UITGAVE LIMBURG-NOORD • NR02
0 2021

ER

O
NAL P LICE AS

S
ION
IAT

INT

IO
AT

Bulletin

OC

N

district Limburg-Noord

DISTRICT LIMBURG-NOORD

DRAAGPLOEG
Nationale politie draagploeg.

JAARVERSLAG
Het jaarverslag 2021.

MARTIJN VAN EIJCK
Stelt zich voor.

UITGAVE LIMBURG-NOORD • NR01 2022

COLOFON
INHOUDSOPGAVE

OFFICIEEL ORGAAN VAN DE
NEDERLANDSE AFDELING
INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION
20e jaargang nr 1
februari 2022
verschijnt 4x per jaar
Website IPA-Limburg-Noord:
www.ipa-nederland.nl/limburg-noord
Uitgever

IN DEZE
UITGAVE

Tel. 045 - 5729581
info@PC-Vlek.com
www.PC-Vlek.com

Colofon, Inhoudsopgave

Zetwerk – Layout en Druk:
PCV V.O.F.

Mededelingen van het bestuur

...............................................................................

Het bestuur van IPA Limburg-Noord
Voorwoord

3

.............................................

4

.........................................................................................................................

5

World Police and Fire Games
Draagploeg Nationale Politie
IPA Activiteiten

.............................................................

6

...............................................................

7

...................................................................

9

........................................................................................................

Notulen DLV 14 oktober 2021
Agenda DLV 24 maart 2022

11

.............................................................

12

...................................................................

13

(UNORQNHHQGRσHNQDO ........................................................................... 14
Jaarverslag 2021

..................................................................................................

15

Even voorstellen: Martijn van Eijck .............................................. 18
Coverfoto:
Foto gemaakt tijdens de voorbereidingen
voor 112 On Wheels op het Greenport
Campusterrein in Venlo

,QVFKULMσRUPXOLHU..................................................................................................... 22

De redactie is verantwoordelijk voor het plaatsen en niet
voor de inhoud van de artikelen. Gehele of gedeeltelijke
overname van de inhoud zonder toestemming van de
redactie is verboden, uitgezonderd ten behoeve van IPAorganen.
De verantwoording voor de acquisitie berust geheel bij de
uitgever en valt niet onder verantwoording van het bestuur
van IPA Limburg-Noord.

3

BESTUUR

IPA LIMBURG-NOORD

VOORZITTER
Diederik (Erik) Schuthof
06 - 44682000

vz-limburg-noord@ipa-nederland.nl

REDACTIE IPA-BULLETIN
Luuk Roodbeen
06 - 12183008

PENNINGMEESTER
Jos van Ballegooy
0478 - 580646 / 06 - 52026902
pm-limburg-noord@ipa-nederland.nl

BESTUURSLID
Joep van den Broek
06 - 11134009
limburg-noord@ipa-nederland.nl

red-limburg-noord@ipa-nederland.nl

SECRETARIS/
ACTIVITEITENCOMMISSIE
Jan Dommerholt
06 - 20911233
limburg-noord@ipa-nederland.nl

BESTUURSLID/
LEDENADMINISTRATIE
Dries Balguid
077 - 4753020 / 06 - 33168274

ledensecretaris-limburg-noord@ipa-nederland.nl

BESTUURSLID/
VICE VOORZITTER
Theo van Stokkem
06 - 18745108

BESTUURSLID
Sander Hendrikx
06 - 81901983

limburg-noord@ipa-nederland.nl

vz2-limburg-noord@ipa-nederland.nl

POSTADRES / EMAIL
St Urbanusweg 16c
5911EK Venlo
limburg-noord@ipa-nederland.nl

4

VOORWOORD
VAN HET BESTUUR

Beste Ipa-vrienden, de kerstdagen en de nieuwjaarsrecepties zijn
DFKWHUGHUXJ'HJHEHGHQHQGHZHQVHQ]LMQXLWJHVSURNHQ,NZHQV
LHGHUHHQKHHOYHHOJHOXNHQJH]RQGKHLGWRH
Het jaar 2021 ligt achter ons. Het was een bewogen jaar, met al die
lockdowns, maatregelen en andere beperkingen.
Mede door de Covid-maatregelen zijn veel bijeenkomsten en vergaderingen afgelast. Als bestuur hebben wij ook niet lijfelijk, normaal kunnen
vergaderen en ook niet iets voor onze leden mogen organiseren. Normaal gesproken worden de gebeurtenissen tijdens die bijeenkomsten
aangehaald en besproken.
Maar er is nu niet veel aan te halen of te bespreken. U wordt verzocht
om de IPA-SITE te bezoeken. Daarin staan de nieuwste mededelingen.
Jan Dommerholt zorgt ervoor dat er regelmatig berichten op de IPA-Site
worden gezet. Zo blijft u op de hoogte, wat Ipa-mededelingen betreft.
Ik zelf mis die warme ontmoetingen en die vriendelijke contacten met
jullie heel erg. Hopelijk brengt het nieuwe jaar 2022 iets beters met zich
mee, zodat wij elkaar weer mogen zien, dingen organiseren en beleven.
Ik kijk er wel naar uit. Wij gaan naar betere weers- omstandigheden en
wij hebben de lente en de zomer in het vooruitzicht.
Dries Balguid

Hopelijk is iedereen weer goed beschermd tegen de Alfa, Delta, Omicron en andere varianten/mutaties van Covid-19. Ik zie er naar uit om u
te mogen ontmoeten en te begroeten.
Houd vol en blijf gezond.
D. Balguid.
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MEDEDELINGEN
VAN HET BESTUUR
Voorjaarswandeling
2SZRHQVGDJDSULOJDDQZHZHHUZDQGHOHQ:HYHUWUHNNHQRP
uur bij “ de Schans “ in Arcen, Burgemeester van Soest-Jansbekenplein
%1$UFHQ
Onder leiding van onze (ervaren) gids Theo Thissen, gaan we ongeveer 5 km
wandelen, waarbij Theo ons de mooiste plekjes zal laten zien, met daarbij
natuurlijk een mooi verhaal.
De eigen bijdrage is euro 5,— p.p. Opgave voor 13 april bij Jan of Erik.

Forelvissen
Zaterdag 7 mei organiseren IPA Limburg-Noord en -Zuid, samen met
RQ]HXLWJHYHU6X]DQQHHQ*HUDUG9OHNZHHUKHWIRUHOYLVVHQ
De visvijver ligt achter de Brand bierbrouwerij in Wylre, In de Beemden 3,
6321 AC Wylre.
Omdat het aantal deelnemers, vanwege Corona, maximaal 30 vissers mag
zijn, wordt aangeraden om u zo snel mogelijk op te geven.
We starten om 11.00 uur met vissen. De eigen bijdrage voor de dag is euro
WW5HHÅVVWRYPQN[LSRL]PZZLYLLUNLYVVR[LMVYLSTLLUHHYO\PZ
Opgave z.s.m. bij Jan of Erik. Tevens doorgeven of je een eigen hengel
mee brengt of dat daarvoor gezorgd moet worden.

Karten in Swalmen
wie wordt de Max 2022 van IPA Limburg-Noord?
Vrijdag 27 mei wordt er weer gekart bij Euro indoorkarting Het adres van
GHNDUWEDDQLV%RVVWUDDWLQ6ZDOPHQ
Ervaring met karten is niet noodzakelijk, iedereen kan meedoen. We starten
om 18.00 uur met de jeugd van 7 tot 14 jaar, hierna komen de “ouderen”
aan hun trekken. Wij verzoeken jullie tijdig, uiterlijk 17.30 uur aanwezig te zijn,
zodat we op tijd kunnen beginnen.
De eigen bijdrage bedraagt voor de jeugd van 7 tot 14 jaar (die een minimale
lengte hebben van 130 cm ) euro 10,-. De anderen betalen euro 17,50 p.p.
Hiervoor worden 2 heats gereden en krijgen jullie 2 consumpties en een heerlijke snack.
Opgave voor 13 mei bij Jan of Erik.
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In memoriam
Ons bereikte het droeve bericht dat Lei Spee op 21 januari is overleden. Lei
werd 69 jaar. Wij wensen de familie van Lei heel veel sterkte.

WORLD POLICE
AND FIRE GAMES

Beste leden,
Zoals inmiddels bekend is worden de World
Police and Fire Games (WPFG) gehouden in
1HGHUODQGPHWDOVVWDUWLQ5RWWHUGDP+HWHYHQHPHQWZRUGWJHKRXGHQYDQWPMXOL

Om de stand voor vier dagen te kunnen bemensen
hebben we vrijwilligers nodig. Wij doen daarom via
de districten een oproep om vrijwilligers te werven
die enthousiast zijn om deze taak op te pakken.

Voor nadere informatie over de spelen verwijs ik naar
hun website www.wpfgrotterdam2022.com

De bemensing wordt verdeeld over de vier dagen en
daarvoor wordt een schema gemaakt.

Wij zijn als IPA betrokken bij deze spelen, niet alleen nationaal maar ook internationaal. Waarschijnlijk
komen er leden van het internationaal IPA bestuur
naar Nederland. In verband hiermee zijn wij van
plan om tijdens de start in Ahoy in Rotterdam een
IPA stand te bemensen op 19, 20, 21, 22 juli 2022.
Wij vinden het belangrijk om ons op dit internationale evenement te presenteren en ook de kans op te
pakken om via onze stand nieuwe leden te werven.

Ook een unieke kans om internationale contacten te
leggen en in gesprek te gaan met collega’s!
Wil je hier aan meedoen? Neem contact op via
limburg-noord@ipa-nederland.nl
Namens het landelijk bestuur, bij voorbaat dank voor
de medewerking!
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DRAAGPLOEG
NATIONALE POLITIE

Sinds 2020 ben ik lid van de Draagploeg NaWLRQDOH3ROLWLH,N]RFKWHHQXLWGDJLQJQDDVWPLMQ
VWDQGDDUGZHUN7RHQLNGHYDFDWXUHVRSGHVLWH
zag staan heb ik gelijk gereageerd; dit is iets voor
PLM  0DDU ]R JHPDNNHOLMN JLQJ KHW QLHW 1D HHQ
bijeenkomst op het veteranen instituut in Doorn
ZHUGYHUWHOGZDWGHLQKRXGZDV'DDUQDNRQPHQ
een motivatiebrief schrijven die beoordeeld werd
GRRUGHGUDDJSORHJFRPPDQGDQWHQ6WDSZDV
een gesprek met een commissie en bij stap 3
mocht je laten zien of je de exercitie in je had
GRRUPLGGHOYDQHHQRHIHQELMHHQNRPVW JHOXNNLJ
KHELNLQKHWOHJHUJH]HWHQ 
Geslaagd! Nu ben ik lid van de Draagpolitie Nationale
Politie.
De Draagpolitie Nationale Politie is opgericht in
2011. De aanleiding was de missie Kunduz, waarbij
ruim zestig politiecollega’s naar Afghanistan gingen
om politiemensen op te leiden. Coördinator Ruud
de Haan was uitzendmanager en betrokken bij de
oprichting van het draagteam. Defensie heeft een
lange traditie met draagploegen. Door deze uitzending beseften wij dat we bij de politie dergelijke ceremoniële activiteiten niet hadden. Maar er was ineens
wel de kans dat we gesneuvelde collega’s moesten
terughalen. Daar hadden we een afscheidsceremonie voor nodig. Na de uitzending werd ook voor de
hele politie een draagploeg in het leven geroepen.
Elke politiemedewerker in actieve dienst, of je nu
blauw, grijs of ondersteunend bent heeft sinds 2011
recht op een uitvaart met (beperkte) korpseer als hij/
zij overlijdt. Er zijn twee vormen; collega’s die buiten

of tijdens actieve dienst komen te overlijden, maar
niet door het werk, kunnen een uitvaart met beperkte
korpseer krijgen. Een tweede vorm is de uitvaart met
volledige korpseer. Die kan worden georganiseerd
voor collega’s die tijdens en door een dienst om het
leven komen. Zoals in juli 2021 de collega motoragent Arno de Korte in Rotterdam.
De inzet van een draagploeg wordt geregeld door
de afdeling protocol Politie in den Haag. Zijn nemen
contact op met de familie en de eenheid van de collega en gaan dan de uitvaart verzorgen.
We hebben geen rangen standen, die kennen we
niet als we bij elkaar zijn in de draagploeg. Het kan
zijn dat je een commissaris onder de kist hebt en
een brigadier de draaploegcommandant is. Iedereen is gelijk. Een draagploeg bestaat uit 10 collega’s
waarvan 8 dragers, 1 wachtcommandant en 1 reserve. Van te voren wordt er door de draagploegcommandant ter plaatsen naar de situatie gekeken,
waarna de draagploeg volgens plan kan oefenen en
de uitvaart kan verzorgen. Door het jaar heen hebben we oefendagen waar de puntjes op i worden
gezet, we gaan altijd voor 200 %!!
Ik zelf heb nu al 4 inzetten gedraaid. I.v.m. corona
kon de draagploeg ook lang niet ingezet worden. Ik
vind het mooi om een collega eervol en met respect
weg te brengen. Ook voor collega’s en de familie. Dit
is het laatste wat we kunnen doen.
Martin Cortenbach
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Ondanks Corona, waar we jammer genoeg mee moeten leven, is er door ons toch een activiteiten kalender
gemaakt. Blijf ook onze site in de gaten houden, om te zien of een bepaalde activiteit wel door gaat.

ACTIVITEITEN
LIMBURG-NOORD & EUREGIO 2022
DATUM
Donderdag 24 maart
Maandag 4 t/m 11 april
Woendag 20 april
Zaterdag 7 mei
Vrijdag 27 mei
Zondag 29 mei
Zondag 19 juni
Augustus
Zaterdag 3 september
Zaterdag 10 september
Woendag 12 oktober
Donderdag 15 december
December

ACTIVITEITEN 2022 LIMBURG-NOORD
ACTIVITEIT
ORGANISATIE
Districtelijke ledenvergadering
‘Netherlands on patrol’
Voorjaarswandeling
Forelvissen
Karten
‘112 on Wheels’
Schieten St. Thomas
Jaarlijkse BBQ
Airborne mars
EPP schieten Helmond
Najaarswandeling
Kienen
KerstKienen bij “de Waeg“ in Blerick

Alle activiteiten zijn onder voorbehoud van voldoende deelnemers en de op dat moment geldende coronamaatregelen. Zelf goede ideeën voor een leuk evenement? Neem contact op met een van de bestuursleden, of via limburg-noord@ipa-nederland.nl

DATUM
15.03.2022
25.03.2022
26.03.2022

06.04.2022
16.04.2022
23.04.2022
07.05.2022
14.05.2022 au 25.05.
29.05.2022

EUREGIO ACTIVITEITEN 2022
TIJD
ACTIVITEIT
Ken uw provicie
19:00
Banquet annuel à Alleur
Bezoek an de molen

13:30

Paasworkshop
ou 30.04. - Pétanque Stockay
Crime-stadswandeling / Boules
Forelvissen
Voyage Jordanie et Israël
Memorial Day

ORGANISATIE
Limburg/B
Liège
Limburg-Zuid

Limburg-Zuid
Liège
Limburg-Zuid
Limburg-Zuid
Liège
Limburg-Zuid
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NOTULEN DLV 14 oktober 2021

DISTRICTSLEDENVERGADERING
1. Opening
De voorzitter opent om 19.30 uur de jaarlijkse
jaarvergadering van IPA district Limburg Noord en
heet een ieder van harte welkom Erik geeft aan het
[VJO ÄQU [V ]PUKLU
PUKLU KH[ LY LLU HHU[HS SLKLU VVR HS
is het een zeer
eer matige opkomst, op deze DLV zijn
NLRVTLU 6UKHURZ
UKHURZ JVYVUH PZ OL[ [VJO ÄQU KH[ ^L
deze DLV kunnen
nnen organiseren. Sommige leden hadden hun partner
ner mee genomen, zodat we toch een
redelijk gevulde
de zaal hadden. Erik geeft aan dat het
veelal dezelfde
de gezichten zijn die we zien op de DLV
en dat is jammer
mer want op zo’n DLV hopen we toch
ook input to krijgen van onze leden over by, doen we
ur binnen LBN goed en zijn er misschien
het als bestuur
andere activiteiten,
teiten, die we kunnen organiseren evt.
op andere plaatsen
aatsen binnen ons district. Helaas was
er namens het
et LB niemand aanwezig. Erik vraagt
een minuut stilte
tilte voor degene die in 2020 en 2021
overleden zijn:
n: de namen staan in het jaarverslag. De
vergadering vond, net als de vorige jaren, plaats in
de kantine van
an het onderkomen van de Koninklijke
Marechaussee
ee /Douane in Venlo-Blerick.
2. Vaststellen
n ag
agenda
gen
enda
da /o
/opgave
opga
g ve voor de rrondondvraag
De agenda behoeft
ehoeft geen aanvulling. Voor de Rondvraag wil Paul
ul Onckels graag iets vertellen over de
World Police and Fire Games in Rotterdam en het
EPP in Helmond.
ond.
3. Mededelingen
ngen
Omdat er verschillende
rschillende activiteiten vanwege corona
niet doorgaan,
n, geeft Jan het advies om de site van
Limburg Noord
rd in de gaten to houden. Daar zullen de
bijzonderheden
en op vermeld worden. Verder waren er
geen mededelingen.
elingen.
4. Behandeling
ing n
notulen
otulen van D.L.V.. 20
2
2019
01
19
9
De notulen werden doorgenomen en er waren geen
opmerkingen.. Met dank aan Jan.
5. Jaar overzicht
zich
ht 2020
2020
Vanwege corona
rona heeft Jan geen jaarverslag 2020
gemaakt. Er was bijna niets te vermelden. Wel zal
Jan het jaarverslag
erslag 2021 maken. Het verslag zal geplaatst worden
en in het bulletin.
6. Financieel verslag 2019 en 2020
1VZKLLS[OL[ÄUHUJPLLS]LYZSHN\P[LUNLLM[\P[SLNOPLYbij. Jos had een bijlage bijgevoegd, zodat iedereen
kon zien wat de inkomsten en uitgaven waren.
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Het bestuur heeft zich in 2021 in het nieuw gestoken, er zijn colberts aangeschaft, de bestuursleden
hebben de helft van de kosten van deze colberts
uit eigen zak betaald. Omdat er weinig activiteiten
^HYLU PZ
PZ LY ÄUHUJPLLS
ÄUHUJPLLS VVR UPL[
UPL[ ]LLS
]LLS [L
[L ]LY[LSSLU
]LY[LSSLU +P[
was duidelijk voor iedereen.
7. Verslag kascontro
kascontrolecommissie
ole
lecomm
m issiie
Vanwege corona is er in 2020 en 2021 geen kasconkas
trole geweest. In 2022 wordt de controle gedaan over
de jaren 2019 Um 2021. Omdat er ( bijna ) geen activiteiten zijn geweest, zal dit snel kunnen gebeuren.
gebeu
8. V
8
Verkiezing
erkiezin
ng n
nieuwe
ieuwe
we
e kascon
kascontrole
ntro
nt
ole
Wiel Engels en Theo Thissen zullen die kascontrole
kascon
gaan doen. Als reserve-lid geeft Paul Onckels zich
op.
9. Verkiezing
Verki
kiez
ki
e ing bestuu
bestuursleden
urs
rsle
led
le
den
Er zijn dit jaar geen bestuursleden aftredend. Wel
hebben zich 2 leden aangemeld om in het bestuur
bes
plaats te nemen, nl. Joep van den Broek en Luuk
leden zijn
Roodbeen. Erik vraagt de vergadering of er lede
die schriftelijk willen stemmen. Daar is geen behoefbeh
te aan en met algemene stemmen worden Joep
Joe en
Luuk gekozen als bestuursleden. Verjonging in het
bestuur is natuurlijk altijd welkom.
Theo van Lieshout had aangegeven dat hij wilde
w
stoppen met een bestuursfunctie. Erik bedankt
bed
hem voor jarenlange inzet en overhandigd hem een
“bedankje”. Theo geeft aan dat we altijd nog een beroep op hem kunnen blijven doen bij de verschillende
verschille
activiteiten.
10
10.
0. ALV 2021
Op 28 oktober zal de ALV gehouden worden. Deze
keer organiseert LBN de ALV. Deze zal worden gehouden bij van de Valk in Venlo. Er zal ook een programme zijn voor de jubilarissen en evt. partners van
aansluiIPA leden, die niet bij deze vergadering willen aan
ten. ‘s Morgens zal een bezoek worden gebracht
gebr
aan de kerstmarkt bij Leurs in Venlo en ‘s middags
mid
een bezoek aan het Limburg Schutterij museum
museu in
Steyl. Erik heeft 2 busjes gehuurd om deze mensen
me
dan daar naar toe te vervoeren.
11. Police on Patrol
Van 4 Um 11 april zullen er een 10 tal collega’s uit
10 verschillende landen naar Limburg komen. Deze
hebben onderdak in Maasbree en zullen die week
ook o.a. diensten mee draaien met Politie collega’s.

Ook zal er een gezamenlijke controle plaats vinden
met andere handhavingsdiensten zoals Koninklijke
Marechaussee en Douane. Het Landelijk Bestuur
geeft hier ook volledige medewerking aan.
12. Activiteiten 2022 LBN en de Euregio
De activiteiten kalender wordt uitgereikt en
doorgenomen. De activiteiten staan elke keer in ons
bulletin en ook op de site. Opgave bij Jan of Erik.
12. Rondvraag
Paul Onckels geeft aan dat er op zaterdag 10 september het EPP wordt gehouden. In Helmond. ( Europees Politie Parcours ) Dit houdt in het kort in 50
schoten op verschillende afstanden in 5,5 minuut. Je
hoeft echt geen goeie schutter te zijn om mee te kunnen doen en mocht je zeif geen eigen wapen hebben, dan wordt er voor een wapen gezorgd. Leeftijd
is niet belangrijk op deze dag. Er zal een aankondi-

ging komen in het bulletin van mei.
Dan worden er van 22 juli Um 31 juli de World Police & Fire games gehouden in Rotterdam. Je kunt je
hiervoor opgeven, houdt de site van deze games in
de gaten. .
Om 20.45 uur sluit Erik de vergadering en bedankt
iedereen. Hij nodigt iedereen uit om nog even na te
kletsen, onder het genot van een drankje en een
hapje.
Jan Dommerholt
Secretaris IPA Limburg-Noord

AGENDA DLV 24 maart 2022

DISTRICTSLEDENVERGADERING
+HWEHVWXXUYDQ/LPEXUJ1RRUGQRGLJWXHQXZSDUWQHUXLWYRRUGH'/9RSGRQGHUGDJ
PDDUWDV:HEHJLQQHQRPXXU'HYHUJDGHULQJZRUGWJHKRXGHQLQGHNDQWLQH
YDQKHWNDQWRRUYDQ'RXDQH0DUHFKDXVVHH&ROXPEXVZHJ/$9HQOR%OHULFN
Agenda
01. Opening door de voorzitter
02. Vaststellen agenda / opgave voor de rondvraag
03. Mededelingen
04. Behandelen notulen van de D.L.V. van 14 oktober 2021
05. Jaaroverzicht 2021
06. Financieel jaarverslag 2021
07. Verslag kascommissie
08. Verkiezing nieuwe kascommissie
09. Verkiezing bestuursleden, Dries, Jos en Sander zijn aftredend,
maar stellen zich weer herkiesbaar. U kunt zich ook kandidaat stellen
voor een bestuursfunctie, tot het begin van de vergadering.
10. Reserve
11. Reserve
12. Reserve
13. Reserve
14. Rondvraag
15. Sluiting
Heeft U vooraf al onderwerpen die besproken moeten worden?
Neem dan s.v.p. contact op met Jan Dommerholt
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Die ene melding
Generalist Beveiliging Martin Cortenbach

‘ER KLONK EEN DOFFE KNAL’
Generalist beveiliging bij de rechtbank
Martin Cortenbach (57) besloot nooit meer te debriefen met
collega’s die niet hetzelfde hebben meegemaakt.
+HWJHEHXUGHLQLNYHUJHHWKHWQRRLWPHHU
Ik werkte drie jaar bij de parketpolitie Limburg1RRUG'DDUGHHGLNUHFKWEDQNEHYHLOLJLQJWUDQVport van gerechtelijke stukken en gedetineerden,
het innen van boetes en het ophalen van verGDFKWHQ
‘Mijn collega Willem en ik moesten naar een man
die een boete niet had betaald. Zo’n verdachte kan
kiezen: of ons de boete betalen, of de cel in. Daarom
reden we in uniform, gewapend, met de arrestantenbus door een arbeiderswijk in de buurt van Gennep.
We belden aan bij de verdachte. Een onverzorgde
man deed open. Hij rook naar alcohol, hoewel het
pas 10 uur ’s ochtends was. Zijn rijtjeshuis was rommelig en donker, de rolluiken zaten nog dicht. In de
woonkamer zat een vriend van de verdachte, ook
LLUVU]LYaVYNK[`WL6W[HMLSZ[VUKLUIPLYÅLZZLU»
‘Ik zei: ‘We zijn van de parketpolitie, u heeft nog
boetes openstaan. Kunt u die betalen?’ ‘Nee’, antwoordde hij. Dus ik vervolgde: ‘Dan zult u met ons
mee moeten.’ ‘De verdachte plofte op de bank en
dronk een paar slokken bier.
Ineens sloeg zijn gemoed om. Hij begon hysterisch te
schreeuwen: ‘Klootzakken! Kutwouten!’ Toen sprong
hij op, rende naar boven en riep: ‘Ik ga springen!’
‘Bovenaan de trap was een raam. Willem en ik keken
elkaar aan – één blik is dan genoeg – en renden
achter hem aan. Voordat hij het raam kon openen,
waren we boven. Hij stond te tieren. Ik probeerde
hem te kalmeren. ‘Joh, dit is geen uitweg’, zei ik. ‘Je
wist toch dat we zouden komen? Het komt allemaal
wel goed.’ Ineens stormde die andere vriend ook
agressief naar boven, schreeuwend. Willem heeft
hem tegengehouden. ‘Toen de verdachte inzag dat
verzet geen zin had, werd hij kalmer en liep hij mee
naar beneden.
Hij ging weer op de bank zitten. En ineens, totaal
onverwacht, pakte hij een buks van achter de bank
en schoot daarmee een gat in de muur. Er klonk een
KVќLRUHS¶IVLMaVRSPUR[LLU^PUKI\RZ>LZJOYVRken ons kapot. Ik stond daar als versteend, hij had
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ons totaal overrompeld. Daarna, net zo snel als hij
het wapen had gepakt, legde hij het ook weer weg.
Hij nam nog een slok bier en zei: ‘Oké, ik ga mee.’
Dan ga je handelen.
We pakten hem vast en begeleidden hem naar een
celletje achter in de arrestantenbus. Toen ik de celdeur dichtgooide en Willem en ik elkaar aankeken,
nog steeds verbijsterd, realiseerden we ons dat dit
OLLS ]LYRLLYK OHK R\UULU HÅVWLU º6UKLY^LN ]HU
.LUULWUHHY9VLYTVUKKYHHPKLU^LKLÄST[LY\N
Zulke casussen leer je niet op de geweldstraining.
Wat was hier misgegaan? We hadden die mannen
toch gekalmeerd en naar beneden gekregen? Wat
hadden we beter kunnen doen? Wij hadden er geen
antwoord op. Het ging allemaal heel snel. Je vraagt
je af: als ik niet zo verbluft was geweest, had ik dan
teruggeschoten? Een windbuks moet je meestal herladen, maar niet altijd. Eigenlijk hadden we gewoon
geluk gehad.
In Roermond werd de verdachte ingesloten. We reden terug naar de rechtbank, waar onze collega’s
PU KL RHU[PUL HHU KL RVѝL aH[LU LU SLNKLU VUaL
casus aan hen voor. Nou, dat doe ik nooit meer. We
werden overladen met vooroordelen. De een zei: ‘Je

had moeten schieten.’ De ander zei: ‘Ik had pepperspray gebruikt.’ Weer een ander riep: ‘Jullie hadden
je wapenstok moeten trekken.’ En ik dacht: dat kón
helemaal niet, wat een bullshit, jullie zijn er niet bij
geweest. Heel frustrerend. Thuis vertel ik zoiets niet
zo snel. Daar snappen ze sommige dingen gewoon
niet. Bij politiemensen hoef je maar drie woorden
te zeggen en ze begrijpen hoe je je voelt. Toch heb
ik me toen voorgenomen: als me weer iets heftigs
overkomt, evalueer ik dat alleen met de collega’s die
erbij waren. En als we er niet uitkomen, ga ik naar de
chef. Sommige dingen gooi ik wel in de groep, als
leermoment, maar nooit meer als ik nog zo hoog in
mijn adrenaline zit.’
Ik ben meer dingen anders gaan doen. Ik bestudeer van tevoren het gerechtelijk bevel. Als je ie-

mand moet meenemen, kun je een andere reactie
verwachten dan als je voor een boete komt. Ik schat
de situatie scherper in: is de woning netjes of rommelig? Staat er drank op tafel? Liggen er gevaarlijke
voorwerpen? Als een verdachte in de keuken staat,
praat ik die naar de woonkamer, want in de keuken
liggen messen. Ik laat iemand geen tijd meer rekken
en geef geen kans meer om iets te drinken of te pakken. Als iemand kleren wil halen, loop ik mee naar
boven. ‘Achteraf denk ik dat die man niet gericht op
ons had geschoten, juist doordat we hem zo hadden
gekalmeerd. Wij hebben van alles aan onze koppel
hangen – pistool, wapenstok, pepperspray – maar
je allerbelangrijkste wapen, zeg ik altijd als ik nieuwe
collega’s inwerk, is toch gewoon je mond.’
Wil Thijssen

Venlo, januari 2022
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Samenstelling bestuur IPA LIMBURG Noord
Het bestuur van IPA Limburg Noord bestaat momenteel uit 9 personen.
- Voorzitter
- Secretaris
- Penning meester
Overige bestuursleden
: Erik Schuthof
: Jan Dommerholt
: Jos van Ballegooy
: Theo van Stokkem (vice voorzitter)
: Theo van Lieshout (gestopt op DLV van 14 okt 2021)
: Dries Balquid (ledenadministratie)
: Sander Hendrikx (jeugd)
: Joep van den broek
: Luuk Roodbeen (tevens reactie bulletin)
Vergaderingen bestuur Limburg Noord in 2021
Het bestuur heeft in totaal 7 keer vergaderd, veelal
via MS - teams en verder heeft op 28 oktober de ALV
plaats gevonden in Venlo bij v.d. Valk, georganiseerd
door ons district.
Aantal leden binnen Limburg Noord
Het ledenaantal binnen ons district was op 01 januari
2021: 234 en op 31 december 2021 hadden we ook
234 leden. Door werving van nieuwe leden, hebben
we ook dit jaar toch weer een aantal nieuwe leden
mogen bijschrijven, helaas zijn er ook een aantal afgevallen. Het ledenaantal is dus gelijk gebleven.

Activiteiten 2021
De meeste activiteiten die wij dit jaar wilden organiseren zijn vanwege Corona gecanceld. Wat wel
doorgegaan is was het forelvissen, op 8 mei in Wylre,
weliswaar met een maximum van 30 vissers, de bbq
op 1 oktober in Venray en de herfstwandeling op 13
oktober.
We hopen maar dat er in 2022 meer activiteiten
plaats kunnen vinden. Het wordt toch weer tijd dat
we met meerdere personen bij elkaar mogen / kunnen komen.
Jubilarissen 2020 en 2021
In 2020 waren er in ons district 10 jubilarissen. Dhr.
Honingh was zelfs al 50 jaar lid. 8 jubilarissen waren
40 jaar lid en 1 jubilaris vierde zijn 25 jarig lidmaatschap.
50 jaar lid: Dhr. G Honingh
40 jaar lid: Dhr. H. Koekkoek, Dhr. J.W.M. Weel,
Dhr. W.J.T.C. Remmen, Dhr. J.H.M. ten Have, Dhr.
G.H.L. Creemers, Dhr. P.J.M. Hoogstraten, Mevr.
C.A. Mulders — Spierings en Dhr. L.J.H. Vrenken
25 jaar lid: Dhr. H.W.J. Coenen.
In 2021 waren er in ons district 6 jubilarissen. Dhr. Elbers en Snelders waren dit jaar 50 jaar lid van de IPA,
verder 1 jubilaris die 40 jaar lid was en 3 jubilarissen
die 25 jaar lid waren.
50 jaar lid: Dhr. H.J. Elbers en Dhr. J.A.H. Snelders
40 jaar lid: Dhr. P.H.M. Walschots
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25 jaar lid: Mevr. J.A.C. Crommentuijn-Moors, Dhr.
P.T.G. Pouwels en Dhr. M.M.M. Cortenbach
Alle jubilarissen hadden we, zowel in 2020 als 2021,
willen uitnodigen om tijdens het Kerstkienen het cer[PÄJHH[LUZWLSKQLPUVU[]HUNZ[[VTVNLUULTLU
Helaas werd dit in beide jaren vanwege Corona gecanceld.
Mocht het Kerstkienen in 2022 wel door gaan, dan
worden alle jubilarissen alsnog uitgenodigd.
>LSOLIILUHSSLQ\IPSHYPZZLUOL[JLY[PÄJHH[LUZWLSKje, met een begeleidend schrijven, op het huisadres
ontvangen.

^HYLU NVLKNLRL\YK ^LYK OL[ ÄUHUJPLLS V]LYaPJO[
behandeld. Jos had een bijlage bijgevoegd, zodat
snel en duidelijk te zien was wat de inkomsten en uitgaven waren. De kascontrole is dit jaar niet gedaan,
er waren zo weinig inkomsten en uitgaven, dat dit
wordt door geschoven naar 2022, zodat de controleurs dan 2019, 2020 en 2021 zullen nakijken. Hierna
was er de bestuursverkiezing. Er hadden zich geen
nieuwe leden aangemeld om in het bestuur plaats
te nemen. Joep van de Broek en Luuk Roodbeen
hadden zich aangemeld om in het bestuur plaats te
nemen. Met algehele stemmen werden ze gekozen.
Theo van Lieshout had aangegeven dat hij, vanwege
gezondheidsredenen, wilde stoppen als bestuurslid.
Theo werd door onze voorzitter uitgebreid bedankt
voor zijn jarenlange inzet en kreeg namens de IPA
een bedankje overhandigd.
Nadat ook de activiteiten waren doorgenomen en
er van de rondvraag gebruik was gemaakt, werd de
avond afgesloten met een hapje en drankje.
Euregio
Onze Euregio partner IPA Heinsberg bestond in
2021, 40 jaar en zij hadden daarvoor een feestavond
georganiseerd op 16 oktober. Erik, Joep, Jan en Ada
zijn hier namens LBN naar toe geweest.
Alle bijzonderheden over de verschillende activiteiten
hebben jullie kunnen lezen in onze IPA bulletin’s van
afgelopen jaar.

Overlijden 2020 en 2021
In 2020 ontviel ons Gerrit Kroon en Tiny Reijnen
(vrouw van ons lid Ed Reijnen) en in 2021 kregen wij
bericht dat Henk Koenen en Diny Engels (vrouw van
ons lid Wiel) overleden waren.
Namens ons district zijn leden en/of bestuursleden,
waar mogelijk, naar de uitvaarten geweest. Ook zijn
er kaarten/mails gestuurd naar de familie(s).
DLV 2020 en 2021
De D.L.V. in 2020 kon helaas, ook weer vanwege
Corona, niet doorgaan.
Op 14 oktober 2021 kon de DLV wel doorgaan en
deze werd door 13 leden bijgewoond. Ons bestuur
was volledig aanwezig. Van het landelijk bestuur was
er deze avond helaas ( weer) niemand aanwezig. De
DLV werd ook dit jaar weer gehouden in de kantine
van de Koninklijke Marechaussee/Douane aan de
Columbusweg in Blerick. Nadat de notulen van 2019

Euregio bijeenkomst
In 2020 zijn er geen bijeenkomsten geweest van de
Euregio. In 2021 kon dit gelukkig wel. Deze werd in
oktober georganiseerd door Limburg Zuid en werd
gehouden in Kerkrade. Bestuursleden van de verschillende districten zijn naar de bijeenkomsten
geweest, waarbij de contacten weer verstevigd
werden.
IPA bulletin en site
Ons IPA bulletin is ook dit jaar weer 4 keer uitgekomen
en zag er, ik blijf in herhaling vallen, elke keer fantastisch uit. Dank daarvoor aan onze uitgever(s) Gerard
en Suzanne Vlek, maar natuurlijk ook aan Diana en
Luuk. Diana van Lieshout is gestopt als redactrice en
Luuk Roodbeen heeft haar werk overgenomen.
Ook onze site zag er verzorgd uit. Deze wordt bijgehouden door IPA Nederland. Jan levert de copy aan
bij John Korsel, die het dan z.s.m. op de site van
Limburg-Noord plaatst.
Met vriendelijke groet
Jan Dommerholt
Secretaris IPA Limburg-Noord
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EVEN
VOORSTELLEN
Martijn van Eijck
Naam, leeftijd en vrije tijd: Ik ben Martijn van Eijck,
27 jaar en woon in Weert. Als ik mezelf zou moeten
omschrijven ben ik iemand die slecht kan stilzitten,
opzoek is naar avontuur/uitdagingen en graag creatief bezig is.
Bovenstaande pas ik niet alleen graag toe op het
werk maar ook in mijn vrije tijd. Ik haal dan vooral
VU[ZWHUUPUN\P[OL[THRLU]HUYLPaLUPRÄL[ZNYHHN
mooie gravel-bike tochten, ik heb een sterke interesse voor Rusland en ik ben vaak druk in de weer
met mijn bedrijf gericht op video en media-producties.
Waar werk je en in welke functie en wat spreekt
je aan: Momenteel ben ik werkzaam binnen het
Basisteam Weert-Nederweert-Leudal als senior
GGP- wijkagent. Samen met wijkagenten Frank
Mans, Dianne Reemers en Luc van den Borst ben ik
actief voor de wijk/gemeente Leudal.
Persoonlijk spreekt mij het wijkagentschap erg aan
omdat je op meerdere vlakken diepgaander bezig
bent met problematieken die spelen in de wijk, waarbij je wordt uitgedaagd om met meerdere partners
zowel in- als extern als de betrokkenen tot oplossingen te komen.
Sinds wanneer ben je lid van de IPA en waarom:
In 2021 ben ik lid geworden van IPA Limburg-Noord
omdat ik erg interesseert ben naar het internationale
aspect van het politiewerk. Daarnaast sprak mij het
erg aan dat je door het lidmaatschap ook in contact
komt met andere leden/collega’s die werkzaam zijn
binnen de politie en woonachtig zijn in de nabije regio.

Op mijn landen bucketlist staat nog zoveel moois!
Bijvoorbeeld: Georgië, Wit-Rusland, Kazachstan,
Moldavië, Noorwegen, Zweden.... ect. ect.
Mensen kennen je wellicht van RobuustBlauw.
Vertel daar eens iets over:
RobuustBlauw! begon in 2015 als online-politieserie
binnen basisteam Weert-Nederweert-Leudal, waarbij
ik met mijn camera het politiewerk vanuit de noodhulp
heb vastgelegd. Met twee seizoenen RobuustBlauw!
hebben we meer mensen bereikt dan we vooraf hadden durven hopen. Nog iedere dag lopen de cijfers
op met nu al bijna 8 miljoen unieke kijkers via diverse
online-platformen zoals Youtube, Telegraaf, Dumpert
en de lokale nieuwssite WeertdeGekste.nl
Tijdens de productie van de serie ontstonden achter
de schermen hechte vriendschappen. Vanuit dit
kameraadschap willen wij onze passie voor het politievak nu nog verder gaan delen.
Op Robuustblauw.com en haar social-media kanalen gaan wij politieverhalen vertellen uit binnen- en
I\P[LUSHUKPUKL]VYT]HUH\KPVWVKJHZ[HÅL]LYPUgen) en is er een nieuwe videoserie in ontwikkeling
rondom politiewerk in het buitenland. Ons doel is
hiermee nog meer mensen te inspireren en verbinden met het politievak.

Welke landen heb je al bezocht / of zou je nog
willen bezoeken: Naast de “standaard” vakantielanden Spanje, Griekenland en onze buurlanden heb
ik diverse reizen gemaakt in Brazilië, Rusland en bezocht ik in Oekraïne het gebied Tsjernobyl.
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“De liefde van de Douane en de Marechaussee gaat in Zuid-Limburg wel heel erg ver, er wordt zelfs gekust.”
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INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION
Ik wens ingeschreven te worden als lid van de International Police Association, Nederlandse Afdeling.
Ik ga akkoord dat ik word opgenomen in het persoonsregistratiesysteem van IPA Nederland.
Ik zal de IPA-gedachte ‘Servo per Amikeco’ (Dienen door Vriendschap) ten uitvoer brengen en bevorderen.

Naam

:

Tussenvoegsel

:

Voorletter(s)

:

Roepnaam

:

Geboortedatum

:

Geboorteplaats

:

Adres

:

Geslacht

:

Postcode

:

Woonplaats

:

Tel.nr. (vast)

:

Tel.nr. (mobiel) :

IBAN.

:

Privé E-mailadres:

Ik ben in vaste dienst c.q. was voor (pre)pensionering in dienst van (aankruisen wat van toepassing is) :
Politie Eenheid:………………………………………………………..
Kon. Marechaussee Brigade:………………….…………………….
Anders n.l.:…………………………………………………………….
In welk IPA-district wenst u te worden ingeschreven?: ……………………. ………………………………….. (*zie website voor keuze)

Ik ben in contact gekomen met de IPA door:
IPA-district

Website

Collega, lidnr.

Anders nl.

Voorwaarden:
Inschrijving en opzegging van het lidmaatschap geschiedt volgens de Statuten van IPA-Nederland. Zie hiervoor: www.ipa-nederland.nl.
Door ondertekening van dit aanmeldingsformulier ga ik akkoord met de jaarlijkse automatische incasso van mijn contributie volgens de
daarvoor geldende regels en de overige procedures beschreven in de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van IPA Nederland.
Privacy :
Als IPA Nederland verwerken wij persoonsgegevens om onze vereniging te kunnen organiseren, activiteiten te kunnen uitvoeren en contact te
hebben met onze leden. De gegevens van leden worden opgenomen in ons ledenadministratiesysteem Sportlink. Als lid heb je zelf altijd inzicht in
je eigen gegevens en heb je de mogelijkheid deze te bewerken of gegevens af te schermen. Hoe wij met je gegevens omgaan staat beschreven in
ons Privacyreglement IPA Nederland 2018. Voor vragen m.b.t. de privacy kun je altijd een bericht sturen aan privacy@ipa-nederland.nl ook kun
je alle relevante informatie vinden op onze website www.ipa-nederland.nl

Datum:

Handtekening ……………………………………………..

U kunt dit formulier, met een kopie van het aanstellingsbesluit (BOA’s van de akte van opsporingsbevoegdheid) en
dienst-legitimatiebewijs met vermelding van de huidige functie, sturen naar IPA-Nederland,
Wilde Wingerdlaan 259,2803 WB Gouda of digitaal naar ledenadministratie@ipa-nederland.nl
Voor nadere informatie: ledenadministratie@ipa-nederland.nl of de website www.ipa-nederland.nl
Bestemd voor Administratie
Lidnummer

:............................................

Inschrijfdatum

:............................................

Versie: 18-3-2021
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