toenmalige PMT (Protestants Militair Tehuis) van 
Defensie aan de Deelenseweg in Arnhem. 

Politiebureau De Haven aan de Westervoortsedijk, 
het voormalige kantoorgebouw van de Gelderse 

Ontwikkelings Maatschappij (G.O.M.) werd daarna 
het onderkomen. We beschikten hier over een grote 
kantine en vergaderzalen op de bovenste etage van 
dit gebouw. Er was een fantastisch uitzicht, maar de 
gezelligheid kon in dit gebouw toch niet helemaal 
gecreëerd worden. 

Dit is de huidige locatie, anno november 2020: een 
parkeerplaats, waar voorheen het ATHA stond.

Politiebureau in Doorwerth met het mooie dakterras.

Clubgebouw van de PSVR op Sportpark Hartenstein.

Voormalig politiebureau De Haven, inmiddels 
gerenoveerd en met nieuwe gebruikers.



In 2013 zette Jan Freriks ons op het spoor van De 
Oosthof op de Kinderkamp in de wijk Presikhaaf 
in Arnhem. Een mooi wijkgebouw/buurthuis van 
de gemeente Arnhem met voldoende ruimte en 
een vaste beheerder. Hiermee konden we goede 
afspraken maken. Met veel plezier hebben we hier 
enkele jaren onze activiteiten mogen organiseren. 
Wijziging van het beheer maakte een verdere 
samenwerking niet mogelijk op de wijze die we 
gewend waren.

Wijkcentrum/buurthuis De Oosthof.

De kantine van korfbalvereniging SIOS ’61 op 
sportpark Overhagen te Velp werd het nieuwe 
onderkomen. Vanaf maart 2015 tot heden mogen 
wij hier onze activiteiten houden. Het beheer van 
de kantine mogen we zelf uitvoeren en Fred en 
Annelies Holtes zorgen hier voor een welkom 
gevoel door hun goede zorgen.  

Kantine van korfbalvereniging SIOS ’61 te Velp.
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In de jaren 80 werd er door het toenmalige bestuur 
geopperd om met een aantal mensen een weekend 
te gaan kamperen in Harskamp. Het werd de 
staatsbosbeheercamping De Harskamperdennen 
in Harskamp. Bij dat eerste weekend in 1987 waren 
onder anderen de volgende echtparen aanwezig, 
deels vergezeld door de kinderen: Hofs, Van der 
Pol, Middelman, Crum, Brendel, Vos en Koehorst.

Het werd een gezellig weekend met allerlei 
activiteiten, maar ook veel plezier met elkaar. Het 

motto was dan ook: alles mag, niets moet. Je doet 
lekker je eigen ding en sommige dingen doe je 
samen. ‘s Avonds werd het toch wel fris, maar met 
z’n allen in de voortent van de familie Hofs was het 
aangenaam warm.

Gezelligheid en mooi weer!

Na dit gezellige weekend zouden er nog zeer vele 
volgen zoals naar camping ‘t Schinkel in Hoenderloo. 
Daar waren weer meer caravans en tenten van de 
partij, maar de voortent van de familie Vos werd 
uitgebouwd en ook daar paste een ieder in. Onder 
het genot van de eigengemaakte advocaat en 
vlierbessenjenever van Tjitske Vos kon de pret niet 
lang genoeg duren. Traditie werd vanaf die keer 
dat Marion Vos op de zondagmiddag ijs ging halen 
bij  IJs van Co. Daar kwamen op het laatst zelfs 
koelboxen aan te pas, om het niet te snel te laten 
smelten. Ook waren de plastic lepels bij sommigen 
erg in trek. Zonde om weg te gooien!!
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Samen voor de caravan van de familie Vos.



Heerlijke chaos onder en bij de “noodoverkapping”.

Na Hoenderloo kwam Lieren bij Beekbergen. Ook 
daar werd de groep steeds groter. Er werd zelfs 
voor de avonden een militaire tent geregeld om 
toch maar bij elkaar te kunnen zitten. Hier werd door 
een aantal mensen zelfs langer dan een weekend 
gekampeerd. Het viel namelijk in de meivakantie 
en toen werd er zelfs een 10-daagse van gemaakt. 
In Hoenderloo en Lieren zijn we meerdere keren 
geweest, soms gingen we wel twee keer in het jaar, 
in het voor- en najaar.

Het militaire tentdoek was een uitkomst!

De barbecue staat lekker te roken.

Na regen komt zonneschijn: lekker een ijsje eten van IJs 
van Co.

Later hebben we 
nog een paar maal 
op camping De 
Pampel gestaan. 
Daar hadden we 
in een weekend 
één bui regen, 
maar dan wel van 
48 uur! Gevolg 

was dat de kinderen hun tent uitzwommen en over 
verschillende caravans werden verdeeld. De grote 
tent gaf uitkomst voor de barbecue dat weekend, 
want die kon net onder een afdakje opgezet 
worden. Op het moment van de barbecue werd het 
droog. Toen het eten op was, begon het wederom te 
regenen. Sommige kampeerders konden zelfs hun 
caravan niet bereiken zonder met de enkels in het 
water te staan.

Vanwege een jubileum werd er ook een weekend 
georganiseerd op Camping Arnhem. Dit werd zelfs 
internationaal bezocht. Er was een grote opkomst, 
wel 25 combinaties. Helaas zijn hiervan geen 
plaatjes bewaard gebleven!

Buitenland
Hierna was het de beurt om ook een keer in het 
buitenland te kamperen. Vanuit het buitenland waren 
al meerdere uitnodigingen voor kampeerweekenden 
ontvangen en ons lid Gerrit van der Pol en zijn vrouw 
Corrie waren de eerste pioniers in deze. Zij hadden 
in 1986 al gekampeerd bij de IPA Ried in Oostenrijk 
en de IPA Bern in Zwitserland. 

België werd bezocht. Nadat kleine delegaties al in 
1988 en 1990 in Leopoldsburg waren geweest, werd 
in 1991 met een grotere groep afgereisd. Het was 
een “camping” op een voetbalveld met weinig tot 
geen sanitaire voorzieningen. Dat was dus wassen 
met een teiltje koud water! Op de avonden kon je 
wel lekker eten in de kantine. Daarna zijn we nog 
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een lang weekend naar Ieper geweest. Ook hier 
zijn nog veel anekdotes over te vertellen, zoals het 
legendarische proosten met de Belgen. Wij allemaal 
het glas in de hand en de Belg nam de tafel mee!!!  
Hoezo domme Belgen?! Verder hadden de Belgen 
ruim plek gemaakt voor hun caravan en auto en 
moesten wij zodanig onze kampeeronderkomens 
naast elkaar zetten dat je zo gauw je je caravan 
uitstapte, je bij de buren onder de luifel stond. We 
hebben daar wat af gelachen met elkaar. 

In Duitsland werden ook diverse IPA weekenden 
bezocht. Keulen werd in 1990 volgens een verslag 
van Gerrit van der Pol bezocht door zestien Duitsers, 
twee Oostenrijkers, vier Zwitsers, twee

Een rondrit op de zondagmiddag richting Köningswinter.

Leopoldsburg 1990, start van een fietstocht.

Leopoldsburg 1991. De sanitaire voorzieningen waren 
een beetje “spartaans”!

Denen, twee Engelsen, acht Belgen en vierentwintig 
Nederlanders, van wie vijf uit het District Arnhem. In 
1991 werd Herzogenrath en in 1994 werd Munster 
met een bezoek vereerd. Over de aantallen 
bezoekers is hier niets vermeld. De kinderen die nog 
steeds meegingen, hadden uiteindelijk een eigen, 
klein tentenkamp bij het geheel. Daar hebben de 
kinderen het nu nog steeds over, dat dat zo gezellig 
was.

Feestelijke ontvangst in 1986 op de camping in Bern.

Keulen 1990.
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Weer terug in Nederland, kwamen we via Groesbeek, 
Hoenderloo, Lieren en Stokkum uiteindelijk in IJzerlo 
terecht op Camping ‘t Hoftijzer. Het was zo gezellig 
om met elkaar te kamperen dat we besloten dat we 
ook in het najaar wel een weekend eropuit konden. 
Het jammere in IJzerlo was dan dat je aan de 
goede kant van het veld moest staan, anders werd 
je gedurende de nacht wakker gehouden door de 
eikels die naar beneden vielen. Hier was het vaste 
prik om op de vrijdagmiddag boodschappen te doen 
in Dinxperlo (heerlijke olijven en Turkse sausen) en 
dan in de avond in het buurthuis te eten. Als we 
dat op tijd aangaven, had de beheerder soms zelfs 

heerlijke biefstuk. Een grote tent was hier niet nodig, 
want we konden hier ’s avonds binnen zitten op de 
deel van de voormalige boerderij. Er brandde dan 
een heerlijk haardvuur waarbij menig mop verteld is 
en er zelfs door een aantal mensen werd gezongen. 
(Over een kraai!). En dat in meerdere talen! Op de 
zaterdagavond was het vaste prik om de barbecue 
aan te steken, zodat een ieder zijn of haar zelf 
meegebrachte spullen er op kon leggen. Dit was 
altijd wel een hoogtepunt van het weekend. We 
hebben zelfs een keer een heerlijke grote ijstaart 
gehad. Fred moest er hard voor rijden, anders was 
hij al gesmolten! Voor de kinderen was deze locatie 
erg leuk omdat ze in de boerderij op de hooizolder 
boven de deel mochten slapen (althans wat er van 
slapen terecht kwam!)

Activiteiten volop, zoals hier de ochtendfitness in Lieren 
1993. 

In IJzerlo hebben we menig spel gedaan. Een heus 
jeu-de-bouleskampioenschap met een mooie prijs: 
een collage gemaakt door Arnold Hollander. Deze 
heeft nog jaren de wand van het ATHA gesierd. 
Verder hebben we nog een keer Koningsschieten 
gedaan. De kunst was om de haan van de paal af 
te schieten. Wie het laatste stukje eraf schoot, had 
gewonnen. 

Stokkum 1994: een groot kampeerveld om te barbecueën 
op zaterdag. Altijd een hoogtepunt!

Leopoldsburg 1991.

Mooi weer in Ieper, de camper van Piet Moison staat op 
de achtergrond.

Vanuit Ieper werden diverse excursies georganiseerd.
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Op het moment dat de kinderen niet meer 
meegingen, zag je het aantal kampeerders 
teruglopen. We hebben nog een keer op camping 
Coldenhove in Eerbeek gestaan. Dat werd een 
legendarisch weekend. Het was namelijk nogal 
koud volgens sommigen, anderen hadden zich daar 
op gekleed. Doordat de animo voor deelname aan 
de kampeerweekenden steeds minder werd heeft 

het bestuur besloten te stoppen met de organisatie 
van de kampeerweekenden van de IPA Arnhem e.o.

Alles bij elkaar genomen, hebben we enorm veel 
pret beleefd aan het samen kamperen en samen 
allerlei dingen beleven in de loop van de jaren. Een 
ieder die mee geweest is in die tijd: alsnog bedankt 
voor de gezellige dagen! We kamperen nog wel bij 
andere IPA districten, zoals hier bij IPA Nijmegen 
e.o.

De wisseltrofee voor het jeu de boules, gemaakt door 
Arnold Hollander.

IJzerlo 1998. De boerderij met op de deel het gezellige 
zitje voor de “oudjes” en boven het favoriete plekje van 
de jeugd: de “hooizolder-slaapplaats”.

IJzerlo 1998. Ook hier weer gezamenlijk eten en veel 
gezelligheid.

Camping Coldenhove midden op de Veluwe, nu een 
Landal Camping.
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vReizen IPA Arnhem e.o
De eerste groepsreizen in 1992 en 1993
“De eerste meerdaagse groepsreis die IPA Arnhem 
e.o. maakte, was in 1992 naar Parijs. Van 19 oktober 
1992 tot en met 21 oktober 1992 verbleven we in 
Parijs in hotel Primavera. De reis werd uitgevoerd 
door een chauffeur van reisbureau Morren. Het 
was een geheel verzorgde reis. We hebben alle 
highlights van Parijs bekeken. We zijn zelfs naar 
Disneyland geweest. Ik weet nog dat enkelen van 
ons daar de weg kwijt raakten”, aldus de woorden 
van Corrie van der Pol.

Er brak een periode aan waarin op navolging van het 
IPA-district Oost-Brabant vele groepsreizen werden 
georganiseerd. In 1993 werd een reis naar Praag 
georganiseerd door Rijk Middelman. In oktober 
gingen we met reisbureau Morren naar hotel Vitave 
in Praag. De prachtige stad werd bewonderd en we 
maakten een boottocht over de Moldau. Als er dan 
mensen zoals Gerrit van der Pol en Jan Burghart in 
het reisgezelschap zitten, dan is het vaak een dolle 
boel.

Bezoek aan Kerstmarkten
Naast de meerdaagse groepsreizen werden 
er dagtochten gemaakt naar de kerstmarkten 
in Duitsland. Zo werd in 1990 de kerstmarkt in 
Oberhausen bezocht. Nog lekker veilig dichtbij. 
Maar de plaatsen Keulen, Münster en Neurenberg 

ontkwamen ook niet aan de kooplustige 
Nederlanders. Als het dan niet de ontelbare 
kerstfrutsels waren, dan waren het wel de heerlijke 
snacks, chocolademelk en vooral de glühwein die 
men zich goed liet smaken. 

Alles werd in het werk gesteld om (IPA) Arnhem 
op de kaart te zetten. Zo werden in 1999 Sint en 
Piet door de Arnhemse VVV uitgenodigd om op de 
terugweg naar Spanje op de grootste kerstmarkt 
van Europa in Neurenberg promotie te maken voor 
het in 2000 te organiseren EK voetbal in Nederland. 
Tijdens een anderhalf uur durende, rechtstreekse 
tv-uitzending werden alle kerstmannen ten tonele 
gevoerd. Russisch-orthodoxe naast Amerikaanse 
dikbuiken, mediterrane kerstlieden en Zweedse 
koukleumen en dan “onze” Jos en Jos. Een beetje 
raar, maar wel leuk!

Groepsreizen 2010, 2011 en 2014

Reis Baltische staten 2010
Onder leiding van Rijk en Zina Middelman werd 
in 2010 een 13-daagse vlieg- en busreis naar de 
Baltische Staten gemaakt. Zina, geboren in Wit-
Rusland, had nog haar contacten in Letland waar zij 
bij de politie heeft gewerkt en zo kon met haar kennis 
en kennissen een mooie reis worden georganiseerd. 
Hierbij werd naast de Baltische Staten ook St. 
Peterburg in Rusland bezocht. Een ontmoeting 
met de IPA St. Petersburg was onderdeel van het 
programma. Het strenge regime bij de grenzen werd 
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aan den lijve ondervonden en kostte de nodige tijd. 
Maar de pracht en bijzonderheid van deze landen 
gaven de reizigers een buitengewone ervaring.

Reis Berlijn 2011
De reis naar Berlijn, eind november 2011, was in 
combinatie met het bezoek aan de kerstmarkt 

aldaar. Van der Valk Vakanties bracht ons met de 
bus naar Berlijn en hun hotel. Daar werd genoten 
van een heerlijk verblijf, goede verzorging en van 
de reis met veel bezienswaardigheden en natuurlijk 
meerdere kerstmarkten.

Reis Boedapest 2014
De reis naar de mooie plaats Boedapest in Hongarije 
was ook een weerzien met de IPA Hongarije, de 
afdeling in Pécs. Met Bolderman en chauffeur Gijs 
werd de busreis, die bijna twee dagen duurde, 
via Zuid-Duitsland ondernomen. Overnachting in 
Sopron in Hongarije en de volgende dag door naar 
Boedapest. Hier werd vijf dagen genoten van een 
mooi programma. We hadden een mooi hotel, maar 
tot twee keer toe stonden we midden in de nacht 
op de gangen in onze nachtkleding, omdat het 
brandalarm afging. Hilariteit alom en gelukkig geen 
brand! 

Kerstreis Londen in 2012
De kerstreis naar Berlijn in 2011 was goed bevallen, 
dus werd in 2012 besloten de andere kant op te gaan. 
Nogmaals met Van der Valk Vakanties werd via de 
treintunnel naar Londen gereisd en overnacht in het 
IBIS Hotel. IPA-collega’s Paul en Vince uit Londen 
verzorgden een sfeervolle avondrit door het centrum 
van Londen met een bezoek aan Downingstreet 
10. Ook het parlementsgebouw werd bezocht. De 
kerstsfeer was wat minder uitbundig dan men van 
te voren had bedacht. In 2013 werd wederom naar 
Duitsland afgereisd om daar in vijf dagen de stad 
Dresden te bezichtigen.
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Groepsreizen Praag, Berlijn, Schotland, Zwarte 
Woud en Noorwegen

Praag 2016
Het was de tweede keer dat deze mooie Tsjechische 
hoofdstad Praag werd bezocht, maar dat was het 
meer dan waard. In de zogenaamde “gouden stad” 
gelegen aan de Moldau kun je te voet eigenlijk alle 
bezienswaardigheden bewonderen. Het prachtige 
plein in het historisch centrum, een middeleeuws 
astronomisch uurwerk dat elk uur de Parade van de 
Apostelen laat zien, de Karlsbrug en natuurlijk de 
Praagse Burcht. Een geweldige 8-daagse reis met 
Bolderman en chauffeur Roel.

Berlijn 2016
In 2015 brachten we met een dagreis een bezoek 
aan de kerstmarkt in Valkenburg. Even een “low-
budget reis” tussendoor. In 2016 vertrokken we 
nogmaals naar Berlijn, omdat het bezoek aan 
Berlijn in 2011 zo goed was bevallen. Er werd 
afgereisd op 27 november en op 1 december 
reisden we terug met Van der Valk Vakanties. Het 
was een mooie combinatie van Berlijn bekijken met 
zijn karakteristieke panden, wijken en natuurlijk 
Checkpoint Charlie en het bezoeken van de 
sfeervolle binnenstad en de vele kerstmarkten. Met 
een Nederlandse gids werd voormalig Oost-Berlijn 
bekeken. Gelukkig waren we op tijd weg, want 
twee weken later boorde zich een vrachtauto in de 
kerstmarkt, daar waar wij hadden gelopen.

Schotland 2017
Het was een heel eind naar het hoge noorden op 
het Engelse eiland. Met de veerboot over bij Calais. 
De “White Cliffs of Dover” in het mooie zonlicht was 
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de start van een prachtige reis. Chauffeur-reisleider 
Roel van Bolderman had het gemakkelijk, want onze 
eigen reiscommissie (Leen, Fred en Marjo) zorgde 
voor een mooi programma. Daar moest wel elke 
avond zwaar over worden vergaderd. Vanuit het 
centraal gelegen Schotse hotel in Arrochar werden 
de vele mooie plekjes in dit ruige land bezocht. Van 
de boottocht met een stoomboot op Loch Katrine 
tot Ben Nevis, de hoogste berg van Schotland en 
van Edinburgh Castle tot whiskyproeven in Oban. 
Super reis.

Zwarte Woud 2018
Deze reis werd voor het eerst gemaakt met de 
jonge reisorganisator Midland Tours, geleid door 
Roel Arends en Gijs Beijers. Twee buschauffeurs 
die al menigmaal als chauffeur van Bolderman 
mee waren geweest op voorgaande IPA-reizen. Nu 
gaven zij met een eigen bus een mooi vervolg aan 
onze reizen.

Voor aanvang van deze reis was het nog even 
spannend, want het hotel waar wij zouden verblijven 
had een nieuwe eigenaar gekregen en onze 

reservering was niet overgedragen. Gelukkig kwam 
alles goed en reed Roel de smalle bergweggetjes 
omhoog naar het plaatsje Bernau im Schwarzwald, 
waar we gastvrij werden ontvangen in ons 
onderkomen Hotel-Landgasthof Adler. 

Prachtige omgeving in Zuid-Duitsland en wij zagen 
de binnenstad van Freiburg en het uitkijkpunt 
“Schauinsland” op 1281 m. hoogte. De Titisee 
en de Bodensee met het bloemeneiland Mainau 
en natuurlijk de watervallen van Schaffhausen. 
Ook even een uitstapje gemaakt naar Frankrijk: 
wijn proeven in Colmar. We sloten deze mooie 
zevendaagse reis af in Babberich.

Noorwegen 2019
De bus van Midland Tours stond met twee 
chauffeurs klaar in Babberich. Gijs had zijn vrouw 
Diana (ook buschauffeur) meegenomen, zodat 
de lange reistijd goed verdeeld kon worden. Een 
onvergetelijke reis naar een adembenemend mooi 
land. De bootovertochten waren zeer bijzonder. De 
natuur was prachtig en de hotels waren uitstekend. 
Hotel Elveseter in midden Noorwegen, gelegen 
in een prachtig dal, is voor de bezoeker van 
Noorwegen een must. We waren hier eind mei, 
maar we werden ’s ochtends verrast met sneeuw! 
Tijdens het passeren van hoge bergpassen werd 
later ook nog de nodige kou en sneeuw getrotseerd. 
De groepsfoto is gemaakt bij de “Flåmsbana”, de 
spoorbaan waarmee een hoogte van 866 m. binnen 
20,2 km wordt overwonnen. In 1923 werd begonnen 
met de aanleg van het spoor en pas in 1940 reed 
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de eerste trein over dit traject. Het bezoek aan de 
kustplaats Bergen was ook een hoogtepunt. Als 
afsluiting nog een bezoek aan Oslo en dan retour 
met de nachtboot vanuit Gőteborg naar Kiel. Met 
tropische temperaturen kwamen we terug in 
Babberich.

IERLAND 2020
De geplande reis in 2020 naar Ierland kon door 
COVID-19 helaas niet doorgaan, maar dit blijft een 
reisbestemming voor de toekomst. We kunnen al 
even vooruitblikken met deze mooie foto van de 
Ierse Cliffs of Moher.
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Klaverjassen, Jokeren en Rummikub

Als je vraagt: “Zullen we een potje kaarten?” dan 
weet je eigenlijk al direct dat daarmee klaverjassen 
wordt bedoeld, een in Nederland al sinds 1890 
populair kaartspel. Destijds was Klaverjas een 
van de, zo niet het meest populaire kaartspel in 
Nederland en omstreken. De basis van het spel gaat 
terug tot de 14e eeuw. De toenmalige versie van het 
klaverjassen werd in de gehele Benelux gespeeld 
en stond bekend onder de naam Vijfhonderden.
Binnen de politiediensten was het ook een geliefd 
tijdverdrijf: je hebt vier personen nodig, het zijn 
relatief korte potjes die je speelt en bij het afbreken 
van het spel kun je daarna ook snel weer verder. 
Ideaal voor tijdens de wachttijden bij ME-optredens, 
tijdens opleidingen in de pauzes en vast en zeker 
ook in de nachtelijke uren op politiebureaus.
Het klaverjassen werd binnen de IPA Arnhem e.o. 
een geliefd spel. Of dit in de beginjaren van de 
IPA in het onderkomen aan de Onder de Linden in 
Arnhem ook het geval is geweest, is onduidelijk. Uit 
die periode is er geen informatie beschikbaar. Het 
is zeker niet ondenkbaar dat menig “boompje” is 
gekaart in de sociëteit van de KMAR. 

Een vol ATHA

Nadat de IPA was verhuisd naar het Arthur 
Troop House Arnhem (ATHA) werd gezocht naar 
activiteiten die extra leden naar het clubhuis zouden 
trekken. Max en Baukina Prasing hadden rond 
1977 al ervaring opgedaan bij de IPA in Duitsland, 
waar het toen al gebruikelijk was om klaverjas- 

en jokeravonden op te zetten. Dit voorbeeld werd 
overgenomen en zorgde ervoor dat er tot op de dag 
van vandaag klaverjas- en jokeravonden worden 
georganiseerd. In de tijd in het ATHA was de leiding 
in handen van Max Prasing en Willem Hiebrink, 
later overgenomen door Baukina Prasing samen 
met Ab Klaver. De namen van Sieger Boerema en 
Jan van Eden worden in die tijd ook genoemd voor 
de organisatie van het kaarten. 

Kaartdagen in het ATHA met een zeer gezellige uitstraling

Naast de kaartavonden werden er ook kaartdagen 
georganiseerd. Vanuit het hele land kwamen tot wel 
100 IPA-leden naar het ATHA om daar in de mooie 
bosrijke omgeving te genieten van gezelligheid, 
gekoppeld aan fanatiek klaverjassen en goede 
innerlijke verzorging. Er is zelfs een periode 
geweest dat de kaartdagen tweemaal per jaar 
werden georganiseerd. Willem Lindsen was hiervan 
de grote animator/organisator. Nadat hij in 1986, 
samen met zijn kleinzoon Mark, door een noodlottig 
ongeval om het leven kwam, werd het kaarttoernooi 
in de maand november naar hem vernoemd, het 
“Willem Lindsen toernooi”. De hierbij behorende 
wisseltrofee werd uitgereikt in de jaren 1986 t/m 
2006. De trofee is nog steeds in het bezit van IPA 
Arnhem e.o.
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Willem Lindsen wisseltrofee
Na de ontvangst met koffie en koek werden de 
kaartdagen in de ochtend begonnen met het kaarten 
van drie boompjes. Dan was er een uitgebreide 
lunch met uitsmijters, soep, kroketten en belegde 
broodjes. Dit werd verzorgd in de eigen keuken van 
het ATHA, waar de beheerders Henk en Femia Hofs 
en later Gerard en Joke van Dulm zich het vuur uit de 
sloffen liepen om iedereen het goed naar de zin te 
maken. In de middag werden er weer drie boompjes 
gespeeld. Alles bij elkaar waren dat leuke dagen. 
Na het wegvallen van Willem Lindsen namen Rijk 
Middelman en Rob Blumink de organisatie van 
deze kaartdagen op zich.

De kaartcommissie: Rob Blumink (L) en Rijk Middelman 
(R)
Na de brand in het ATHA werden de kaartdagen 
gehouden in de Onderofficiersmess op de 
Oranjekazerne aan de Koningsweg in Arnhem. 

Een mooie accommodatie met ook een uitstekende 
verzorging door het defensiepersoneel. Door de 
extra ruimte konden hier toen 140 deelnemers 
meedoen! De reguliere kaartavonden werden tijdelijk 
georganiseerd in het toenmalig onderkomen van de 
PSVR op Sportpark Hartenstein in Oosterbeek. De 
ruimte was wel wat beperkt, maar de gezelligheid 
was niet minder groot. 

Onderoficiersmess op de Oranjekazerne

Er werd ook een kaart dag georganiseerd in het 
toenmalige PMT aan de Deelenseweg in Arnhem, 
naast de Oranjekazerne van Defensie. De grote 
kaartdagen verdwenen een beetje uit beeld, maar 
de kaartcompetities van onze eigen IPA Arnhem 
e.o. bleven zeker bestaan. Na het overlijden 



van Jan van Eden, die destijds samen met Jan 
Freriks het kaarten organiseerde, hielp Baukina 
Prasing weer bij het kaarten. Ook Fred Holtes 
werd ingeschakeld voor het organiseren, waarbij 
we inmiddels waren verhuisd naar De Oosthof op 
Presikhaaf. De beheerder van het buurthuis, Ronnie 
van Woerkom, zorgde voor een gezellige sfeer op 
de kaartavonden. Tevens werd hier nog een laatste 
landelijke kaartdag gehouden met 44 deelnemers 
vanuit het hele land. 

Jan Freriks werd opgevolgd door Bauke Nales. 
Zeer nauwgezet zorgt Bauke voor de sluitende 
administratieve zaken bij de kaartspelen 
(klaverjassen en jokeren) en sinds kort ook het 
Rummikub in ons huidige onderkomen, de kantine 
van korfbalvereniging SIOS ‘61 in Velp. 

Het Rummikub spelen en klaverjassen in de kantine van 
SIOS ‘61
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PSVR-gebouw op Sportpark Hartenstein
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Evenementen en activiteiten
Autotoer- en Puzzeltochten
In de jaren 80 werden er veel autotoer- en puzzeltochten gehouden. Door kaartlezen en routebeschrijvingen 
volgen werden routes gereden en moesten er onderweg opdrachten worden uitgevoerd. Ook binnen de 
IPA werd veelvuldig een puzzeltocht uitgezet. Vooral voor de jeugd waren er onderweg leuke opdrachten 
en vele vragen, die allemaal te beantwoorden waren vanuit de situaties en aanwijzingen onderweg. In de 
wintermaanden werd het altijd een “snertrit”, niet omdat de rit snert was, maar omdat er voor de deelnemers 
een heerlijke kop dampende erwtensoep onderweg of op het eindpunt stond te wachten.

Bingo (Kerst en op onze reizen)
Diverse bingoavonden zijn er gehouden in alle onderkomens en op vele momenten, zoals met Kerst, 
tijdens vele reizen of zo maar op een zondag. 

Bowlen was door de jaren heen een telkens terugkerend uitje, met een hapje en een drankje, zoals op de 
Schelmsebrug in Arnhem, in Herwen in Café-bowling “De Lange Jan” en bij de Grietshe Poort in Zevenaar. 

Bowlen



Dagtochten en Excursies
Het gaat te ver om alles te benoemen. Er zijn 
vele uiteenlopende zaken in de afgelopen jaren 
bezocht. Vanuit de laatste jaren een impressie. 
In de papierfabriek Parenco in Renkum werd 
uitleg verkregen over de productie van het 
krantenpapier. De binnenstad van Zutphen 
werd bezichtigd en de grachten bevaren. 
Gevolgd door uitleg over het bierbrouwen in 
de Stadsbrouwerij. Het Politiemuseum van 
Henk Baron in het Brabantse Langenboom 
zorgde voor veel herkenning van attributen, 
uniformen en voertuigen. Het bezoek aan de 
Taptoe Rotterdam in Ahoy was een muzikaal 
hoogtepunt en het bezoek aan de radio- en TV 
studio van TV Gelderland was zodanig leuk dat 
dit meerdere keren werd bezocht. Het bezoek 
aan de Wageningen University & Research 
(WUR) was bijzonder indrukwekkend. Al die 
mooie gebouwen en zeker de binnenzijde 
daarvan. Je zou bijna niet aan studeren 
toekomen. 

Feest- en dansavonden
In het ATHA zijn in de loop der tijden vele feestjes georganiseerd. Een eigen onderkomen geeft hiervoor de 
ruimte en met inzet van vele leden werden deze avonden goed bezocht. De dansband Delta, die bestond 
uit meerdere politiemensen zorgde als tegenprestatie voor het gebruik van het ATHA als oefenruimte 
en opslag, voor de dansmuziek tijdens een “Back to the Sixties” in 1995. Om de dansvaardigheden te 
verbeteren werd er zelfs dansles gegeven door een “eigen” danspaar.



38 | IPA Arnhem 

Jeu de Boules kampioenschappen in Zevenaar
Al meerdere jaren worden er heuse kampioenschappen 
van dit spel gehouden in het onderkomen van de jeu de 
boules vereniging in Zevenaar. In de wintermaanden kan 
hier heerlijk overdekt en verwarmd worden gespeeld. De 
vaardigheden opgedaan op de campings in de zomer 
komen hier dan van pas en dan lekker afsluiten met een 
stampotten-buffet.

De sfeervolle tijd rond kerst
De tijd rondom Kerst is een tijd voor samen leuke dingen doen. In het ATHA, onder leiding van Roelie 
Ronteltap werden kerststukjes gemaakt. Heerlijke dennengeur en een warme kop chocolademelk bracht 
iedereen in de juiste kerstsfeer. Later werden Andrea Guiting en Loes Veldink ingeschakeld om de IPA-
leden creatief bezig te laten zijn. De kerstavonden zijn elk jaar een vast hoogtepunt met een leuke bingo 
en een heerlijke maaltijd. De laatste jaren werd dit gehouden in ’t Centrum Reijmer in Babberich. Als 
afsluiting van de kerstperiode en als start van het nieuwe jaar wordt in begin januari de nieuwjaarsreceptie 
gehouden. De laatste jaren worden hierbij de jubilarissen van de vereniging gehuldigd.

Wandeltochten
De prachtige natuur in en om Arnhem maakt dat deze bij uitstek 
geschikt is om te voet te ontdekken. Naast meerdere tochten met 
onze eigen BOA (Bijzonder Opsporingsambtenaar) Lucas Vos, zijn in 
de bossen op en rondom Park De Hoge Veluwe en op de Wildkansel 
in Ede diverse tochten gemaakt. Soms om het burlen te horen of wilde 
zwijnen te spotten, de andere keer het ontdekken van bijzondere 
paddenstoelen en dan plotseling een mooi afgeworpen (door Lucas 
neergelegd) hertengewei te vinden. Ook in de stad Arnhem hebben 
we vele middag- en avondwandelingen gehouden. Een hele serie 
van die wandelingen was uitgezet in de vorm van een speurtocht 
c.q. puzzeltocht. De parken Sonsbeek en Zypendaal waren daarvoor 
zeer geschikt. Een aansluitende bezichtiging van Kasteel Zypendaal 
kon in 1990 nog. Getuige een verslag door de familie Kuijper in de 
“Melder” van 1999 werd door de gezinnen volop genoten van die 
spannende wandelingen, vooral die in het donker, met zaklamp! 
De pauzes tijdens die tochten waren goed verzorgd met een hapje, 
warme chocolademelk en Glühwein. 
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Lezingen
Menigmaal zijn er in de onderkomens van de IPA Arnhem e.o. 
middagen of avonden gevuld met het verstrekken van interessante 
informaties en wetenswaardigheden door middel van lezingen. 
Zoals  over Karel Doorman, schout-bij-nacht van de Koninklijke 
Marine, door zijn kleinzoon Jan-Maarten, uitleg over de situatie in 
het Midden-Oosten door collega Ziad Amro en de verhalen over 
de Achterhoekse “slachtvisite”, met de nostalgische klederdracht, 
gebruiken en heerlijkheden uit de Achterhoek door drie enthousiaste 
dames van de Historische  Vereniging Oud Noordijk. Wijnliefhebbers 
hebben inmiddels enkele wijnproeverijen mee kunnen maken in ons 
clubgebouw gegeven door Tobias en Ulrike Desoye. De aanleiding 
hiervoor was een bezoek aan Senheim in de Moezelstreek in 2013 
door het bestuur van IPA Arnhem e.o. Daar werd het Weingut & 
Gästehaus Karl Desoye bezocht. Nadat bleek dat zij ook bereid 
waren in Nederland een wijnproeverij te verzorgen waren de 
afspraken daarvoor snel gemaakt. De jaarlijkse mogelijkheid om 
wijn te bestellen is hier nog een mooi vervolg op.

Wat deden we nog meer?
Er zijn al veel activiteiten van de IPA Arnhem e.o. genoemd, maar we hebben de afgelopen 60 jaar nog wel 
meer gedaan. Misschien komen er nog mooie herinneringen boven drijven als u denkt aan: paaseieren 
zoeken en paasstokken maken, klootschieten rondom het ATHA en in Park Angerenstein, spellenmiddagen 
in het ATHA, kerstschieten in het ATHA, vele IPA-huizen bezoeken in binnen- en buitenland. . . . .
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De lijfspreuk van de International Police Association 
“Dienen door vriendschap”  op voorspraak van  Sir 
Arthur Troop heeft na ruim 60 jaar nog altijd een 
waarde die elke dag waargemaakt kan worden. IPA 
Arnhem e.o. heeft vele vriendschappen onderhouden 
vanaf haar oprichting in 1960. Vriendschappen die 
soms werden uitgebouwd tot ware persoonlijke 
banden, zowel binnen Nederland, maar zeker 
ook in het buitenland. Vanuit de politieorganisatie 
werd de IPA Arnhem e.o. regelmatig gevraagd om 
ondersteuning te geven voor het opvangen van 
buitenlandse collega’s op werkbezoek in Nederland 
of om de politieorganisatie juist in het buitenland 
te vertegenwoordigen. Van hieruit ontstonden dan 
brede contacten met IPA-delegaties.

Duitsland
Al snel na de oprichting van ons district werden de 
eerste bezoeken gebracht aan IPA Oberhausen en 
IPA Aachen (Aken). Hieruit volgden vele bezoeken 
over en weer en werden zelfs activiteiten samen 
georganiseerd. Ook zijn er in de beginjaren 
contacten geweest met de IPA Duisburg, Dortmund, 
Hamm en Detmold. Helaas zijn deze contacten op 
dit moment slapende.

Verenigd Koninkrijk 
De herdenkingen van de “Slag om Arnhem” in de 
maand september zorgden in Arnhem voor extra 
aandacht vanuit Engeland. Al sinds de jaren ‘50 
hebben de gemeentes Croydon (nu onderdeel 
van Groot Londen) en Arnhem als zustersteden 
op sportief en cultureel gebied contact met elkaar. 
Na een bezoek aan Arnhem van politiecollega 
Allan Sinclair, rond 1990, kreeg het politiecontact 
vorm. Vele Engelse collega’s zijn officieel ingezet 
om dienst te doen in en rondom Arnhem tijdens de 
herdenkingen. De interactie met de IPA Arnhem 
e.o. ontstond hierdoor ook en menig sociaal 
gebeuren werd tussen Arnhemse en Engelse (IPA-)
collega’s georganiseerd. Collega’s uit Croydon, 
Kent, Chelmsford, Ipswich, Wakefield en van de 
Central Scotland Branch hebben we hier ontmoet 
en begeleid. Natuurlijk werden er tegenbezoeken 
gebracht aan Engeland.

In 1989 werd een delegatie uit Arnhem welkom 
geheten bij de “R-Branch” IPA Kent. Gastgezinnen 
zorgden voor een mooi onthaal en een vol 
programma. Wisseling van de wacht in Londen, huis 
van Winston Churchill bezoeken, etc. Uitwisseling 
van de IPA-geschenken op een gezellige avond 
en een afscheid met uitnodigingen om vaker terug 
te komen. Dat terugkomen is menigmaal gebeurd. 
Allan Sinclair was zo ingeburgerd in de Arnhemse 
politie dat hem officieel een Nederlands politie-
uniform werd uitgereikt. Hij was er zeer trots op. Allan, 
samen met Vince Fuller, hebben menig collega in 
en rondom Londen de bezienswaardigheden laten 
zien. 

Bezoek aan het IPA-huis Oberhausen



Frankrijk
De Franse taal is vaak een barrière om politionele 
contacten op te doen. “Papa fume une pipe” kennen 
we dan nog wel, maar als het op technisch Frans 
aankomt, wordt het lastig. Nu zijn de Fransen ook 
niet verzot op het spreken van buitenlandse talen, 
maar toch zijn er IPA-contacten met dit land. In 1988 
werd ingegaan op de uitnodiging van IPA Section 
Gironde-Landes in Bordeaux, die in mei van dat jaar 
hun derde lustrum gingen vieren. Laten we nou een 
(nagenoeg) perfect Franssprekende collega in onze 
IPA-gelederen hebben, die het voortouw nam en 
vier personen aanmeldde voor een verblijf van een 
kleine week aldaar. Hier bleek dat taal geen enkel 
probleem is als je als vrienden met elkaar omgaat.
Samen met de andere aanwezige buitenlandse 
collega’s (uit Denemarken, Italië, Spanje en 
Zwitserland) werd de actieve dienders gevraagd 
het uniform aan te trekken, waarna een aantal 
politiegerelateerde onderwerpen aan bod kwamen. 
Inzage in het toen ultramoderne verkeerssysteem 
van Bordeaux GERTRUDE (en wij maar denken 
aan een leuke dame), waarmee in heel Bordeaux 
de verkeerslichten vanuit één centrale aangestuurd 
konden worden. De verkeersbeurs werd bezocht 
en op de Place de Comédien werd nog even 
het verkeer geregeld en een Nederlandse bon 
uitgeschreven voor de fout geparkeerde auto van 
de voorzitter van IPA Bordeaux. Mooi was hier te 

zien dat elk land zijn eigen werkwijze had. Dune 
du Pilat, het hoogste duin van Europa beklommen, 
verse oesters eten, barbecueën, dansen in de 
buitenlucht en waterskiën. Vele activiteiten werden 
ondernomen met collega’s en onze gastgezinnen. 
Het gebruikelijke glaasje wijn (soms al om 11.00 uur 
’s morgens!) ontbrak hier niet.  

Verenigd Koninkrijk
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Hongarije
De politie Gelderland-Midden kreeg vanuit het 
Ministerie in 1992 een samenwerkingsverband 
aangereikt met de regio Baranya in Hongarije. 
Aan ieder district in Nederland werd een district 
in Hongarije gekoppeld. Door deze contacten 
ontstond ook het contact tussen IPA Arnhem e.o. 
en IPA Hongarije, sectie Baranya in de plaats Pécs. 
In 1998 kwam er een uitnodiging uit Hongarije om 
deel te nemen aan festiviteiten van IPA Baranya. 
De bedoeling was dat het actieve collega’s waren, 
tevens lid van de IPA. Als officiële delegatie zouden 
de collega’s deelnemen aan de “Dag van de politie”, 
waarbij het dragen van een uniform noodzakelijk was. 
Ook kwam de vraag of er een opvallende dienstauto 
aanwezig kon zijn in Hongarije! Twee collega’s met 
echtgenotes vertrokken hierop in een snelle, maar 
krappe Mercedes naar Pécs. Dankzij de voorzitter 
van IPA Baranya, Attila Csérep en collega Eva 
Horváth werd het een onvergetelijke gebeurtenis. 
De “Dag van de politie” hield in dat ten overstaan 
van vele burgers, in een vrij toegankelijk stadion, 
politiecollega’s werden onderscheiden. Daarna 
volgde een presentatie van alle politiediensten 
en kreeg ook het samenwerkingsverband met 
de Nederlandse politie een plek. Hier werd de 
opvallende politieauto tentoongesteld en werden 
vele relatieschenken uitgedeeld aan de burgerij, 
maar zeker ook aan de Hongaarse collega’s. 
Tijdens een dansavond van IPA Baranya werden 
de gebruikelijke geschenken uitgewisseld met 
meerdere IPA-vertegenwoordigers. 

Naast de officiële zaken was er ook ruimschoots 
tijd de mooie omgeving van Pécs te bekijken en 
’s avonds te genieten van de traditionele keuken 
van het land, inclusief muziek van een echt 
zigeunerorkest. De terugreis werd aanvaard met 
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een afgeladen Mercedes, vol met vele geschenken.
 Meerdere bezoeken zijn aan Hongarije gebracht. 
Zo ook door de Politie BigBand Oost-Nederland 
(toen nog de PBB Gelderland-Midden) die dank zij 
de contacten van de IPA Baranya de mogelijkheid 
kreeg in 2001 een muzikale rondreis te maken in dit 
gebied. Het bestuur van IPA Arnhem e.o. is aldaar 
op bezoek geweest in 2008 met een delegatie van 
vier bestuursleden met hun echtgenotes.

Denemarken
Naar aanleiding van in Bordeaux ontstane 
contacten met de Deense collega Lone Preisler 
van IPA Kopenhagen, bracht zij een bezoek aan 
de 30-jarige IPA Arnhem e.o. Daarna werd de IPA 
Arnhem e.o. op haar beurt weer uitgenodigd door IPA 
Kopenhagen voor hun 20-jarig bestaan. Een mooi 
programma was opgesteld en er was een delegatie 
bereid af te reizen eind augustus 1990. Echter vlak 

voor de vertrekdatum werden de festiviteiten door 
omstandigheden in Kopenhagen afgelast. Alles 
was al geregeld en daarom werd besloten: “Niet 
naar Kopenhagen, dan maar naar Friesland”. En 
zo gebeurde het dat Denemarken werd ingeruild 

voor het IPA-huis 
Vijversburg in Tietjerk, 
vlakbij Leeuwarden. 
Toch een beetje 
buitenland. Een vrolijk 
weekend werd hier 
doorgebracht en in 
gedachten zaten we in 

Kopenhagen, maar de Berenburg vertelde anders! 

Zweden
In Zweden woont IPA-lid Johan Teunis. Samen met 
zijn vrouw Anneke is hij hier naartoe geëmigreerd. 
Nog steeds volgen zij ons via de Melder en digitaal. In 
de nabije toekomst hopen we vriendschapsbanden 
met IPA Zweden aan te kunnen gaan.

Rusland
Tijdens de reis naar de Baltische Staten werd ook St. 
Petersburg in Rusland bezocht. Daar ontstond een 
contact tussen IPA St. Petersburg en IPA Arnhem 
e.o. Tijdens een gezellige avond in een hotel in St. 
Petersburg werden, dankzij het tolken door Zina 
Middelman, wetenswaardigheden en geschenken 

uitgewisseld.

Jeugduitwisselingen – IPA International Youth 
Gatering. 
Jeugduitwisselingen voor jongeren in de leeftijd 
van 16 t/m 18 jaar worden om de paar jaar door 
de IPA International georganiseerd. Kinderen van 
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leden krijgen tijdens een veertiendaagse trip de 
mogelijkheid hun horizon te verbreden. Hier is in 
de afgelopen jaren niet veel gebruik van gemaakt, 
maar kinderen van de familie Kip en Kuijper zijn 
respectievelijk in Zuid-Afrika en in Roemenië 
geweest. Een onvergetelijke ervaring hebben zij 
daaraan overgehouden. 

GIMBORN
Sinds de jaren ‘50 heeft de IPA International het 
“Informations- und Bildungszentrum Schloss 
Gimborn” (IBZ Gimborn). Een internationaal 
opleidings- en ontmoetingscentrum, vooral voor 
politie, justitie en overheidsfunctionarissen van 
over de hele wereld. De kerncompetenties liggen in 
persoonlijke en individuele planning, ondersteuning 
en het houden van seminars en conferenties. 
Vooral landelijk bestuurslid Gerard de Nijs heeft zich 

hiervoor veel ingezet. Het IPA-bestuur van toenmalig 
Oost 6 heeft hier in april 2017 nog met elkaar overleg 
gevoerd over de toekomst van de districten in het 
oosten van het land. Samenvoegingen van enkele 
districten is hierna tot stand gekomen.

Overige ontmoetingen in het buitenland
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IPA Melder – door de jaren heen
Redactie in de jaren  ’80
tekst Hans van Wassenberg
En zo zit je na 30 – 40 jaar weer achter ‘het orgel’ 
zoals ik mijn typemachine toen noemde. Die jaren 
’80… het waren roemruchte jaren, voor zowel mij 
als voor IPA Arnhem (en omstreken). Ik werd in 
1975 lid en hield mij gedeisd tot 1980 toen ik mij 
na de Algemene Leden Vergadering opgaf als 
meewerkend voorwerp. Eerst een jaar bij de CBOK 
(Commissie Beter Onderling Kontakt) waar ik 
mijn eerste voorzichtige illustratie kwijt kon in het 
contactblad dat in ons district de ‘Distriktsmelder’  
heet(te). Die Melder bestond uit een paar gestencilde 
pagina’s met een groene omslag.

Al in het daaropvolgende jaar (1981) mocht ik mij 
buigen over een ontwerp van een nieuwe omslag 
van die ‘Melder’ en het resultaat ziet u hiernaast 
afgebeeld. Deze omslag werd gebruikt tot het 
jubileumjaar 1985.  

Wat mij nu in 2020 direct opvalt, is dat onze 
Nederlandse taal de nodige veranderingen 
heeft meegemaakt. Zo heette ons IPA-blad 
‘Distriktsmelder (met een K) in 1981. In 1985 werd het 
‘Districtsmelder’ (met een C) en zo is het gebleven. 
Redaktie (met een K) is het daarentegen altijd 
gebleven. Althans in de kop van de redactiecolumn. 

Taal blijft toch wel een dingetje, want de onder het 
bestuur vallende, toenmalige Commissie Beter 
Onderling Kontakt (CBOK) was toch een clubje dat 
de Contactsecretaris nauwlettend volgde. Zo was 
het nu eenmaal in de 70’er en begin 80’er jaren. Net 
als kado en buro.

Toen ik in 1980 aantrad als redactielid gebeurde 
dat nog onder die CBOK. Het bestuur bestond 
toentertijd uit Henk Reugenbrink, Ragcher Kuper, 
Willem Gerritsen, Arjan van Holst, Henk Böckman 
en Henk Hofs. Ragcher Kuper (als bestuurslid), 
Willem Hietbrink, Max Prasing, Ab Klaver, Willem 
Hins en Willem Visscher trokken de CBOK-kar. En 
ik mocht er vanaf die tijd ook wat aan duwen als 
redactielid en illustrator. De bestuursfunctie bleef 
tot 1983 vacant, of zoals het er toen stond: vakant, 
totdat deze werd opgevuld door Ben Vaanholt. Ook 
Siert Vos werd aan het bestuur toegevoegd en in 
1984 Bep Lijftogt.

Dan breekt het jubileumjaar 1985 aan. Ragcher 
Kuper en ik draaiden de redactie. Een jubileumjaar… 
dus een nieuwe omslag voor de Districtsmelder die 
dat jaar extra dik mag zijn. We zitten dat jaar op 72 
pagina’s! Maar dat wordt na een jaar bijgesteld naar 
56. Ook niet gek.

Als redacteur hield ik mij met name bezig met het 
verzamelen van kopij en het in elkaar zetten van een 
dummy om te zien of het aantal pagina’s klopte met 
de benodigde kopij. Daar waar kopij onvoldoende 
bleek, heb ik een aantal vaste columns kunnen 
inbrengen zoals ‘Natuur-lijk over…’ en dan volgde 
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het onderwerp zoals roofvogels, uilen, de koolmees, 
de wasbeer, pestvogel, de fuut, de wildspeurtocht, 
wintergasten en over de kookaburra. Aan die 
laatste zat een verhaal vast dat teruggreep naar 
een caravanweekend, waarbij Max Prasing de 
naam van deze Australische vogel op zijn caravan 
had staan. Daar waar kopij nog steeds onvoldoende 
bleek, heb ik dat kunnen opvullen met illustraties. 
Toen een hele grote hobby van mij. Dat voorrecht 
had je dan ook weer als redacteur.

Terugkerende rubrieken waren er genoeg 
in die ‘eighties’. De kaart- en kerstavonden, 
kampeerweekenden, bingo-, barbecue- en 
borrelavonden, maar ook Blikkie t’rug en één keer 
een Blikkie v’ruit… De sinterklaasmiddagen en 
paaseieren zoeken voor de kinderen van de leden. 

Allemaal in het toenmalige ATHA (Arthur Troop 
Huis Arnhem) dat in al zijn mufheid of winterse kou 
ons vaste onderkomen was. Tot vele jaren later die 
fatale brand.

Ik heb in die redactieperiode ook wel eens geklaagd 
over de minimale bezoekjes van de leden. Over 
de hoge frequentie van kaart-, bingo- en dans/
muziekavonden. Daar kwam wel wat respons op, 
maar zoals Toon Hermans al memoreerde: we 
dronken een glas, we deden een plas en alles bleef 
zoals het was. Terugkijkend viel dat allemaal wel 
mee. Het hoorde bij die tijd van 40 jaar geleden.

In 1988 werd de redactie een bestuursfunctie 
en draaide ik de redactie in mijn eentje. Dat zou 
uiteindelijk zo’n twee jaar duren, want in 1989 kon 
ik als redactielid van het landelijke ‘Bulletin’  terecht 
in het hoofdbestuur, waar ik uiteindelijk ook acht 
jaar heb vertoefd en o.a. van de omslag van het 
toenmalige blad een nieuwe versie mocht maken.
In 1996 of 1997 ben ik mij weer als een gewoon 
lid gaan gedragen. In 2020 ben ik 45 jaar IPA-lid 
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en ik heb vooral aan de IPA-huizen in Nederland, 
Duitsland en Denemarken geweldige herinneringen 
overgehouden.

Bestuursfuncties of redacties ambieer ik niet meer. 
Ik heb er bij elkaar 16/17 jaar deel van uitgemaakt, 
maar dat was en is voor mij voldoende. Het ga jullie 
goed!

Zoals Hans van Wassenberg het al verwoordde, 
heeft het verenigingsblad van IPA Arnhem e.o. in de 
loop der jaren vele gedaantes gehad. De toenmalige 
redacteuren zorgden elk met hun eigen inbreng 
voor veranderingen. De redactie van ons blad heeft 
verschillende samenstellingen gekend. Voor zover 
bij ons bekend is, hebben de volgende leden, na 
Ragcher Kuper en Hans van Wassenberg, deel 
uitgemaakt van de redactie: René Prasing, Henk 
Crum, Richard Buyl, Ben Waanders en Leen Kip. 

In de beginjaren werd de Districtsmelder uitgegeven 
door Uitgeverij Politie Periodieken uit Amersfoort. 
In 1990 werd de jubileumuitgave van 30 jaar 
IPA Arnhem e.o. verzorgd door uitgeverij Politie 
Publikaties Biermann & Co. Veranderingen binnen 
de organisatie maakten een meer zelfstandige 
uitgever noodzakelijk en zo kwamen we in 2000 in 
contact met Ter Hoeve Uitgevers in Velp. Van 2015 
tot 2018 was Peter Hamers Media Producties in 
Arnhem de uitgever. Sinds 2018 is onze huidige 
uitgever Clappers & Vlieger Media in Zutphen. 

De vormgeving van ons blad veranderde van A5-
formaat naar A4-formaat, in navolging van het 
formaat van het landelijk bulletin van IPA Nederland. 
De naam van het blad veranderde achtereenvolgens 

van Distriktsmelder naar Districtsmelder en sinds 
juli 2013 naar Melder. Het blad werd aangepast 
aan de nieuwste technieken en er werd meer met 
foto’s gewerkt. De fotograaf kreeg een steeds 
belangrijkere rol. Ben Waanders en Hans Buitelaar 
zorgden eerst voor de kleurenfoto’s. De huidige 
edities worden gesierd met prachtige foto’s van Tom 
Letteboer, maar ook andere leden zorgen voor een 
welkome aanvulling op ons digitale fotomateriaal. 
De redactie wordt verder gevormd door Loes Nije 
en Bert Veldink.

IPA Melder – door de jaren heen


