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Het is alleen wel te hopen dat degene die met het vliegtuig naar het buitenland gaan ook daadwerkelijk op hun
eindbestemming aankomen, want door alle huidige problemen op onze nationale luchthaven zullen helaas veel
vluchten geschrapt of verplaatst worden. Daarnaast begint men zich ook weer zorgen te maken over een eventuele
nieuwe corona-golf…. Laten wij hopen dat een ieder kan gaan genieten van zijn of haar vakantie en dat corona zich
voorlopig rustig houdt!
Van 22 t/m 31 juli vindt in Rotterdam de 2-jaarlijkse World Police and Fire Games [WPFG] plaats. Voor het eerst in
de historie van de WPFG worden deze games in Nederland gehouden. Gedurende deze dagen zullen ruim 10.000
sporters vanuit 70 landen actief deelnemen aan 63 sportonderdelen. IPA Nederland steunt de WPFG en zal ook een
aantal dagen aanwezig zijn met een eigen stand. De openingsceremonie van de WPFG zal op vrijdagavond 22 juli
zijn in de Rotterdamse Kuip. Kaarten voor deze ceremonie kunnen gratis worden besteld op
https://wpfgrotterdam2022.com/
In april vond voor de 2e maal het “Netherlands On Patrol” evenement plaats. Georganiseerd door de collega’s van
IPA Limburg Nood, verbleven 10 buitenlandse collega’s een week in het altijd gastvrije Limburg. Tijdens deze dagen
zijn zij op bezoek geweest bij diverse hulpdiensten en hebben zij verschillende presentaties en demonstraties gehad van o.a. politie, brandweer en douane. Natuurlijk mocht ook een bezoek aan Amsterdam niet ontbreken. Een
uitgebreid verslag van dit bezoek is in dit Magazine te vinden.
Eveneens in april vond in het Verenigd Koninkrijk het “London Exchange Program” plaats. Naast een koppel Ierse
collega’s waren ook twee Nederlandse collega’s een aantal dagen te gast bij de Engelse politie. Tijdens deze dagen
zijn zij op bezoek geweest bij de National Police Air Service [NPAS], de London Metropolitan Police Service en de
Britisch Transport Police. Zij hebben een leuk verslag geschreven van hun belevenissen in London.
In mei vond de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van IPA Nederland plaats, ditmaal op landgoed Beukenrode
in Huis Ter Heide. Naast de gebruikelijke agendapunten, waren er ook twee bijzondere agendapunten. Allereerst
werd Kees Adamczak, de oud-voorzitter van het district Zeeland-West-Brabant, naar voren geroepen om door de
landelijk voorzitter Willem Schewe te worden benoemd tot erelid van IPA Nederland. Daarnaast werd er afscheid
genomen van de voormalige voorzitter van IPA Nederland, Wim Cornelis. Gezien alle corona-perikelen in de afgelopen jaren was hier nog geen gelegenheid voor geweest. Wim werd door Willem bedankt voor zijn inzet voor IPA
Nederland in de afgelopen jaren alsmede zijn inspanningen in de jarenlange lopende zaak Sal/Schotanus.
In mei werd door IPA Tyrol de jaarlijkse Summerparty georganiseerd die ditmaal plaats vond op de politieacademie
SIAK in Innsbruck, Oostenrijk. Collega’s uit diverse landen waren uitgenodigd om tijdens verschillende activiteiten
de cultuur en de werkwijze van de politie in de diverse landen met elkaar te bespreken. Namens IPA Nederland
waren er twee collega’s afgevaardigd die hierover een kort artikel hebben geschreven.
In dit Magazine vindt u het overzicht van de seminars die gepland staan voor het derde kwartaal in 2022. Afhankelijk van de geldende maatregelen op dat moment zullen de seminars wel of niet plaatsvinden. Mocht u dus interesse hebben in het volgen van een seminar, dan is het wel verstandig om vooraf te checken of deze nog doorgaan.
Voor meer informatie, kijk op de website van IBZ Gimborn.
Namens zowel het bestuur van IPA Nederland als de redactie en uitgever:
Een fijne vakantie en veel leesplezier!
Let goed op uzelf en uw dierbaren!
Servo per Amikeco!

Marcel van Beek
Eindredacteur IPA Nederland
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PERSOONLIJKE BEZOEKEN
AAN DE BUURLANDEN,

EEN GROOT SUCCES!
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zijn zeker bereid om over te gaan tot meer
onderlinge uitwisseling van jonge collega’s
om te praten over het werk en van elkaar te
leren. Er werden al wat ideeën uitgewisseld
welke Engelse districten aan Nederlandse
districten gekoppeld zouden kunnen worden, maar hierover later meer.

Door: Kees Jongh
Met die boodschap hebben voorzitter Willem Schewe en secretaris Kees Jongh bezoeken gepland aan onze buurlanden
Duitsland, Engeland (VK) en België. We hebben gesproken met de voorzitters en de IPA
besturen in die landen, waarvan hier een
kort verslag.

DUITSLAND
Om te beginnen hebben wij op 9 april 2022
de Duitse IPA bezocht. Zij hadden met hun
bestuur en nieuwe voorzitter Oli Hoffmann
een bijeenkomst gepland op Schloss Gimborn, ons gemeenschappelijk IPA kasteel
nabij Keulen. Omdat onze afspraak hierbij
gemakkelijk te combineren viel hebben wij
elkaar op zaterdagavond ontmoet en uitgebreid gesproken.
Wij hebben ideeën uitgewisseld over samenwerking tussen de twee IPA besturen
en de uitwisselingen van leden over en
weer. Elkaar bezoeken, leren van elkaars
werk en vrienden maken dat zijn de grondwaarden van de IPA.
Op het gebied van de samenwerking hebben we gesproken over het aan elkaar

verbinden van districten in Duitsland en
districten in Nederland. Ook het Duitse IPA
bestuur bleek hier een groot voorstander
van te zijn en zij waren verheugd dat wij
met deze plannen langskwamen. Uiteraard
moet dit nog worden uitgewerkt.

VERENIGD KONINKRIJK
(ENGELAND)
Van 23 t/m 25 april 2022 bezochten wij het
Verenigd Koninkrijk. De reis per vliegtuig,
een klein uurtje, is sneller dan de reis naar
Duitsland. Ook dit bezoek liep gelijk met
een vergadering van het Landelijk Bestuur
van de IPA daar. Het land is zoals bekend
vrij groot en de bestuursleden komen uit
het hele land tot aan Schotland toe, dus
deze afspraak kwam goed uit.
We kwamen bij elkaar in Londen en werden door IPA vicevoorzitter Martin Turner
opgehaald van het vliegveld om vervolgens
met de underground richting Waterloo
station te gaan. De volgende dag hadden
we een vergadering met het gehele IPA
bestuur onder leiding van voorzitter Clive
Wood. Net als in Duitsland vonden zij het
een goed initiatief wat wij hadden en waren het eens met onze uitgangspunten. Zij

Op 24 mei 2022 hadden we een afspraak
met voorzitter Urbain de Vuyst van IPA
België. De plaats van ontmoeting werd
geregeld in Gent bij hun radioclub. Een autoritje dus. Al snel bleek dat de organisatie van de IPA in België anders is dan wat
wij gewend zijn. Het land heeft een aantal
provincies met zelfstandige IPA eenheden.
De voorzitters van de provincies komen
bij elkaar en kiezen uit hun midden een
voorzitter, die hen landelijk vertegenwoordigt. Iedere provincie is autonoom zodat de
voorzitter geen afspraken kon maken over
samenwerking en uitwisseling, hoewel hij
hier wel positief tegenover stond. We hebben afgesproken dat we in juni dit jaar bij
elkaar komen met alle provincievoorzitters
om nadere afspraken te maken.
Kortom, een goede aanzet die zeker tot
succes gaat leiden!
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ALGEMENE LEDENVERGADERING
VAN 20 MEI 2022
Door: Kees Jongh

OP LANDGOED BEUKENRODE IN HUIS TER HEIDE
Op de zonnige vrijdagmorgen van de 20e mei 2022 kwamen de leden binnen in de Kapel van
Beukenrode, waar de jaarlijkse algemene ledenvergadering van IPA Nederland werd gehouden.
Een jaarlijks evenement dat niet alleen bedoeld is om elkaar te ontmoeten maar zeker een
bijeenkomst waar op democratische wijze de nodige besluiten worden genomen. Met uitzondering van één district waren bestuursleden uit alle districten vertegenwoordigd en uiteraard
waren de meeste leden van het Landelijk Bestuur aanwezig.
Om 11.00 uur opende voorzitter Willem
Schewe de vergadering. Hij heette iedereen
welkom en in het bijzonder de ereleden, de
leden van de Algemene Adviescommissie,
de Algemene Commissie Financiën en de
oud voorzitter Wim Cornelis.
Na de gebruikelijke agendapunten zoals
de berichten van verhindering, vaststellen
van de agenda en de vaststelling van het
verslag van de vorige vergadering werd er
een minuut stilte gehouden voor de leden
die de afgelopen periode zijn overleden.
Hun namen werden op het projectiescherm
afgebeeld.
Hierna riep de voorzitter de oud voorzitter
van het district Zeeland- West Brabant
Kees Adamczak naar voren om hem mede
te delen dat deze, met instemming van alle
districtsbesturen in het land, was benoemd
tot erelid van de IPA. Kees had al zo’n licht
vermoeden omdat er erg werd aangedrongen op zijn aanwezigheid op de ALV. Willem
Schewe noemde zijn verdiensten voor de

IPA en reikte hem de daarbij behorende
oorkonde uit en het bijbehorende boeket.
Vervolgens richtte Willem Schewe het
woord tot oud IPA voorzitter Wim Cornelis
die met zijn echtgenote aanwezig was. Het
was er door de Coronaperikelen nog niet

van gekomen om van Wim Cornelis officieel afscheid te nemen en daarom was er
nu voor gekozen. Willem Schewe bedankte
Wim Cornelis voor zijn inzet voor de IPA. Tevens bedankte hij hem voor zijn inzet in de
zaak Sal/Schotanus. Omdat Wim Cornelis
goed op de hoogte is van deze jarenlange spelende zaak voert hij op verzoek van
het Landelijk Bestuur het woord tijdens de
rechtszaken en doet dat op voortreffelijke
wijze. We komen hier nog op terug.
Lars Hoebers en Joep van den Broek van
het district Limburg Noord waren bereid
om een presentatie te houden van het door
hen georganiseerde project Netherlands
on Patrol, dat in april 2022 werd gehouden. Er kwamen jonge collega’s uit Spanje,
Duitsland, Ijsland, het Verenigd Koninkrijk,
België en Polen. Zij kregen een uitgebreid
programma aangeboden en er zijn vriendschappen voor jaren gesloten. Het motiveert jonge IPA leden om lid van de IPA te
blijven en anderen ervan te overtuigen om
lid van de IPA te worden. Zij roepen andere
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over samenwerking en uitwisseling van
jonge leden, waarbij gedacht wordt aan de
koppeling van een Nederlands district aan
een buitenlands district. Dit laatste moet
nog worden uitgewerkt.

districten op ook een dergelijk evenement
te gaan organiseren en zij willen hierin
graag ondersteuning geven. In hun power
point presentatie gingen zij hier uitgebreid
nader op in. De presentatie is aan de districtssecretarissen verzonden.
Het jaarverslag 2021 werd doorgenomen
en op vragen uit de zaal werd uitgebreid
antwoord gegeven. Onder andere kwam
hierbij de huisvesting van het IPA kantoor
aan de orde en er kon worden medegedeeld
dat we zeer waarschijnlijk onderdak krijgen
bij de politie Zoetermeer. Er werden vragen
gesteld over de stand van zaken van de ledenwerving en de hosting van de website.
Het onderwerp van de rechtsgang van de
zaak Sal/Schotanus werd aan de orde gesteld en Wim Cornelis kreeg het woord.
Hij vertelde over de problemen die er
sinds 2013 waren ontstaan en de eis van
genoemde personen om rehabilitatie en
schadevergoeding. Na vele mediation-gesprekken en rechtszaken vond de laatste
rechtszaak dit voorjaar plaats en deed de
rechter op 4 mei 2022 uitspraak. De rechter
heeft alle eisen afgewezen en de IPA in het
gelijk gesteld. De tegenpartij is veroordeeld
in de proceskosten van dit proces.
Het district Het Groene Hart stelde voor
om de naam van hun district te wijzigen en
dat is een besluit van de ALV. Echter, op de
laatste districtsledenvergadering van Het
Groene Hart is met de leden afgesproken
dat er nog een enquête komt onder de leden van dit district over de nieuwe naam.
Zonder vooruit te lopen op die uitslag zou
de nieuwe naam zomaar district Den Haag
kunnen gaan worden of een variant hierop.
Om niet te wachten op de ALV van 2023
vroeg voorzitter Kees Zandbergen alvast
toestemming bij voorbaat, zodat de naam
in de loop van dit jaar kan worden veranderd. Hij kreeg de instemming van de vergadering.
De financiën kwamen aan de orde en de
stukken werden goedgekeurd. Penning-

meester Pieter van der Wal gaf antwoord
op vragen van de leden en er vond een
discussie plaats over het bedrag dat per
deelnemer mag worden besteed aan een
jubileum.
Altijd een heikel punt, de hoogte van de
contributie. Het Landelijk Bestuur had aangegeven meer geld nodig te hebben voor ledenwerving om de IPA te redden. Hiervoor
werden diverse voorstellen gedaan. Het
voorstel dat met meerderheid van stemmen werd aangenomen was een andere
verdeling van de afdracht aan de districten,
namelijk 12 euro in plaats van 15 euro.
Er waren vier amendementen ingediend en
het amendement dat in het vervolg alle jubilarissen in de districten worden gehuldigd
werd aangenomen, de andere drie amendementen over het stoppen van contributievrijstelling van ereleden en andere budgetverdeling voor de districten werden door
de vergadering verworpen.
Door de secretaris Kees Jongh werd een
toelichting gegeven op de rondgang die
hij samen met voorzitter Willem Schewe
maakt bij de buurlanden Duitsland, Engeland en België, om afspraken te maken

Bert Pel, LB lid voor ledenwerving gaf een
toelichting op de acties die op het gebied
van ledenwerving werden gehouden en
deed een oproep om mensen te leveren die
zich met ledenwerving willen bezighouden.
Nederland heeft samen met België een
motie ingediend voor het IPA wereldcongres dat in oktober 2022 in Spanje wordt
gehouden, om Rusland uit de IPA te zetten
in verband met hun optreden in de Oekraïne. Deze motie wordt eind deze maand in
het North European Forum van de IPA in
Talinn besproken. De vergadering steunt
deze actie.
Bij de vergaderstukken zat ook een
omschrijving om een digitale ledenpas bij
de IPA in te voeren in plaats van de huidige
ledenpas. Er zijn offertes aangevraagd in
Canada en Oostenrijk. Vele landen zijn hier
voorstander van en het scheelt behoorlijk in
de kosten. Voor degenen die dit niet op hun
telefoon kunnen zetten om wat voor reden
dan ook wordt een oplossing gevonden.
Na de rondvraag waarbij vele onderwerpen
aan de orde kwamen sloot de voorzitter de
vergadering rond de klok van drie in de middag en was er gelegenheid om onder het
genot van een hapje en een drankje nog
even na te praten en terug te kijken op deze
bijzonder plezierig verlopen vergadering.
In de notulen, die aan de districtssecretarissen worden toegezonden, staat een uitgebreid verslag van deze vergadering.
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NETHERLANDS ON PATROL
2022

Al enkele jaren geleden werd binnen IPA Nederland de noodklok geluid. De IPA is in rap tempo aan het vergrijzen en als de
districten niet in beweging komen is de kans groot dat de IPA
in Nederland over enkele jaren uitsterft. Het is belangrijk dat
alle districten actief aan de slag gaan om jonge(re) leden aan
te trekken. Uit onderzoek blijft dat jonge(re) leden vooral behoefte hebben aan dynamische activiteiten en uitwisselingen.
In 2017 pakte een groep jonge leden van
het district Limburg-Noord de handschoen
al op. In samenwerking met het Landelijk
Bestuur (LB) werd er een week durend
uit-wisselingsprogramma georganiseerd
onder de naam IPA Netherlands Experience. Deze uitwisseling werd een groot succes en kreeg zelfs internationaal opvolging.
Door de verschillende uniformen op de
werkvloer kwamen er veel vragen van geïnteresseerde collega’s over de IPA.
In 2019 besloot IPA Limburg-Noord een
tweede editie van dit uitwisselingsprogramma te organiseren. De naam werd, in
lijn met andere IPA uitwisselingen, gewijzigd in Netherlands on Patrol 2020 en via
onder andere social media werden buitenlandse (actief dienende) leden die niet ouder waren dan 35 jaar uitgenodigd om zich
aan te melden. Het aantal aanmeldingen
oversteeg (wederom) alle verwachtingen.
Een teken dat er internationaal grote behoefte is aan zulke uitwisselingen. Nadat
de deelnemers waren geselecteerd kwam
echter het Coronavirus om de hoek kijken.

Nadat de editie van 2020 tot twee maal toe
moest worden uitgesteld kon Netherlands
on Patrol dan uiteindelijk plaatsvinden in
april 2022. De deelnemers bestonden uit
Cate (Police Service Northern Ireland – UK),
Fridjon (Lögrelan – IJsland), Aga (Policja –
Polen), Tim & Ellen (Lokale Politie Antwerpen – België), Cecilie (Politi – Denemarken), Elena (Guardia Civil Trafico – Spanje),
Henning (Polizei Berlin – Duitsland) en Eva
(Mossos d’esquadra – Spanje)

Op maandag 4 april 2022 was het dan eindelijk zo ver. Onze buitenlandse bezoekers
kwamen per auto, bus, trein of vliegtuig
naar het ruime en rustig gelegen vakantiehuis dat we als IPA hadden gehuurd in het
Limburgse Maasbree. Omdat de deelnemers op verschillende tijdstippen arriveerden waren de politie Horst, Peel en Maas en
het Grensoverschrijdend Politie Team (GPT)
zo vriendelijk om al enkele collega’s die
vroeg gearriveerd waren mee op sleeptouw
te nemen. Zo kreeg Cate de mogelijkheid
om met de Explosieven Opruimingsdienst
Dienst (EOD) mee te gaan met het onschadelijk maken van een projectiel. In de avond
was iedereen, soms na een hele lange reis
(Aga was 22 uur onderweg met een bus)
gearriveerd. Ada, de echtgenote van bestuurslid Jan, zorgde voor een 7 gangen diner met oer Hollandse lekkernijen. Uitgeput
van de veelal lange dag en met een volle
buik doken de deelnemers die avond hun
bed in.
Op dinsdag 5 april 2022 begon de dag met
een bezoek aan de ambulancepost in Blerick. De deelnemers kregen hier uitleg
over het Nederlandse ambulancesysteem.
De volgende stop was een bezoek aan de
Landelijke Eenheid in Maasbracht. Vooral
de snelle Audi A6’s konden op de nodige aandacht van de deelnemers rekenen.
De lunch vond plaats in een mooi kasteel
in Herkenbosch. Politiechef Ingrid Schäfer-Poels vergezelde de deelnemers tijdens
deze lunch en ging onder andere het gesprek aan over onderwerpen als leiderschap en de positie van vrouwen binnen
de diverse politiediensten. Deelneemster
Ellen uit België wist aan deze ontmoeting
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zelfs over te houden dat ze binnenkort een
dag mee mag lopen met Ingrid. Na de lunch
werd het Operationeel Centrum (meldkamer) in Maastricht bezocht voor een rondleiding. De deelnemers waren vooral onder
de indruk van de intensieve samenwerking
tussen de politie, brandweer en ambulancedienst. Het laatste bezoek deze dag
stond in het kader van een rondleiding bij
de brandweer in Venlo. Vooral het ritje in
de 32 meter hoge hoogwerker kon op veel
enthousiasme rekenen. Ook werden nog
enkele brandweermannen uitgedaagd voor
een potje badminton en kon de glijbaan (die
de klassieke brandweerpaal vervangt) getest worden. Op het moment dat we terug
zouden rijden naar Maasbree kwam er een
melding van een verkeersongeval waarbij
men last had van een taalbarrière. Omdat er bij dit ongeval een Poolse partij betrokken was besloten we met Aga (Polen)
en Elena (ongevallendienst Spaanse politie)
ter plaatse te gaan. Prachtig om te zien hoe
de reacties van de betrokkene waren bij
het zien van drie verschillende uniformen
en het feit dat men in hun eigen taal werd
aangesproken. De dag werd afgesloten
met een door organisator Sander geregelde
(heerlijke!) BBQ.

Woensdag 6 april stond in het teken van
geweldbeheersing. De deelnemers hoefden
vandaag gelukkig maar kort in de auto te
zitten, namelijk naar het nabijgelegen OBT
Centrum in Sevenum. De dag begon met
spectaculaire demonstraties van het Team
Surveillancehonden Oost-Brabant. Enkele
deelnemers mochten daarbij (middels een
bijtarm) zelf ervaren hoe het is om door
een politiehond gebeten te worden. Daarna stond er een presentatie van de Dienst
Speciale Interventies (DSI) op het programma. Hierna kregen de deelnemers een
rondleiding door het OBT centrum waarbij
men op de schietbaan hun schietkunsten kon laten zien. Het laatste deel van
het programma bestond uit een training
gegeven door de uit België overgekomen
instructeur Stijn. Stijn is voorzitter van de
IPA DTG (Defence Tactics Group) en kwam
speciaal naar Sevenum om de deelnemers
te trainen. Gisteren was ons al opgevallen
dat deelnemer Fridjon (IJsland) vol verlangen keek naar iedere gele M die hij langs de
weg zag staan. Het blijkt dat de McDonalds
zich jaren geleden heeft terug getrokken
uit IJsland waardoor het verlangen om bij
de hamburgergigant te eten voor Fridjon
er stiekem wel was. Derhalve werd de dag
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beëindigd met een uitgebreid McDonalds
diner. In de avond vond er een goed bezochte Bar Night plaats waarbij IPA leden
en andere geïnteresseerden kennis konden
maken met onze buitenlandse gasten.
Dat het drukke programma (en de geslaagde bar night) hun tol begonnen te eisen
bleek wel op donderdagochtend 7 april.
De deelnemers hadden namelijk een lange
treinreis naar Amsterdam voor de boeg die
door velen werd benut om bij te slapen. In
Amsterdam aangekomen stond Sergej van
het LB al klaar. De deelnemers kregen een
volledig verzorgde dag aangeboden waarbij
men, onder andere per rondvaartboot, vele
bezienswaardigheden te zien kreeg. De
deelnemers kregen (verwonderd) uitleg
over het Nederlandse gedoogbeleid en verbaasden zich over de manier waarop we
hier in Nederland mee om gaan. Door Sergej was voor de deelnemers nog een heerlijk diner georganiseerd waarna de lange
reis naar Limburg weer plaats kon vinden.
Deelnemer Tim (België) kon helaas niet mee
naar Amsterdam vanwege een verplichting thuis, maar compenseerde dit door de
nachtdienst mee te draaien met organisator Lars.
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Vrijdag 8 april was de dag waar veel deelnemers naar hadden uitgekeken. De deelnemers gingen daadwerkelijk mee op patrouille (zoals we surveillance in Limburg
noemen). De deelnemers stapten aan boord
van eenheden van het Grensoverschrijdend
Politieteam (GPT) en de basisteams Eindhoven en Horst, Peel en Maas en reden
mee met meldingen. Aga (Polen) werkt bij
de waterpolitie en ging op pad met de politieboot van de Landelijke Eenheid. Enkele
andere deelnemers stapten aan boord van
de (kleinere) politieboot in Maastricht.
Zaterdag 9 april was er dan eindelijk wat
ruimte in het programma zodat de deelnemers wat rust konden pakken. Enkele
deelnemers bezochten het Outlet Centrum
in Roermond of gingen shoppen in Venlo,
terwijl anderen genoten van de kans om uit
te slapen. In de middag werd een bezoek
gebracht aan de digitale experts van de politie Limburg. De dag werd afgesloten met

een rondleiding (en proeverij) bij de Hertog
Jan brouwerij in Arcen.
Zondag 10 april was de laatste dag van
het uitwisselingsprogramma. In de ochtend sloten de leden aan bij een in Venlo
door de Douane en Koninklijke Marechaussee georganiseerde controle. Aga (Polen)
sprong hierbij regelmatig in om te fungeren als tolk. Halverwege de controle werd
de controle verstoord door een helikopter
van de Landelijke Eenheid die speciaal voor
Netherlands on Patrol naar Venlo was gekomen. Eenmaal geland kregen de deelnemers uitgebreide uitleg over de helikopter
en de werkzaamheden van de Luchtvaartpolitie.
Op maandag 11 april stond het vertrek gepland. De deelnemers namen afscheid van
elkaar. Iets dat na een intensieve week
samen soms zwaar viel. Tijdens Netherlands on Patrol zijn hechte vriendschappen

ontstaan. De eerste vervolgafspraak tussen deelnemers (en organisatoren) zijn al
gemaakt. Met de koffers vol herinneringen
(en patches) begonnen de deelnemers aan
hun (soms lange) reis naar huis.
Als organiserende IPA leden van het district
Limburg-Noord hopen wij dat ook andere
districten hun verantwoording nemen en
aan de slag gaan om onze mooie vereniging, bijvoorbeeld middels het organiseren
van soortgelijke uitwisselingen, aantrekkelijker te maken voor jonge(re) leden. Wij
staan in ieder geval klaar om hierbij te helpen en te adviseren en als het aan ons ligt
organiseren wij over twee jaar weer een
Netherlands on Patrol!

Sander, Dennie, Aaron, Marco,
Guus, Joep, Luuk, Lars.
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BEZOEK AAN LONDEN

Door: Koen Simmers en Levi Albinus

In april namen wij deel aan het London exchange program 2022 van de International Police
Association. Wij hebben deze vier geweldige dagen samengevat in een artikel. “Eigenlijk is dat
bijna niet te doen, het doet geen recht aan de gastvrijheid van de Engelse collega’s, de spannende momenten, bijzondere ervaringen en nieuwe kennis die we hebben opgedaan”.
Laten we beginnen met onze IPA vrienden uit het Verenigd Koninkrijk, Ierland en
Nederland te bedanken voor het mogelijk
maken van dit fantastische initiatief. Het
was ontzettend leuk, leerzaam en we hebben nieuwe vrienden gemaakt. We zijn jullie
dankbaar en dragen graag in de toekomst
ons steentje bij om dit voor meer collega’s
mogelijk te maken. Lees je dit en ben je nog
geen lid? Schrijf je dan snel in.

werden wij opgehaald door een Engelse
collega van de luchtvaartpolitie, om vervolgens richting North Weald Airfield gebracht
te worden. Dit is een oud militair vliegveld
waarvandaan ook veel vluchten in de tweede wereldoorlog vertrokken. Tegenwoordig
is dit de thuisbasis van de trauma- en de
politiehelikopter. Voor de kenners onder
ons, inderdaad die van het tv programma
‘Interceptors’.

De reis begon wat chaotisch, onze trein
naar Londen werd op de dag van vertrek
geannuleerd. Gelukkig was er nog een
mogelijkheid om een vlucht te boeken,
waardoor wij gelukkig alsnog (precies) op
tijd voor het programma in Londen waren. Vanaf het vliegveld gingen wij met de
trein naar het centrum van Londen waar
wij werden opgevangen door onze Engelse collega Martin. Bepakt en bezakt met
bagage en cadeautjes voor de Engelse en
Ierse collega’s stapten we meteen de metro in naar het plaatsje Epping. In Epping

Op het vliegveld aangekomen kregen we
een gedetailleerde rondleiding bij de NPAS,
The National Police Air Service. We kregen
een veiligheidsbriefing, maakten kennis
met onze twee Ierse collega’s en kregen
een lekkere maaltijd aangeboden. Er was
veel berichtgeving over de porto en met
een beetje geluk zouden we mee mogen
vliegen met de politiehelikopter. Dit omdat
zij alleen vliegen op het moment van een
daadwerkelijke melding, elke eenheid heeft
namelijk een beperkt aantal vlieguren op
jaarbasis ingekocht. Om allemaal te mogen

vliegen hadden we dus vier meldingen nodig en we hadden geluk!
Levi mocht, direct na de veiligheidsinstructies, mee naar een vermissing van een kind
in landelijk gebied. Niet veel later mocht
Koen naar een achtervolging op een voertuig, gevolgd door een vlucht over landelijk gebied en een gedeelte van Londen. De
Ierse collega’s hadden het geluk om daarna over het centrum van Londen te mogen
vliegen, een vlucht over London by night.
Het was echt spectaculair. In de heli hebben de collega’s ons uitleg gegeven over het
werk van de crew, de manier van waarnemen, registreren en de facilitaire aspecten
van het werk en de innovatieve ontwikkelingen van de afgelopen jaren. Wat een
machtig mooie machine en equipment, we
keken onze ogen uit.
Nog vol onder de indruk van wat we gezien
en gedaan hadden keerden we terug naar
ons hotel in het Waterloo district. Na een
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goede nachtrust gevolgd door een Engels
ontbijtje werden we welkom geheten op
politiebureau Bethnal Green Police Station.
Een politiebureau met een rijke geschiedenis, die collega Detective Inspector Chris op
een levendige wijze kon vertellen. Vanuit
dit politiebureau zijn ze werkzaam in het
gebied wat zij Central East BCU Hackney &
Tower Hamlets noemen.
Allereerst kregen we een rondleiding op
het bureau, spraken we met veel verschillende collega’s, waren we bij de briefing
aanwezig en spraken we met de politiechef. Een grappig detail, op de afdeling van
de zedenpolitie werkte een politieagent
die oorspronkelijk uit Nederland kwam en
naar Londen is geëmigreerd en daar bij de
politie is gaan werken. Vervolgens mochten
we mee op surveillance in de (binnen)stad
van Londen. Tijdens de surveillance hadden
wij de tijd het gesprek aan te gaan met collega Sergeant Matt, om te horen hoe het
is om te werken bij de Metropolitan Police
Service, hoe de burgers daar met de politie omgaan en vise versa, de populatie van
Londen en problematieken die er spelen.
Matt heeft ons een aantal mooie highlights
laten zien: een spoedrit door de straten van
Londen, de Tower of London en de London
bridge (vanaf de buitenkant), de grote tegenstrijdigheden in het gebied in de vorm
van Canary Wharf, het bankendistrict van
Londen, met daarnaast één van de armste wijken van Londen, gescheiden door
een weg. We brachten ook een bezoek aan
de meldkamer van Londen en spraken daar
met collega’s en centralisten. Een bijzonder
hectische werkplek die voor ons gevoel vergeleken met Nederland een beetje verouderd en minder efficiënt is als instituut.

Na een snel broodje in de surveillance bus
zijn we afgezet bij de Metropolitan Police
Marine Policing Unit in het gebied Wapping. Ook hier hebben we eerst een rondleiding gehad en uitleg gekregen over de
werkzaamheden. De MPU houdt zich bezig
met incidenten die zich op en rondom de
Theems afspelen. Denk hierbij aan mensen
die zichzelf proberen te suïcideren door in
het water te springen, controles van vaartuigen die de Theems opvaren, snelle inzet
vanaf het water bij calamiteiten, evenementen maar ook aanslagen. Met collega’s
spraken we ook over de mentale impact
van het werk. De Theems is een ontzettend
gevaarlijke rivier hebben wij zelf mogen ervaren. Alleen al toen wij er waren, pleegden
twee mensen zelfmoord. Dat gebeurt daar
vrij vaak en die collega’s van de waterpolitie
hebben hier toch wel een aantal keer per
week mee te maken.

Zij staan 24/7 paraat en kunnen snel acteren met behulp van verschillende soorten vaartuigen en supersnelle RIB boten.
Na een rondleiding en een bezoekje aan
hun eigen museum, het bureau staat er al
sinds 1789 en in verloop van de tijd wordt
het een en ander verzameld, mochten wij
zelf meevaren op de RIB. De schipper heeft
erg zijn best gedaan om ons allerlei operationele manoeuvres, snelheden, bochten
en water van dichtbij te laten zien, waarna hij afsloot met: “I will stop trying to kill
you now, so you can enjoy the view”. Nadat onze harten weer een beetje uit onze
kelen waren gezakt hebben we genoten
van een toeristisch ronde over de Theems.
Onder de Tower bridge door, langs de Londen Eye met als eindbestemming de kade
naast the Houses of Parliament. Grappig
om te zien hoe verbaasd toeristen reageerden op Nederlandse en Ierse uniformen op
de boot. Na de vaartocht werden we met
de RIB afgezet bij New Scotland Yard, het
hoofdbureau van de Metropolitan Police.
Een mooie inkijk in het werkgebied van de
politietop van de Metropolitan Police. Op
het dakterras hadden we een prachtig uitzicht op de Theems, de Big Ben en we konden zelf de voordeur van Downing Street 10
zien.
Alsof dit allemaal nog niet genoeg was
waren we ’s-avonds uitgenodigd voor een
diner georganiseerd voor en door IPA members. We spraken met het Britse bestuur,
collega’s uit Schotland en maakten kennis
met de Nederlandse IPA voorzitter Willem
Schewe en secretaris Kees Jongh. Ontzettend tof om op deze manier in gesprek
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ook ontzettend leuk, wij hopen andere collega’s te inspireren om ook lid te worden
van de IPA en van collega’s in het buitenland te leren en andersom.

te gaan met collega’s en onder genot van
een heerlijke Engelse maaltijd ervaringen,
mooie verhalen en gebruiken met elkaar te
delen.
Op zaterdag weer vroeg uit de veren voor
een bezoek aan een onderdeel van de
British Transport Police. Een van de weinige politie-eenheden in Londen die wel
vuurwapendragend zijn. Zij hebben verteld over hun werkzaamheden om de grote knooppunten in Londen, vooral gericht
op treinen en stations, veilig te houden.
Ook werken zij als response unit op het
moment van dreigende situaties/terroristische aanslagen. We kregen een gedetailleerde inhoudelijke presentatie, zagen
beelden en hoorden portofoonverkeer van
collega’s tijdens aanslagen en bespraken
bijvoorbeeld de aanslag op 22 maart 2017
waarbij een terrorist op de Westminster
Bridge inreed op een groep mensen en zich
vervolgens naar het Palace of Westminster
begaf waar hij een bewaker heeft doodgestoken. Uiteindelijk kwamen vijf mensen
om bij deze aanslag. De BTP heeft aan de
hand van deze casus uitleg gegeven over
hun rol en wat zij specifiek hebben gedaan
tijdens de genoemde aanslag. Vervolgens
kregen wij een rondleiding door het politiebureau, bezochten we hun eigen museumverdieping, spraken met collega’s van andere specialistische eenheden en mochten
hun materialen bekijken .
In de middag hadden we vrije tijd waardoor
we zelf even de tijd hadden om Londen te

verkennen. Na het diner had Martin die
avond nog een verassing voor ons in petto: een bezoek aan de Skygarden. Een bar
bovenop een 160 meter hoog gebouw, met
een prachtig 360 graden uitzicht over de
skyline van Londen. Hier hebben we een
drankje gedaan om dit geweldige weekend
af te sluiten.
Wij zijn zondag nog even in Londen gebleven om vervolgens in de namiddag met
de trein terug te reizen. Het is ongelofelijk
wat er in een weekend kan ontstaan aan
vriendschappen, leermomenten en ervaringen. Het is te veel om hier op te noemen
en wij zijn dankbaar dat we deze ervaring
hebben mogen meemaken. Dit is een ervaring die we onze gehele carrière mee zullen
dragen en we hebben inspiratie opgedaan
waar we in ons dagelijkse werk mee verder
kunnen. Het was niet alleen leerzaam maar

Want andersom is ook heel belangrijk, deze
reis heeft onze ogen wat verder geopend.
Naast dit werkbezoek heeft Koen regelmatig contact met collega’s uit diverse andere landen. Als Nederlandse politie hoeven
wij absoluut niet bescheiden te zijn, wij
durven zelfs te stellen dat wij een van de
meest professionele politie organisaties
ter wereld zijn waar collega’s, vergeleken
met het buitenland, echt een ontzettend
brede basisopleiding hebben. Soms bestaat de opleiding in andere Europese
landen maar uit een cursus van een paar
weken. In Londen kwamen we er achter dat
je als politieagent geen rijbewijs nodig hebt,
dat maar een deel van de collega’s politievoertuigen mogen besturen en daar weer
een deel van met optische en geluidsignalen mogen rijden. Zo kan het zijn dat je als
politieagent in de rang vergelijkbaar met
agent en hoofdagent alleen maar achter in
de bus zit, buurtonderzoeken doet, voetsurveillances loopt en je bezig houdt met
specifieke taken en opdrachten. Je moet
door de jaren heen echt doorstromen en
opleidingen volgen wil je een breder
taakpakket uit gaan voeren. Maar het werk
in Londen is vrijwel identiek aan het werk
van de Nederlandse politie, we zouden zo
mee kunnen draaien. Uiteraard worden ze
ook naar meldingen gestuurd, we hoorden
bizarre en heldhaftige verhalen over collega’s die gewapende mensen te lijf gingen.
Van terroristen tot verwarde mensen. En
voor de duidelijkheid, dat doen de collega’s
daar zonder het dragen van een vuurwapen.
In Nederland zijn wij juist allround inzet-
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baar en beschikken wij echt over betere (innovatieve) middelen. Denk aan onze telefoons, ANPR palen, laptops, portofoons en
de samenwerking met partners. In Londen
zijn het allemaal losse eilandjes. Er zijn veel
verschillende politiediensten met allemaal
eigen systemen die niet met elkaar kunnen communiceren. MEOS kennen ze niet,
tijdens een staandehouding moest de collega met zijn privé telefoon de meldkamer
bellen om een persoon te bevragen. Er was
wel een groot verschil, waar we ook waren
in Londen. Overal zagen we politie. Veel
meer en zichtbaarder dan je in onze steden
tegen komt, het geeft een veilig gevoel: ze
zijn volop zichtbaar aanwezig.
Ook pijnlijke discussies en gesprekken werden niet uit de weg gegaan. Vooraf was ik
nog gewaarschuwd om deze onderwerpen
zelf niet aan te dragen maar de collega’s
van alle rangen en standen spraken hier
zelf vrij uit over. Denk aan problemen op
het gebied van diversiteit en inclusie, de
net opgestapte politiechef van Londen en
een Engelse collega die verdacht wordt van
de verkrachting en moord van een jonge
vrouw. Tijdens het avondeten bespraken
we ook wat individuele collega’s van de
Brexit vonden en de samenwerking met
andere Europese landen en politiediensten. Het voelde goed en fijn dat ze deze gesprekken en onderwerpen niet uit de weg
gingen en zelfs zelf aandroegen.

Het politiewerk lijkt overigens exact hetzelfde op onze manier van werken. Van
de meldingen over verwarde mensen tot
drugshandel en overvallen. We hadden
tijdens het bezoek soms zelf de neiging
om zelf iemand aan te spreken en mee te
werken omdat de Engelse en Nederlandse
(werk)cultuur en humor erg op elkaar lijkt.
Er is wel een groot verschil, ze zijn erg
oprecht beleefd en fantastische gastheren en spreken iemand met een hogere
rang altijd met twee woorden aan. Dus de
brigadier van dienst spreek je aan met:
“Yes Serg(eant)”. Bij ons bezoek aan New
Scotland Yard sprak de detective-inspecteur een lid van de korpsleiding netjes met
twee woorden aan gevolgd door m’am.
Misschien een beetje overdreven voor ons
Nederlanders maar daar is het echt ondenkbaar om de korpschef jij/Henk te noemen. Eigenlijk vinden wij die beleefdheidsvormen wel mooi en prettig.
Een van de dingen die we in Londen zagen
waarvan wij denken “Dat moeten we zo
snel mogelijk in Nederland in gaan voeren”
is het verhoren van verdachten. Daar zet
je niks op papier, het verhoor wordt opgenomen en de rechter bekijkt gewoon de
beelden. Uiteraard wel met het nodige papierwerk maar veel minder bureaucratisch
en met minder papierwerk dan bij ons.
Uiteraard kan het natuurlijk in Nederland
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op een aantal vlakken beter. Zo maken wij
ons zorgen over de capaciteitsproblemen,
de beloning en waardering voor onze collega’s en maken wij ons ernstig zorgen over
de problemen rond de ondermijnende en
georganiseerde criminaliteit. In Nederland
moeten we ook echt oppassen dat we niet
alles te veel afkaderen in bureaucratische
procedures. We schreven net al dat we een
van de meest professionele politiediensten
met breed opgeleide collega’s hebben en
dan mag je ook hoge eisen en lastige vragen stellen.
Tegelijkertijd hebben wij de afgelopen jaren
de indruk gekregen dat wij in Nederland
soms iets te veel klagen. Wij horen van collega’s en vaak (vooral) van burgers dat ze
het in het buitenland bij de politie beter
geregeld hebben. Geloof ons, dit is echt niet
zo. Wij hebben het hier in ons land goed
voor elkaar en raden daarom alle collega’s
aan om af en toe een kijkje in een andere
keuken te nemen, leuke ervaringen op te
doen en goede elementen er uit te pikken
en op verschillende niveaus te implementeren. Of je nu aspirant bent of politiechef.
Leren van elkaar, verbonden door vriendschap. Dat kan via de International Police
Association.

Levi Albinus en Koen Simmers
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In het prachtige Schloss Gimborn wordt het gehele jaar door seminars georganiseerd. De onderwerpen
ar zzeker ook va
an
divers en veelal meertalig. Collega’s van over de gehele wereld komen hier naar toe om samen (maar
van
elkaar) te leren. Een prachtige plek om collega´s van over de hele wereld te ontmoeten en om je kennis
nnis en
e vaardigheden verder uit te breiden.

SEMINARPROGRAMMA JULI – OKTOBER 2022:
22|27

04/07 t/m 08/07 Police Street Survival Training ...........................................................................

22|50

01/08 t/m 04/08 Buitenland Missies..............................................................................................

22|28

08/08 t/m 10/08 Onder druk – Omgaan met zware werkdruk ...................................................

22|29

15/08 t/m 19/08 Politie management bij grote evenementen ...................................................

22|30

22/08 t/m 26/08 Sociale Media voor gevorderden ........................................................................

22|31

29/08 t/m 02/09 Milieucriminaliteit – Georganiseerd en grensoverschrijdend .........................

22|32

05/09 t/m 09/09 Digitalisering en politiewerk

22|33

09/09 t/m 11/09 Motorrijden en veiligheid ....................................................................................

22|34

12/09 t/m 16/09 Vermist! – het fenomeen van vermiste personen in Europa ........................

22|35

19/09 t/m 23/09 Internetcriminaliteit – strijd tegen criminaliteit zonder grenzen...................

22|36

28/09 t/m 30/09 Een leider zijn – klopt mijn verwachting? .........................................................

22|38

07/10 t/m 09/10 Schrijfworkshop – Jubileumwerkshop ..............................................................

22|39

10/10 t/m 14/10 Gimborn Writers ..................................................................................................

22|37

14/10 t/m 17/10 ASP Instructeurscursus ......................................................................................

22|40

24/10 t/m 27/10 Wanneer stressmanagement niet meer werkt ...............................................

22|25

07/11 t/m 08/11 Tactical First Aid ..................................................................................................

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

Het programma voor 2022 is inmiddels bekend! Het volledige programma is natuurlijk terug te vinden op de
website van IBZ Gimborn, maar staat ook op de website van IPA Nederland.
Houd er rekening mee dat de bereikbaarheid van de IBZ mogelijk beperkt is vanwege de geldende coronamaatregelen. Neem daarom vooraf contact met hen op via e-mail op info@ibz-gimborn.de Men zal dan zo spoedig
mogelijk contact met u opnemen.
Voor meer informatie over deze seminars, kijk op www.ibz-gimborn.de
Voor meer informatie over aanmelden en voorwaarden, kijk op www.ipa-nederland.nl
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SUMMER PARTY IN OOSTENRIJK

Door Cas de Rijk en Elvin Teymurov

Vanuit IPA Tyrol werd dit jaar een ‘Summerparty’ georganiseerd. Een evenement wat bedoeld
is voor de studenten en docenten van de politieacademie SIAK in Innsbruck. Het leek hen een
mooie gelegenheid om een internationaal gezelschap uit te nodigen om kennis te maken met
politie collega’s uit verschillende landen in een gezellige en ontspannen setting.
Bij aankomst werd ons duidelijk dat de politie in Innsbruck goed in het netwerk zit met
de ketenpartners. Zo staan wij op Schiphol
met naambordjes bij de uitgang van de bagageruimte, in Tyrol staan ze nog nét niet
op de landingsbaan om je te verwelkomen.
Opvallend was het nette IPA uniform in de
Oostenrijkse stijl.
De eerste dag was voornamelijk wachten
tot de collega’s uit alle landen aanwezig
waren. De landen die participeerden waren Finland, Duitsland, Engeland, Ierland,
Nederland en uiteraard de host Oostenrijk. Eenmaal compleet gingen we richting
de politieacademie. In de stralende zon
(30 graden) maakten we kennis met onze
buitenlandse equivalenten. Over de zon
gesproken, Oostenrijk is misschien wel het
meest bekend vanwege de adembenemende met sneeuw bedekte valleien, bergen en
pistes, maar is in de zomer minstens net zo
mooi. Het kennismaken geschiedde naast
een aangename temperatuur en mooi uitzicht onder andere met muziek op de achtergrond en sportactiviteiten zoals levend
tafelvoetbal, volleybal, en veldvoetbal.
Tijdens het verblijf, wat duurde van donderdag 19 mei 2022 tot en met zaterdag 21
mei 2022, bezochten wij onder andere het
Operationeel Centrum van de regio Tyrol,

het grootste politiebureau van Innsbruck,
de Swarovski kristal werelden en de skischans en het centrum van Innsbruck. De
dag werd telkens afgesloten op het terrein
van de politieacademie met een gezellige
barbecue. Tijdens deze activiteiten werd
onafgebroken gesproken over de werkwijzen die wij er in de verschillende landen op
nahouden. Waarbij we konden concluderen
dat we op de meeste punten veel overeenkomsten hadden.
Uiteindelijk was er een moment ingepland
om allen het eigen uniform aan te trekken
en een gezamenlijke foto te maken. Dit zag
er behoorlijk vrolijk uit. Alle uniformen zijn
zeer verschillend, maar ergens toch gelij-

kend. Uiteraard werden hier ook de nodige
patches en gifts uitgewisseld. De interesse
in de Nederlandse IPA coin was verreweg
het grootst, maar het Britse politie-uniform
stal vanwege het klassieke karakter en de
bolhoed toch echt de show.
Al met al was het een zeer geslaagd evenement. Ondanks het drukke programma en
het feit dat je met een hoop collega’s over
het werk praat, voelde het toch zeker als
een mini vakantie. Het uitzicht op en vanaf
de bergen zullen wij in ieder geval niet snel
vergeten.
Bedankt, IPA-Nederland, voor deze mooie
kans!
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NATIONALE & INTERNATIONALE

evenementen

In deze rubriek zullen politie-gerelateerde evenementen in binnen- en buitenland worden vermeld, zoals vakbeurzen, open dagen en
ruilbeurzen.

25 JUNI 2022 - VETERANENDAG, DEN HAAG
Op zaterdag 25 juni 2022 zal in Den Haag de 18de Nederlandse Veteranendag worden gehouden.
Op het Malieveld zullen verschillende activiteiten zijn en er zal een defilé door de Haagse binnenstad worden gehouden alsmede een fly-past over het Binnenhof.
Voor meer informatie: www.veteranendag.nl

19 – 22 JULI 2022 - VIERDAAGSE, NIJMEGEN
Van 19 t/m 22 juli 2022 zal in en rond Nijmegen de 104de editie van de Vierdaagse worden gelopen. Onder de vele duizenden wandelaars, zijn ook verschillende delegaties van binnen- en buitenlandse (politie)diensten.
Voor meer informatie: www.4daagse.nl

22-31 JULI 2022 - WORLD POLICE AND FIRE GAMES, ROTTERDAM
De 2-jaarlijkse World Police and Fire Games (WPFG) worden dit jaar in Rotterdam gehouden. Deze
19e editie zou in eerste instantie in 2021 plaatsvinden, maar door de corona maatregelen is dit
naar 2020 verplaatst. Tijdens dit evenement zullen ruim 10.000 collega’s uit ruim 65 verschillende
landen deelnemen aan meer dan 60 sporten. IPA Nederland ondersteunt dit evenement met vrijwilligers en zal eveneens met een stand aanwezig zijn.
Voor meer informatie, zie www.wpfgrotterdam2022.com

17 AUGUSTUS 2022 - RESCUE VLISSINGEN
Op woensdag 17 augustus vind in Vlissingen voor de 12de keer het grootste hulpverleningsevent
van Nederland plaats. Het thema dit jaar is “Hart voor hulpverlening” en er zullen demonstraties
zijn van verschillende hulpdiensten op en langs de boulevards in Vlissingen. Naast demonstraties
op het land, zullen er ook diverse demonstraties op zee en in de lucht zijn.
Voor meer informatie: www.rescuevlissingen.nl

3 SEPT. 2022 - 75STE AIRBORNE WANDELTOCHT
Deze herdenkingstocht in het kader van de Slag om Arnhem 1944 vindt ieder jaar plaats op de
eerste zaterdag in september te Oosterbeek. De opbrengst van de Airborne Wandeltocht wordt
aangewend om minder draagkrachtige oud-strijders en nabestaanden in staat te stellen over te
komen om de jaarlijkse Airborne herdenkingen in en rond Arnhem bij te wonen.
Voor meer informatie: www.airbornewandeltocht.nl
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