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VOORWOORD
VAN HET BESTUUR

Dit voorwoord kan eigenlijk geen ander thema hebben dan corona 
en de gevolgen daarvan. Het virus beheerst op het ogenblik ons 
leven en dat heeft ook voor onze vereniging grote gevolgen. 

Activiteiten worden afgelast of verplaatst naar later in het jaar met de 
hoop dat er dan wel mogelijkheden zijn om elkaar weer eens in le- 
vende lijve te ontmoeten. We moeten afstand houden wat ook voor 
onze bestuursvergaderingen geldt. We vergaderen op het ogenblik digi-
taal. Het blijft een vreemde gewaarwording als je dit niet gewend bent. 
Een persoon die normaal naast of tegenover je zit wordt een rondje op 
je beeldscherm van je laptop waarin zijn voornaam of zijn initialen staan. 
Je moet op een handje klikken als je wat wilt zeggen, dat brengt je weer 
terug naar de lagere school waar je je vinger moest opsteken als je de 
aandacht wilde. Verder moet je opletten wat je in beeld brengt want 
de “tegenpartij” ziet soms meer dan je lief is. Spiegels achter je kun-
nen zeer onthullend werken. Vraag dat maar aan de burgemeester van 
Antwerpen die in zijn onderbroek zittend deelnam aan een vergadering. 
Handig is wel weer dat wanneer een vergadering saai wordt of te lang 
duurt je toch stiekem die voetbalwedstrijd op televisie kunt volgen welke 
je moest missen omdat de vergadering ongunstig gepland was. Tip: zet 
wel het geluid van de TV uit. 

Een nadeel is dat we onze nieuwe jonge bestuursleden niet op een wat 
vriendelijkere manier kunnen verwelkomen in ons bestuur. Het komt al-
lemaal wat koud en kil over. Wij de “oudere” bestuursleden zijn overi-
gens erg blij met de verjonging van ons bestuur. Andere ideeën komen 
ter tafel en ook  de activiteiten zijn deels meer gericht op onze jongere 
leden. Kortom onze vereniging is weer interessant geworden voor zowel 
jong als oud.
 
Zoals eerder gemeld is ons activiteitenprogramma aangepast en zoals 
het er nu uitziet zal onze eerste activiteit van het jaar 2021 de jaarlijkse 
barbecue ergens in augustus zijn. Verder is de voorjaarswandeling ver-
schoven naar het najaar en ook onze districtsledenvergadering die ge- 
pland stond voor 24 maart is verschoven naar eind 2021. Voor ons ac-
tiviteitenprogramma en gewijzigde data verwijs ik naar elders in dit bul-
letin.

Rest mij nog u te wijzen op de nieuwe landelijke IPA site welke is te be-
reiken onder het adres:  www.ipa-nederland.nl en u vooral in deze tijd 
veel geluk en gezondheid toe te wensen.

Namens het bestuur,
Theo van Stokkum

Theo van Stokkum
Bestuurslid / Vice-voorzitter
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MEDEDELINGEN

ACTIVITEITEN

VAN HET BESTUUR

LIMBURG-NOORD & EUREGIO 2021

Wij ontvingen het droevige bericht dat op 5 mei is overleden
Henk Koenen

Henk overleed na een kortstondig ziekbed, aan de gevolgen van Corona,
in de leeftijd van 66 jaar.

Wij wensen zijn familie heel veel sterkte toe.

Ondanks de Coronatijd, waar we jammer genoeg mee moeten leven, is er toch door ons een activiteiten 
kalender gemaakt. Zoals jullie zien zijn nog niet alle data ingevuld, houd dus ook onze site in de gaten.

ACTIVITEITEN 2021 LIMBURG-NOORD

DATUM TIJD ACTIVITEIT ORGANISATIE
 Augustus  BBQ
03 September  Mountainbike event ‘The Schaak Challenge’
04 September  Airbornemars in Oosterbeek
11 September  EPP schieten in Helmond
 Oktober  Herfstwandeling
 November  Bowlen in Weert
 December  KerstKienen bij “ de Waeg “ in Blerick

EUREGIO ACTIVITEITEN 2020 / 2021

DATUM TIJD ACTIVITEIT ORGANISATIE
??.08.2021  BBQ  Limburg-Noord
01.09.2021  Tour in den Harz  Heinsberg
03.09.2021  Mountainbike event ‘The Schaak Challenge’ Limburg-Noord
04.09.2021  Airbornmars in Oosterbeek  Limburg-Noord
11.09.2021  EPP Schieten in Helmond  Limburg-Noord
17.09.2021 tot 21.09.  Busreis  Limburg-Zuid
??.10.2021  Herfstwandeling  Limburg-Noord
01.10.2021 au 07.10.21  Voyage Haute-Savoie  Liège
16.10.2021  Ballade en Fagnes / BBQ  Liège
??.11.2021  Bowlen in Weert  Limburg-Noord
13.11.2021 18:00 Mosselavond  Limburg-Zuid
??.12.2021 19:00 KerstKienen “de Waeg”, Blerick Limburg-Noord
07.12.2021 18:00 Weihnachtsgans  Heinsberg

In Memoriam
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De helden van de Speciale Eenheden opereren al-
tijd in de schaduw. Eén man zet zijn bivakmuts af. 

BELGIË, 15 JANUARI 2015. In Verviers vallen leden 
van de Speciale Eenheden een rijtjeshuis binnen waar 
drie IS-terroristen broeden op een aanslag. Het vuur-
gevecht komt een week na de dodelijke aanslag op 
de redactie van Charlie Hebdo en is het begin van 
een terreurgolf in België en Frankrijk.

In de frontlinie staat hoofdinspecteur Lionel D. van het 
Speciaal Interventie Eskadron (SIE). Voor het eerst 
getuigt een lid van het eliteteam van de federale poli-
tie over zijn leven en werk. De loodzware opleiding, 
de inzet op leven en dood, de dagelijkse strijd tegen 
gangsters en geweldenaars. Hoe zijn gezin hem over-
eind houdt en hij tijdens de slopende oorlog tegen 
de terreur opnieuw vader wordt. En hoe de jacht op 
Abdeslam hem en zijn collega’s voorgoed verandert.

‘We opereerden in de schaduw, onherkenbaar onder 
onze bivakmutsen. Niemand van ons sprak ooit over 
de zware vuurgevechten die we leverden. Niemand 
van ons sprak over de ondraaglijke spanning in de 
uren voor we Salah Abdeslam pakten of over de inval 
op een schuilplaats van terroristen in Vorst, die bij veel 
collega’s diepe sporen naliet. We vertelden nooit over 
de parallelle wereld waarin we leefden, de aanhou-
dende dreiging die geruisloos onder ons vel kroop, 
en over wat dat deed met ons en onze families. Nooit 
spraken we over ons werk bij het SIE, het Speciaal 
Interventie Eskadron, zoals we onze interventie-een-
heid blijven noemen – hoewel ze al talloze keren van 

-
rate of Special Units (DSU) valt. Nooit, tot nu. Hier en 
nu spreek ik. Voor het eerst.

Ik wil met dit boek een eresaluut brengen aan alle col-
lega’s die er met mij werkten, en aan de Irissen van 
vandaag en van morgen. Dit is ook hun verhaal.’

- Lionel D.

BOEK REVIEW
AANRADER OM TE LEZEN

DE HELDEN
VAN DE

SPECIALE 
EENHEDEN
OPEREREN 

ALTIJD
IN DE 

SCHADUW
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ADOPTIEGRAVEN
Aan de rand van Venray bevindt zich, in een 
prachtige groene omgeving, de Militaire Erebe-
graafplaats van het Gemenebest, aan de Hoen-

Cemetery”, in beheer bij de Commonwealth War 
Graves Commission.  Op deze Militaire Erebe-
graafplaats rusten in totaal 692 militairen en 1 
burger. Zij zijn omgekomen in de periode tussen 
september 1944 en juni 1945.

Het overgrote deel van de militairen die in Venray 
begraven liggen, kwam om het leven tijdens de be-
vrijdingsacties in Midden- en Noord-Limburg, waar-

en Venray. Ook bemanningsleden van geallieerde 
vliegtuigen die in de regio met hun toestellen waren 
gecrasht vonden er hun laatste rustplaats. Na de be-
vrijding zetten de geallieerden hun opmars in Duits-
land door en werden soldaten die aldaar sneuvelden 
met regelmaat in Venray begraven.

De militairen waren afkomstig uit het Verenigd Konink-
rijk, Canada, Nieuw Zeeland, Australië maar ook uit 
Polen. De burger betreft een Britse oorlogscorre-
spondent. Van de 693 graven behoren er 30 toe aan 

Het was destijds gebruik om gesneuvelde militairen 
in de onmiddellijke omgeving van de plaats waar ze 
waren omgekomen (tijdelijk) te begraven in een veld-
graf. Dat kon bijvoorbeeld zijn in een boomgaard, 
bij een woning, langs de weg of bij mensen op het 
erf. Soms gebeurde dat (bij grotere aantallen) op een 
apart aangelegd tijdelijk grafveld. Zo was er in het 
centrum van bijvoorbeeld Kronenberg en in Helden 
een klein grafveld, maar ook op de grens van Maas-
bree en Baarlo, om willekeurig enkele dorpen te noe-
men, lag een tijdelijke Britse begraafplaats. Door heel 
Midden- en Noord-Limburg vond men overigens 
dergelijke kleine grafvelden. 

begraafplaatsen en veldgraven in de regio overge-
bracht naar “CWGC Venray War Cemetery”.

Het doel van de Stichting Adoptiegraven CWGC 
Venray War Cemetery is dat de in Venray begraven 
militairen herdacht blijven worden en dat hun graven 
ook nu, ruim 75 jaar na de Tweede Wereldoorlog, be-
zocht en verzorgd blijven worden. Zolang hun namen 
worden uitgesproken, zullen zij niet vergeten zijn.

Derhalve is deze stichting vorig jaar gestart met het 
opzetten van een adoptieprogramma waarbij de mo-
gelijkheid wordt geboden om een graf te adopteren. 
Ons IPA lid Lars is een van de bestuursleden van de 
genoemde stichting. 

Inmiddels zijn er bijna 500 graven geadopteerd door 
mensen en organisaties uit binnen- en buitenland. 
Het doel van de stichting is om voor ieder graf een 
adoptant te vinden zodat de mannen van Venray, hun 

worden. 

Voor het adopteren van een graf vraagt de stich- 
ting een eenmalige bijdrage van 10 euro. De stichting 
vraagt de adoptanten om zo nu en dan een bezoekje 
te brengen aan het door hen geadopteerde graf om 
zodoende bij te dragen aan het herinneren van de 
in Venray begraven mannen. Mannen die hun leven 
gaven voor onze vrijheid. 

Meer informatie over de stichting en het adoptiepro-
gramma is te vinden op www.adoptiegraven-venray.
nl. Op deze website treft u ook het formulier aan 
waarmee u zich aan kunt melden.

VENRAY WAR CEMETERY
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FORELVISSEN
8 MEI 2021
Ook dit jaar geen of weinig activiteiten, vanwege 
de Corona. Toch hadden we samen met het 
bestuur van Limburg Zuid besloten om net als 
vorig jaar het forelvissen wel door te laten gaan.

Met maximaal 30 vissers kun je zelfs meer dan de 
verplichte 1,5 mtr uit elkaar zitten.

Zaterdag 8 mei ben ik dan ook samen met Gui-
do naar Wylre gereden. Daar aangekomen stond 
de “wachtcommandant” (lees reiger) ons al op te 
wachten langs de visvijver en heette ons welkom.

Het weer zag er goed uit en is op een buitje na, goed 
gebleven.

Met 23 vissers konden we om 11.00 uur beginnen. 
Er werden 90 forellen uitgezet en al snel werden de 
eerste vissen uit het water gehaald.

Wat opviel was, dat onze voorzitter Erik, waarschijn-
lijk studie gedaan had het afgelopen jaar. Vorig jaar 
haalde Erik er welgeteld 1 uit, op het laatst van de 
dag bleken er dat dit jaar 9 te zijn. Ik kan bijna niet 
tellen hoeveel procent dat meer is... Rond 13.00 uur 
waren er al 65 forellen gevangen.

Maar het bijten was ook bijna gedaan. Dus, in over-
leg met LBZ, besloten we om er nog een aantal uit te 

zetten. Deze beten prima en toen we om 15.00 uur 
stopten, bleek dat er van de 110 uitgezette forellen er 
76 waren gevangen. Een mooi resultaat.

Hierna was de prijsuitreiking. De eerste prijs was voor 
Hans de Wildt met maar liefst 13 forellen. Om de 
tweede prijs moest er geloot worden, Erik Schuthof 
en Fred Diederen hadden ieders 9 forellen. Bij de lot-
ing had Fred meer geluk en werd dus tweede. Erik 
werd derde, een goede vooruitgang. Raoel, kreeg 
de prijs voor de jongste deelnemer en Theo Thissen 
kreeg de aanmoedingsprijs uitgereikt.

Theo van Lieshout had een wisselbeker beschikbaar 
gesteld voor de winnaar van de dag en reikte deze 

visser 3 gerookte forellen mee naar huis, die door 
de beheerder van de vijver schoon waren gemaakt. 
Daar heeft deze man toch veel werk mee gehad.

Het was weer een geweldige dag en vooral om je 
collega’s na lange tijd te mogen zien, deed een ieder 
goed.

Hopelijk mogen er binnenkort weer meer activiteiten 
plaats vinden.

Jan Dommerholt

Suzanne en Dewi Vlek zorgen voor de inwendige mens
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Dit artikel heb ik geschreven omdat ik zovéél over 
mijn plannen wordt bevraagd.

Zo lang als ik bij de politie ben, ben ik lid van de IPA. 
Niet echt actief maar ik maak wel gebruik van de con-
tacten, onderweg of in het buitenland en bij b.v. een 
overnachting in een IPAhuis.

Gezien het feit dat mijn (vroeg-)pensioen in zicht aan 
het komen is hebben ik en mijn echtgenote het plan 
opgepakt om na mijn pensioen in het buitenland te 
gaan wonen, zeer waarschijnlijk in Portugal. Om te 
ervaren hoe dat is en waar je zoal tegenaan loopt, 
pakten wij het plan op om daar een paar maanden te 
gaan ‘proefwonen’. 

nodig had en die op onze beestenboel wilden en 
konden oppassen. 

Op 1 augustus 2020 vertrokken wij voor 3 maanden 
naar het Portugese eiland Madeira. Vanwege onze  

bijzondere plannen stelde mijn chef ons in de gele-
genheid dit te doen (in 1 klap al mijn vakantiedagen 
op).

Van te voren had ik contact gelegd met de voorzitter 
van de IPA op Madeira (tevens vicevoorzitter Portu-
gal), collega Ricardo Fernandes van de PSP (Poli-
cia de Seguranca Publica). Hij deed wat oriënterend 
voorwerk voor ons. 

Madeira is een eiland in de Atlantische Oceaan, on-
geveer 700 kilometer ten westen van Afrika en 850 
kilometer ten zuidwesten van de Portugese kust. Het 
ligt boven de Canarische eilanden.  Madeira vormt 
een autonome regio van Portugal. De grootste stad 
op Madeira en tevens de hoofdstad is Funchal. Het 
eiland is ruim 55 kilometer lang en ruim 20 kilometer 
breed. Er wonen ongeveer 260.000 mensen, het me-
rendeel in Funchal.

Madeira kent een mild klimaat, de temperatuur ligt vrij 
stabiel tussen de 16 en 22 °C. Het eiland is door de 

ONZE PORTUGAL
ERVARING

BIJZONDERE 
PLANNEN.
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natuur, de bossen en de bergen populair bij wande-
laars en natuurgenieters. Omdat de kust voornamelijk 
uit zeer steile rotswanden bestaat en zandstrand vrij-
wel niet aanwezig is, kent Madeira geen massatoer-
isme. Het eiland heeft een vulkanische oorsprong. De 
hoogste berg is de Pico Rivo (1862 m).

De vele exotische bloemen die er in het wild groeien 
kenmerken het eiland zodanig dat Madeira ook wel 
het bloemeneiland wordt genoemd.

Het heersende coronavirus stond in de zomer van 
2020 gelukkig op een laag pitje. Na ons heel goed 
verdiept te hebben in de materie, overlegd te hebben 
met instanties en na lang wikken en wegen, vlogen wij 
toch, voorzien van mondkapjes, met een bijna leeg 
toestel naar Madeira. Op het vliegveld kreeg ieder-
een een QRcode en moest je nóg een coronatest 
ondergaan, door de overheid dáár verplicht gesteld. 
Bij aankomst op je logeeadres moest je in je kamer 
wachten op de uitslag die zéker binnen 12 uur zou 
komen. Binnen 6 uur hadden we de negatieve uitslag 
binnen via sms. Ook daarna werd je toestand ge- 
monitord door de overheid. Werkelijk súper geregeld! 
Mocht de test overigens positief zijn werd je opge-
haald en verplicht in een quarantainehotel onderge-
bracht, met de nodige zorg. Gelukkig heerste er toen 
op het eiland bijna geen corona. 

We hebben daar de eerste maanden bijna geen toe-
risten gezien en vele hotels stonden leeg, de meeste 
restaurants gesloten. Zeer triest, ook voor de inwo-
ners waarvan de meesten toch inmiddels hun geld 
verdienen in de toeristenbranche (en geen of zeer 

lage  uitkeringen!). In de straten droeg men daar toen 
al mondkapjes en in de winkels werden steeds maar 
enkele mensen toegelaten.

We hebben daar geprobeerd te leven zoals thuis, met 
al je dagelijkse dingen. Wij kenden het eiland al goed. 
We hebben locaties en huizen bekeken en ons op de 
hoogte gesteld van de lokale gebruiken en omgangs-

-
kele Nederlanders en een Duits stel die daar wonen. 
Bij deze laatste hebben we in een dorp al die tijd in 
een groot appartement gewoond, met schitterend 
uitzicht op de oceaan. We hadden daar ook steeds 
een auto ter beschikking.    

enkele keren en we bezochten op zijn uitnodiging ook 
het politiebureau van de PSP van waaruit hij werkt, in 
de plaats Câmara de Lobos. Alles uiteraard met als 
uitgangspunt de corona. We hebben wat IPA snuis-
terijen uitgewisseld. Ricardo werkt ruim 22 jaar bij de 
politie daar, thans als Agente Coördenador in de ba-
sis politiezorg, in de onregelmatigheid. Hij doet ook 
de aansturing van de surveillances in de teams búiten 
de hoofdstad en dan van het westelijk deel van het 
eiland. De meeste gemeenten buiten de hoofdstad 
hebben een politiebureau waarvan sommige piep-
klein. Elke gemeente – buiten de hoofdstad – heeft 
24-7 één noodhulpauto rondrijden van de PSP.

Op het eiland werken ongeveer 500 politiemensen 
waarvan een groot deel lid is van de IPA.
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Behalve de PSP maken op het eiland deel uit van 
de politie en IPA:
• Policia Judiciaria, de recherche; 
•  Guarda Nacional Republicana (GNR), een soort 

KonMar/douane;
•  Policia Servico de Estrangeiros e Fronteiras, een 

soort Vreemdelingenpolitie en 
•  Policia Maritima, de haven- en rivierpolitie.

Men is op Madeira bezig met een IPAhuis maar de 

probleem.  

Overigens heb ik  in de zomer van 2012 op het eiland 
ook al eens bezoek gebracht  aan het politiebureau 
van de hoofdstad en werd ik toen ontvangen door de 
commandant van het eiland. Dat was een belevenis 
op zich. 

Ons woonexperiment en zoektocht daar de af-
gelopen zomer, is dusdanig goed verlopen, dat wij 
besloten hebben komende jaren daar te gaan wonen. 
Ons huis staat inmiddels te koop, met de cursus Por-
tugees zijn we bezig en we zijn al spullen op aan het 
ruimen (niet alles kan in de zeecontainer). Zoals de 
planning er nu uitziet stop ik aan het einde van 2021 
bij de politie en zullen we enkele maanden later in een 
huisje zitten op Madeira. Dit als de goden ons goed 
gezind blijven.

Ik zal altijd lid blijven van de IPA en ga kijken hoe ik 
dat daar in kan vullen. Misschien horen of lezen jullie 
hier nog iets over. Uiteraard kunnen jullie mij ook daar 
bereiken.

In ieder geval ben ik blij dat ik tijdens al mijn dienst-
jaren heb mogen ervaren hoe het is om als politie-
man – waar ook ter wereld – soms andere politie-
mensen te ontmoeten. Je merkt dan nóg beter dat 
we via ons werk echt met elkaar verbonden zijn en 
je meteen met elkaar omgaat alsof je elkaar al jaren 
kent. Deuren gaan open. Dit is echt uniek en kom je 
in weinig beroepsgroepen tegen denk ik. 
Tot later en houd oe.

Frans & Stephanie Segers
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IPA Limburg Noord organiseert op
ZATERDAG 11 september 2021

Een internationale  EPP wedstrijd volgens het internationale reglement EPP, ook wordt het NK EPP 
van de NPSB verschoten alleen met het dienstwapen en dienstmunitie.

De kosten voor de internationale wedstrijd bedragen € 10,- voor het NK EPP NPSB (alleen voor Politie en 
KM Personeel) € 8,-.

De wedstrijd wordt gehouden op de schietbaan van HSV de Helm Lage Dijk 33 te  5705 BX Helmond.

Een team bestaat uit 4 personen. Opgave bij inschrijving. Voor de beste IPA schutter wordt een  
wisselprijs ter beschikking gesteld. IPA leden dienen bij inschrijving hun IPA lidmaatschapsnummer 

op de geven.

Voor inschrijving aanmelden met eventuele voorkeur van tijd (hiermee wordt zoveel mogelijk rekening  
gehouden) bij: Paul Onckels via mail paul.onckels@ziggo.nl of 06-21578814.

De organisatie ziet U graag op zaterdag 11 september.
Frans Hendriks en Paul Onckels

LIMBURG-NOORD
UITNODIGING

Beste IPA leden, Limburg Noord.
-

strijd en tevens voor het NK EPP voor Politie en Koninklijke Marechaussee. 
De laatste schieten met hun dienstwapen en dienstmunitie.

Heb je interesse geef je dan tijdig op. De organisatoren gaan er uiteraard van uit dat 
we dit jaar deze prachtige wedstrijd wel kunnen houden, nadat we afgelopen jaar 
door corona een halt werden toegeroepen. September is nog ver weg en hopelijk zijn 
de meesten van ons dan allemaal ingeënt en blijven we verstoken van het virus.

De organisatoren zullen er alles aan doen, om deze wedstrijd door te laten gaan uiteraard gaat de gezondheid 
van een iederå voor.

Velen zullen er naar uitzien, de organisatoren ook. De vele vrijwilligers, die samen met ons deze wedstrijd tot 
een goed eind brengen staan te trappelen om alles in goede banen te leiden.

Hopelijk zien we jullie op zaterdag 11 september in Helmond.

Met IPA groet Servo Per Amikeco
Paul Onckels en Frans Hendriks

EPP SCHIETWEDSTRIJD
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EVEN VOORSTELLEN
MARIET & JOHN DRIESSEN

Hoi allemaal, graag willen wij ons even aan jullie voorstellen. Wij 
zijn Mariet en John Driessen en wonen in Horst. Ik ben 20 jaar als 
reservist in Horst werkzaam geweest. In 2000 moest ik helaas hier-
mee stoppen ivm het aangaan van een leidinggevende functie. Ik 
ben door Erik gevraagd om een stukje te schrijven. 

Ons favoriete vakantieland is sinds 1981 Zwitserland en wel in Unter-
seen. De eerste keer dat we hier waren heeft Mariet gelijk gezegd: ‘hier 
hoor ik thuis’ en ik moest dus maar mee, ha ha ha. Tussendoor zijn wij 
ook nog in Oostenrijk en Duitsland geweest en dat zowel in de winter 
als in de zomer. Maar Unterseen is en blijft dus wel onze thuishaven, met 
het gevolg dat we altijd op dezelfde camping zitten en hier ook iets vast 
hebben staan sinds 1994. Met uitzicht op de Eiger, Mönch en Jungfrau, 
gewoon GEWELDIG. Verder hebben wij zeer leuke Zwitserse mensen in 
ons straatje die ons op handen dragen, het voelt iedere keer als thuis 
komen. Wij worden verwend met kaasfondue, kaas raclette en andere 

lekkere Zwitserse specialiteiten en wij verwennen hun met friet, bitter-
ballen, frikandellen, bami en nassi hapjes, koude schotel, en in de 

winter oliebollen met en zonder rozijnen. 

Sinds ik met vervroegd pensioen ben en Mariet niet meer kan 
werken in verband met haar gezondheid, verblijven we veel in 
Zwitserland, maken met regelmatig een uitstapje naar Oost-
enrijk, waar we al vaak gemerkt hebben dat onze IPA sticker 
veel opvalt. in Imst, Oostenrijk, had haast elke 3e wagen een 
IPA sticker op zijn voorruit, daar leek wel een heel nest te zit-
ten van IPA leden ha ha ha. Dit leidde tot veelvuldig zwaaien en  
groeten naar ‘onbekende mensen’ maar het was wel gezellig, 

het voelde heel vertrouwt en dit hebben we op heel veel plaat-
sen in Oostenrijk en Zwitserland al mee gemaakt. En ook met de 

grens over rijden hebben we regelmatig leuke ervaringen. 

In Unterseen heb ik met buurman Beny een super goed contact, Beny 
zit in Basel bij de politie. Op de een of andere manier verbind dit toch 
net een beetje meer.  Beny heeft er ook voor gezorgd dat er IPA munten 
van Zwitserland via ons naar leden van het bestuur IPA Noord Limburg 
gekomen zijn, en wij hebben een munt van IPA Noord Limburg naar 
Zwitserland gebracht. Beny heeft deze met andere spullen van de politie 
die ik hem gegeven had samen gebracht en als een collage ingelijst. 
Deze collage staat nu in Basel op zijn bureau en heeft al veel belang-
stelling gekregen van andere collega’s (bekend als een bonte hond). Je 
krijgt dus erg leuke contacten als lid van de IPA. Dan is een helpende 
hand dus nooit ver weg.

John Driessen
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MET DE AUTO
RICHTING MAAS

Het afgelopen jaar kwamen onze BOA’s veelvuldig 
in het nieuws omdat ze een belangrijke rol spelen 
bij het handhaven van de Coronamaatregelen die 
door de overheid zijn bepaald. Voor veel mensen 
waren de BOA’s het eerste mikpunt van pesterijen 
om hun ongenoegen kenbaar te maken over deze 
maatregelen. 

Veel mensen weten echter niet dat BOA’s ook dage-
lijks, al dan niet via het Operationeel Centrum van de 
Politie, worden ingezet om te ondersteunen bij meld-

leefbaarheid, maar het komt ook regelmatig voor dat 
BOA’s ondersteunen bij verkeersongevallen, branden 
en medische noodsituaties. Soms komt je werk, zelfs 
wanneer je een avondje vrij bent, wel heel dichtbij. Dit 
ondervond BOA (en IPA lid) Jop Driessen, werkzaam 
bij Handhaving Venlo.

Het is eind maart en we hebben te maken met enkele 
warme dagen. Jop besluit die avond om samen met 
een vriend (politieagent in opleiding) en twee vriendin-
nen (beide werkzaam als BOA in Roermond), Coro-
naproof, een ijsje te eten in het centrum van Venlo. 
Het is gezien het mooie weer erg druk en Jop en zijn 
vrienden nemen plaats op de trappen aan de Maas-
boulevard in Venlo. Deze trappen lopen door tot in 
rivier de Maas. Een prachtig plekje om even af te 
schakelen en te genieten van een lekker ijsje. 

Plotseling zien Jop en zijn vrienden een auto stop-
pen boven aan de trappen. Op zich is dit al vreemd, 
omdat er op deze plek eigenlijk geen auto’s mogen 
rijden. Jop ziet een vrouw uitstappen en hoort dat ze 
ergens voor waarschuwt. De vrouw is wat lastig te 
verstaan en Jop meent dat de vrouw vraagt om afval 
op te ruimen. Vervolgens zien Jop en zijn vrienden tot 
hun schrik de auto langzaam de trap af rijden. Het is 
dan meteen duidelijk dat er meer aan de hand is.

Terwijl de vriend van Jop belt met 112, probeert Jop 
de vrouw, die inmiddels langzaam de trappen af rijdt, 

een groot aantal omstanders het incident begint te 

ders op te treden. Samen met omstanders weet Jop 
de vrouw uit de auto te trekken. Hierbij slaat ze om 
zich heen. Wanneer de vrouw uit de auto is geeft ze 
zich nog niet gewonnen en probeert ze op een an-
dere manier weer in de auto te komen. Voor Jop de 
kans om de handrem aan te trekken. Toen de vrouw 

even later probeerde via een andere kant in de auto 
te kruipen en de auto te starten wisten Jop en de 
omstanders dit te voorkomen. Vervolgens besluit de 
vrouw richting het water te rennen. 

Op ongeveer een meter afstand van het ijskoude 
Maaswater weten Job, zijn vrienden en enkele om-
standers de vrouw tegen de grond te werken en te 

achtergond al hoorbaar zijn voegden er zich een am-

vrije tijd) bij hen om te ondersteunen. Nadat de hulp-
diensten ter plaatse komen kan de vrouw worden 
overgedragen. Ook Jop’s collega’s van Handhaving 
Venlo waren gelukkig  ter plaatse om te ondersteunen. 

Inmiddels is het erg druk geworden met omstanders 
die in het incident aanleiding zien om zich te misdra-
gen. Een van de omstanders besluit op het dak van 
een geparkeerde politieauto te springen en deze te 
vernielen. Ook deze beelden gaan al snel rond op 
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Op donderdag 22 april was het dan zover. Na 17 jaar draagt de Douane een 
nieuw uniform! Ruim 3000 douaniers starten vanaf nu in het door Mart Visser 
duurzaam ontworpen blauwe uniform.

Het nieuwe uniform versterkt, volgens Nanette van Schelven (Directeur Douane)  de 
uitstraling, zichtbaarheid en uitstraling.

DE DOUANE
IN HET NIEUWE UNIFORM

internet. Gelukkig kan de man snel worden aange-
houden.

Nadat Jop en zijn vrienden door de aanwezige politie-
mensen waren bedankt voor hun optreden kon men 
nog net voor het ingaan van de avondklok naar huis. 
De volgende dag was Jop weer gewoon aan het werk 
toen hij verzocht werd zich te melden op het kantoor 
van Burgemeester Scholten. Toen hij hier samen met 
zijn teamleider arriveerde bleken ook gemeentesec-
retaris Beurskens en teamchef van de politie Venlo, 
Hans de Haas, aanwezig te zijn. Jop werd door de 
aanwezigen bedankt voor zijn daadkrachtige optre-
den de avond er voor. 

Als IPA Limburg-Noord willen we Jop en zijn vrienden 
complimenteren met hun optreden. 

 Denk je aan zelfmoord? Praat erover. Bel 
0800-0113 of chat via 113.nl. 24/7 open, 
anoniem en vertrouwelijk. Online therapie of 
coaching, zelfhulp of -testen. 

0800
0113
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EYE IN THE SKY
EUROCOPTER EC 135P2+
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De oplettende en/of actief dienende leden 
hebben het misschien al gemerkt, de poli-
tiehelikopter is steeds vaker te vinden in 
het Limburgse luchtruim. De helikopter die 
nog opereert onder de roepnaam Zulu is 
een bekend gezicht in de lucht en een ver-
trouwd geluid op de gespreksgroepen van 
het Operationeel Centrum Limburg.

De Nederlandse politie beschikt over in totaal 
negen helikopters. Deze zijn ondergebracht 
bij de Dienst Infra van de Landelijke Eenheid. 
Het gaat hierbij om zes helikopters van het 
type Eurocopter EC.135P2+ en drie trans-
port helikopters van het type Agusta Westland 
AW.139.  

De Eurocopter heeft standaard een beman-
ning bestaande uit een vlieger en een TFO 

helikopter en de TFO stuurt de vlieger aan 
waar de helikopter naartoe moet voor een 
surveillancevlucht of wanneer er een concreet 
incident gaande is. De TFO is dan ook verant-
woordelijk voor de politiemissie. De TFO is ook 
degene die je hoort op de portofoon en hij/zij 
bedient ook de sensoren.  Bij nachtvluchten 
wordt er een extra vlieger toegevoegd aan de 
bemanning. De Agusta Westland vliegt altijd 
met twee vliegers en een TFO/cabin chief. 
In tegenstelling tot de Eurocopter zijn de Au-
gusta Westland helikopters niet voorzien van 
politie-striping. De reden hiervoor is dat deze 
helikopters ook ingezet worden voor de Dienst 
Speciale Interventies (DSI). Ook vliegen de 
AW.139’s regelmatig voor de Kustwacht.

Alle helikopters zijn voorzien van een geavan-
ceerde video-, warmte- en restlichtcamera. 
De beelden kunnen rechtstreeks gestreamd 
worden naar het Operationeel Centrum (voor-
heen meldkamer) alsmede specialistische een- 
heden. Verder zijn de helikopters voorzien 
van de mogelijkheid om 4x C2000 gespreks-
groepen tegelijk bij te zetten en heeft men 
een netwerkconnectie waardoor bijvoorbeeld 
RTIC/GMS, ANPR en eenheden op een land-
kaart zichtbaar zijn middels CorGIS.

Als thuisbasis hebben alle politiehelikopters 
al jaren Schiphol-Oost, het hoekje van het 
vliegveld waar onze nationale luchthaven ooit 
ontstond. De bemanning van de negen politie-
helikopters bestaat voor het grootste deel uit 
politiemannen- en vrouwen die voorheen ook 
op straat gewerkt hebben. Hierdoor kan er 

perfect worden ingespeeld op veranderende 
situaties.

Naast Schiphol wordt er gewerkt met bases in 
Rotterdam en Volkel. Op elk van deze locaties 
staat vast een helikopter gestationeerd welke 
regelmatig ingezet wordt. Net als reguliere po-
litie-eenheden worden de politiehelikopters in-
gezet voor surveillancevluchten. Tijdens deze 
surveillancevluchten staat de helibemanning 
in contact met het Operationeel Centrum van 
de Landelijke Eenheid alsmede het Operatio-
neel Centrum van de eenheid waarboven men 
op dat moment vliegt. Daarnaast monitort de 
TFO constant het meldingenbeeld in de om-
liggende eenheden. Op die manier kan de 
heli snel ingezet worden en levert deze een 
grote bijdrage aan de heterdaadkracht. Soms 
is de snelle inzet van de politiehelikopter zelfs  
levensreddend.

Bij meldingen in Limburg moest de politiehe-
likopter in het verleden vaak vanuit Schiphol 
komen. De lange aanvliegtijd zorgde er veelal 
voor dat deze inzet van de politiehelikopter 
niet werd afgewacht of werd geannuleerd. Nu 
er meer gebruik gemaakt wordt van de basis 
in het Brabantse Volkel, op zo’n 25 kilometer 
van de provinciegrens met Limburg, is er in 

de politiehelikopter te zien. Een ander groot 
voordeel is dat enkele vanuit Volkel vliegende 
TFO’s plaatselijk erg goed bekend zijn in dit 
deel van Nederland.

In de eerste 3 maanden van 2021 is de politie-
helikopter al 70 keer ingezet voor meldingen in 
de provincie Limburg. Denk hierbij aan achter-
volgingen, vermissingen, overvallen en inbra-
ken, waarbij dankzij een goede samenwer-...
king personen zijn gevonden of verdachten zijn 
aangehouden.  Doordat er vaker boven onze 
provincie wordt gesurveilleerd is de helikop-
ter in sommige gevallen als 1e politie-eenheid 
ter plaatse en werd de helikopter zelfs aan de 
grond gezet zodat de bemanning de eerste 
maatregelen kon nemen bij een incident.

Voor veel collega’s is de politiehelikopter al een 
bekend middel. Dat politiemensen de onder-
steuning vanuit de lucht waarderen, blijkt wel 
uit de regelmatig opgestoken duimen wanneer 
een verdachte is aangehouden of vermiste is 
gevonden.
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Versie: 18-3-2021 

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


