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VAN DE BESTUURSTAFEL 

 

Beste IPA-vrienden en vriendinnen, 

 

Gelukkig gaat het momenteel de goede kant op 

met de corona besmettingen en er wordt zelfs 

over gesproken dat het virus in zijn geheel gaat 

verdwijnen. Laten we het hopen! 

Als ik dit schrijf naderen we de laatste activiteit 

in het vormingscentrum Beukbergen, namelijk 

een tapas buffet op 23 november. De inhoud van 

de archiefkast in Beukbergen is inmiddels al 

verplaatst naar de zolder van Jan Oelen. 

 

In het voor ons liggende jaar 2023 gaan er best 

wat zaken veranderen. Denk aan de zoektocht 

naar een eigen home, de lay-out van onze 

nieuwsbrief en de activiteiten. Het bestuur heeft 

besloten voorlopig bij losse accommodaties 

activiteiten te gaan organiseren. 

Zo zal bijvoorbeeld de nieuwjaarsreceptie en de 

DLV gehouden worden in een aparte ruimte van 

Ouwekamp, ons Eetcafé in Austerlitz en is de 

stamppottenmaaltijd inmiddels gereserveerd bij 

Pannenkoekenhuis Bergzicht (gelegen langs de 

N227 bij Woudenberg). De details leest u in de 

uitnodigingen bij deze Nieuwsbrief. Ook wordt 

door het bestuur nagedacht over het plannen in 

2023 van meerdere nieuwe activiteiten. 

  

Door het vertrek als eindredacteur van Annette 

van der Kraats zullen John Jansen en Eddy van 

Veldhuijzen de nieuwsbrief gaan verzorgen in 

hun eigen nieuwe stijl. 

 

 

 

Ook bij het landelijk bestuur spelen er veel zaken. 

Zo heeft het IPA-logo tijdens het laatstgehouden 

wereldcongres in Spanje een kosmetische 

wijziging ondergaan, waardoor het een wat 

modernere uitstraling heeft gekregen. Links de 

uitvoering zoals die in 2015 werd geïntroduceerd, 

rechts de versie 2022. 

 
 

Verder is er een nieuwe webmaster aangesteld die 

de website (en dus ook het aandeel IPA Utrecht 

daarin) gaat optimaliseren. Er wordt gesproken 

over de introductie van digitale ledenpassen, het 

aanpassen van de IPA-districten aan de politie- 

regio’s en niet te vergeten het uitbouwen van een 

innovatieforum van en voor jonge leden om het 

IPA-concept ook voor hen interessant te maken. 

Kortom – 2023 belooft op verschillende gebieden 

het jaar van veranderingen te worden. 

 

Voorlopig gaat IPA district Utrecht door met het 

organiseren van activiteiten voor haar leden en 

daarom eindig ik dit bericht met de wens –  

hopelijk tot snel op één van deze evenementen. 

 

Tom Schellings / voorzitter a.i. 

utrecht@ipa-nederland.nl of 06-53107887 

________________________________________ 

 

VERSLAG VAN “THUISHULDIGING” 

JUBILARIS 

 

In de vorige Nieuwsbrief meldden wij dat het 

district in 2022 11 jubilarissen kende die resp.  

25, 40 of 50 jaar lid waren van onze vereniging. 

Tijdens de zomerinstuif van 24 juni jl. konden wij 
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slechts 1 van hen officieel huldigen, maar met de 

anderen werd natuurlijk contact gezocht. De 

meesten stelden geen prijs op een persoonlijk 

bezoek; aan hen werden de oorkondes & ver- 

sierselen per post toegestuurd. De 50-jarige 

jubilaris Geerhard de Groot gaf echter aan het 

leuk te vinden John Jansen te ontvangen en 

maakte van dit bezoek het volgende verslagje. 

 

Begin citaat 

Ergens begin juli van dit jaar werd ik door John 

Jansen gebeld of hij langs kon komen. Verbaasd 

reageerde ik met: bij mij? Wat bleek, ik was 1 

oktober jl. 50 jaar lid van de IPA. Op dat moment 

kwam het niet goed uit omdat ik op een operatie 

wachtte. Dat is gelukkig allemaal achter de rug en 

alle uitslagen zijn goed. Een dankbaar en blij 

mens. 

 

Ooit, 50 jaar geleden, werd ik lid van de IPA. 

Geronseld door een zeer actief lid van de GP 

Groningen. In die tijd maakte ik best wel gebruik 

van de mogelijkheden van de IPA. 

Daarna is dat toch wat in de vergetelheid geraakt. 

 

John bleek een aanhouder want onlangs belde hij 

of hij samen met zijn vrouw Jannie langs mocht 

komen, want ze waren toch in Bilthoven. 

En zo gebeurde het – rond 13.30 uur kwamen ze 

aan en ik werd verguld met een oorkonde, een 

prachtige jubileumspeld en een lekkere fles wijn  

(met glas).  

 
 

Daarna onder het genot van een bakkie gezellig 

gekeuveld over onze loopbanen en het algemene 

wel en wee. 

John en Jannie, dank voor jullie leuke bezoek. 

 

Geerhard de Groot 

Einde citaat 

_______________________________________ 

 
 

 

VERSLAG VAN DE WORLD POLICE & 

FIRE GAMES ROTTERDAM 2022 

(door ons IPA-lid Carolien Bouwman) 

 

Van 22 t/m 31 juli 2022 vonden in Nederland de 

World Police & Fire Games (WPFG) plaats.  

Een soort Olympische spelen voor medewerkers 

van politie, brandweer, douane, marechaussee en 

het gevangeniswezen. In ruim 60 sporten stond 

het elkaar ontmoeten centraal. Helemaal passend 

binnen het gedachtegoed van de IPA.  

 

Vanaf 2015 was ik al betrokken bij de organisatie 

van deze atletiekwedstrijden. Gevraagd vanwege 

mijn ervaringen als deelnemer (9 keer) aan dit 

evenement en vanwege betrokkenheid als 

vrijwilliger bij de organisatie van diverse 

atletiekwedstrijden in Nederland. 2015 was op dat 

moment nog iets wat ver in de toekomst lag.  

Door Corona moesten de Spelen natuurlijk 

uitgesteld worden en zaken als de oorlog in 

Oekraïne en het feit dat in 2023 de WPFG alweer 

in Canada plaatsvindt, hebben er vermoedelijk 

voor gezorgd dat het totale deelnemersaantal 

(5.600) ver achterbleef bij de verwachtingen.  

Nederland liet zich met 1300 deelnemers in totaal 

goed zien. Tijdens de atletenparade in het 

Feyenoord-stadion, onder toeziend oog van de 

minister van Justitie en Veiligheid Yeşilgöz-

Zegerius en de Rotterdamse burgemeester 

Aboutaleb, leek er geen eind te komen aan de rij 

van Nederlandse deelnemers.  
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Bij de atletiek mochten we 521 deelnemers uit 

zo’n 40 landen begroeten, die in verschillende 

leeftijdsklassen en 30 verschillende onderdelen 

met elkaar de strijd aangingen. De jongste 

deelnemer was 18 jaar oud en de oudste 88 jaar.  

 

De wedstrijden vonden over 6 dagen verspreid 

plaats in Den Haag. Rotterdam beschikt niet over 

een 8-laans ronde baan, vandaar dat de atletiek op 

een andere locatie plaatsvond. Het was een grote 

uitdaging om in vakantietijd 6 dagen lang per dag 

zo’n 100 vrijwilligers ter beschikking te kunnen 

hebben.  

De top jury kwam uit het gehele land, maar de 

meeste vrijwilligers werden geleverd door de 

lokale atletiekvereniging Haag Atletiek. Voor 

mensen die van ver kwamen was onderdak 

geregeld in de Majoor Jan Linzel Kazerne.  

 

 
 

De eerste 2 dagen stonden in het teken van de 7-

kamp voor vrouwen en de 10-kamp voor mannen. 

Ook waren er op die dagen wel een aantal 

individuele nummers. Na jaren van blessures ben 

ik enige tijd geleden weer begonnen met trainen 

met als doel deelnemen aan de WPFG in 

Nederland. Naast organisator was ik er dus ook 

als deelnemer op de onderdelen kogelstoten, 

discuswerpen en kogelslingeren.  

Het waren 6 schitterende dagen. Het weer was 

perfect, een fijne sfeer, de organisatie verliep heel 

soepel en mooie competities. Er zijn heel wat 

WPFG-records verbroken. Naast strijd werden er 

onderling ook volop aanwijzingen aan elkaar 

gegeven. Sport verbroedert dan echt. Per 

leeftijdsklasse was er ook een prijsuitreiking. 

Aantal prijzen werden door bekende personen als 

Jan van Zanen (burgemeester Den Haag), Anneke 

van Zanen (voorzitter NOC & NSF) en Nelly 

Cooman (oud atlete) uitgereikt. 

 

 
 

Voor mij verliepen de wedstrijden op sportief 

vlak ook prima. Goud op discus en 

kogelslingeren en zilver op kogelstoten.  

Vanuit zowel de Federatie uit Amerika als diverse 

atleten hebben we volop complimenten gekregen 

voor de goede organisatie. Jaren van op het laatst 

zeer intensieve voorbereiding en heel veel 

vrijwilligers lieten zien waar we als “klein” land 

toch toe in staat zijn. Kortom een mooi 

evenement waar we met voldoening op 

terugkijken. 

 

________________________________________ 

 

VERSLAG VAN BBQ MIDDAG/AVOND OP 

LANDGOED BEUKBERGEN 
(door een deelnemer) 

 

Woensdagmiddag 21 september jl. rond de klok 

van vijf kwamen 33 IPA-leden (waaronder 2 

Duitse gasten van de IPA Verbindungsstelle 

Siegburg) naar de bar onderin het hoofdgebouw 

van Landgoed Beukbergen. 

Zoals u ongetwijfeld gelezen hebt in de vorige 

Nieuwsbrief was dit de één na laatste activiteit 

die we hier nog hebben kunnen/mogen houden. 

Het leek wel of dit de pret niet kon drukken, want 

het was weer als vanouds gezellig.  

 

Voor een pas geworden 70- jarige onder ons werd 

op haar verzoek het “Lang zal ze leve” uit volle 

borst gezongen. Onder het genot van een drankje 

hebben we lekker kunnen bijkletsen  en na een 

uurtje in de bar ging het gezelschap naar boven. 

Daar was de eetzaal voor ons gereserveerd en 

stonden er op het terras 3 barbecues klaar. Al het 

vlees, kip, worst, het stokbrood, de sauzen en 

diverse salades smaakten weer perfect. Er was 

plek voor iedereen, zowel binnen als buiten. 
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De groep die bij een vorige activiteit het toetje 

had gemist, wist al bij binnenkomst gelijk dat er 

ook nu geen nagerecht zou zijn. Dat probleem 

was dus al op voorhand getackeld; je kunt het 

maar voor zijn, haha. 

En als het dan gezellig is, dan komt ook aan deze 

avond weer een eind. Na de koffie ging iedereen 

voldaan naar huis. Een beetje mijmerend, dat we 

nog maar één activiteit op het Landgoed zullen 

hebben.  Maar voorlopig kan niemand ons de 

gezellige middag/avond van de 21e september 

nog afpakken.  

 

Het bestuur is inmiddels volop op zoek naar een 

ander onderkomen en zoals het spreekwoord zegt: 

“Komt tijd, komt raad”. En gelukkig denken een 

heleboel leden met hen mee. 

 

________________________________________ 

 

Het fotowerk bij de artikelen in deze 

Nieuwsbrief is van de hand van fam. De Groot, 

organisatie WPFG en Jan Oelen.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ACTIVITEITENAGENDA 

 

Voor het verenigingsjaar 2023 heeft het 

bestuur voorlopig de volgende data vastgelegd 

voor het houden van activiteiten. In sommige 

gevallen is de plaats van samenkomst nog niet 

bekend, maar noteert u voorlopig de 

betreffende dagen alvast in uw agenda. 

 

Het gaat om de data/activiteiten 

zaterdag 7 januari nieuwjaarsrec. 14.00u 

(zie aankondiging bij deze nieuwsbrief) 

woensdag 22 februari stamppotten 16.30u 

(zie aankondiging bij deze nieuwsbrief) 

maandag 24 april DLV 19.30u 

vrijdag 26 mei ALV 10.00u 

woensdag 14 juni zomerinstuif 14.00u 

 (met jubilarissenhuldiging) 

woensdag 6 september BBQ 17.00u 

woensdag 15 november              middag/avond 

 educatief programma met diner 

 

 

SCHLOSS GIMBORN 

SEMINAR AANBOD 2023 

Heeft u belangstelling voor één van de seminars 

die worden aangeboden in Schloss Gimborn (hét 

vlaggenschip “opleidingen” van IPA 

International) 

Ga dan naar https://www.ibz-

gimborn.de/images/seminar/2023/ibz_4seiter_se

minare_2023.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.ibz-gimborn.de/images/seminar/2023/ibz_4seiter_seminare_2023.pdf
https://www.ibz-gimborn.de/images/seminar/2023/ibz_4seiter_seminare_2023.pdf
https://www.ibz-gimborn.de/images/seminar/2023/ibz_4seiter_seminare_2023.pdf
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CONTACTGEGEVENS 

 

Bestuursleden     Overige commissies/functionarissen 
 

Tom Schellings / secretaris & voorzitter a.i.  activiteitenorganisatie   

utrecht@ipa-nederland.nl of 06-53107887  evenementen-utrecht@ipa-nederland.nl 

 

Jan Oelen / penningmeester & ledensecretaris website redactie 

pm-utrecht@ipa-nederland.nl of 06-40535016 webredactie-utrecht@ipa-nederland.nl 

 

John Jansen / contactsecretaris   visgedelegeerde 

contact-utrecht@ipa-nederland.nl of   Dave Oltmans 

06-46236935      tot nader order alleen bereikbaar via 

       evenementen-utrecht@ipa-nederland.nl 

Eddy van Veldhuijzen / algemeen bestuurslid  

& 2e penningmeester 

algemeen-adjunct-utrecht@ipa-nederland.nl of 

06-53236454 
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Het bestuur van IPA district Utrecht 
organiseert voor haar leden 
op zaterdag 7 januari 2023 

een Nieuwjaarsinstuif 

 
 

  

Plaats van samenkomst 
 

 
Ouwekamp, ons Eetcafé 

Oude Postweg 144 

3711 AL Austerlitz 
 

 

HET BESTUUR HOOPT U PERSOONLIJK TE KUNNEN ONTMOETEN OM 

ELKAAR AL HET GOEDE TOE TE WENSEN VOOR HET NIEUWE JAAR. 

UITERAARD DOEN WE DAT ONDER HET 

GENOT VAN EEN BORRELHAPJE EN EEN DRANKJE. 

 

 

DE INSTUIF WORDT GEHOUDEN 

VAN 14.00 UUR TOT 17.00 UUR 

 

 

LEDEN VAN LANDELIJK BESTUUR EN ANDERE DISTRICTEN ZIJN 

NATUURLIJK OOK VAN HARTE WELKOM 
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Het bestuur van IPA district Utrecht 
organiseert voor haar leden 

op woensdag 22 februari 2023 

een Stamppottenmaaltijd 

 
Plaats van samenkomst 

  
Pannenkoekenhuis Bergzicht 

Doornseweg 23 (N227) 

3931 HM Woudenberg  

Ontvangst en aperitief: vanaf 16.30 uur 
Aanvang maaltijd: 17.30 uur 
Afsluiting met koffie: 20.00 uur 
 

   
 

Opgave alleen mogelijk door overmaking van € 22,50 p.p. op bankrekening 

NL34RABO0336498942 t.n.v. IPA Nederland onder vermelding van stamppotten 
(arrangement is all inclusiv, dus alle drankjes zijn inbegrepen). 

Om zeker te zijn van deelname moet uw betaling wel uiterlijk woensdag 15 februari 

2023 op bovengenoemde rekening zijn  bijgeschreven. 

      

Wij hopen u in februari weer gezellig te kunnen ontmoeten 

(Leden van andere IPA-districten zijn natuurlijk van harte welkom, maar helaas geldt voor hen een 

andere deelnameprijs. Neem hierover vooraf contact op met de penningmeester via   

pm-utrecht@ipa-nederland.nl) 

mailto:pm-utrecht@ipa-nederland.nl

