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VOORWOORD
VAN HET BESTUUR

Beste IPA vrienden,
We hebben inmiddels al weer een leuke wandeling vanuit de IPA 
mogen organiseren, in en om het mooie Arcen. Tevens wil ik jul-
lie vragen om de komende activiteiten in de gaten te houden en je 
eventueel op tijd aan te melden. Ik hoop dat, nu het weer kan, er 
vele van jullie mee gaan doen. Terwijl ik dit schrijf, schijnt buiten het 
zonnetje en daar krijg je weer extra energie van!!

De organisatoren van “Netherlands on patrol”, wil ik nogmaals hartelijk 
bedanken voor hun geweldige inzet hierin. Het was wederom een zeer ge-
slaagde week voor de uit de diverse landen komende collega’s. Zij hebben 
hier letterlijk en figuurlijk in de keuken kunnen kijken hoe het er hier in Ned-
erland aan toe gaat. (letterlijk, daar Jan en Ada hun keuken en woonkamer 
hadden opengesteld voor de hele groep en er geweldig is gekookt door 
Ada) Waar men allemaal is geweest en wat men precies heeft gedaan zal 
door de organisatoren worden toegelicht.

Ook wil ik jullie aandacht vragen voor de huldiging van onze Theo van Stok-
kem, die een “lintje” heeft mogen ontvangen. Hij heeft zich al heel wat jaren 
voor diverse verenigingen hard ingezet en werd hiervoor eens op een zeer 
speciale wijze in het zonnetje gezet. Details verderop in deze uitgave!

Het Landelijk bestuur blijft zich inzetten om nieuwe en liefst ook jonge col-
lega’s te werven. Ze doen dit op verschillende wijze en begint hier en daar 
zijn vruchten af te werpen. Ook in ons district, ik mag wel zeggen vooral in 
ons district, komen er steeds meer (jonge) leden bij. Wij zien dit bij ons door 
het aantal zeer actieve jonge leden, die anderen aanspreken en weten te 
overtuigen hoe leuk de Ipa is. Vaak is het ook een stuk onbekendheid waar 
de Ipa voor staat en wat er allemaal mogelijk is binnen de Ipa. Dat dit niet 
alleen de leuke activiteiten zijn, waar men trouwens overal in het land aan 
mee kan doen. Maar ook de wereldwijde mogelijkheden om in een Ipa huis 
te kunnen slapen. Met collega’s in het buitenland contact te kunnen krijgen 
om wegwijs te worden gemaakt of om iets binnen de politie te mogen zien, 
een dienst mee te kunnen draaien enz. Mocht je nog eens een reis hebben 
willen maken naar het mooie Madeira, dan is dat nu een mooi moment, daar 
is net een ipa huis geopend met 5 slaapkamers. Onze collega Frans Zegers, 
die daar nu, samen met zijn vrouw, is gaan wonen, zal je ter plaatse wegwijs 
kunnen maken.

Als afsluiting van dit stukje proza, wens ik jullie allemaal een hele mooie 
zomer. Mochten er vragen zijn of suggesties, kun je altijd een van de bestu-
ursleden mailen of bellen. 

Met een vriendelijke groet,
Erik Schuthof.

Erik Schuthof
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MEDEDELINGEN
VAN HET BESTUUR

Op zondag 10 juli wordt er weer geschoten bij deze schutterij. Het 
adres is: Drie Decembersingel 38b, Venlo - Blerick, naast het Blaricum 
college. We starten om 14.00 uur.

De eigen bijdrage is euro 12,50 p.p.
Hiervoor krijgen jullie 2 consumpties, een buffet en hiervan wo den de kosten 
van de baan betaald. We hopen op een geweldige opkomst.

Opgave voor 01 juli bij Jan of Erik

Op zaterdag 3 september willen we gaan wandelen in Oosterbeek.
De airborne wandelmars wordt dit jaar voor de 75e keer gehouden en 
is in het kader van de slag om Arnhem in 1944.

Vanuit Limburg Noord willen we dit jaar ook weer gaan wandelen. De afstand 
die gelopen wordt is 15 km, voor een ieder goed te doen. We vertrekken om 
07.30 uur vanaf de Urbanusweg 16c (bij Jan).

Opgave s.v.p. voor 10 augustus (ivm aanmelden) bij Jan of Erik.
Kosten worden betaald door de IPA.

Vrijdag 9 september 2022 willen we weer gaan barbecueën. Dit jaar 
gaan we dat weer doen bij SV Venray, aan de Sportlaan 6, 5801AH in 
Venray.

De avond begint om 18.00 uur en aanhang is van harte welkom.
De eigen bijdrage voor deze BBQ is 10,- euro per persoon, inclusief drankjes. 
Opgeven voor 1 september 2022 bij Erik of Jan.

Wij ontvingen het droevige bericht dat op 7 mei is overleden
Theo Kegel

Hij overleed op de leeftijd van 75 jaar.
Wij wensen zijn echtgenote Elly, kinderen en kleinkinderen, 

heel veel sterkte toe.

Schieten bij St. Thomas van Aquino

Airborne wandelmars

Jaarlijkse IPA barbecue

In memoriam
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Na lang wachten was het dan eindelijk zo ver. 
Netherlands on Patrol 2022 kon beginnen! Oor-
spronkelijk was het de bedoeling om dit evene-
ment al in 2020 te organiseren, maar door het 
alom bekende virus kon dit destijds geen door-
gang vinden. Alle rede voor de organisatie om 
dit jaar het onderste uit de kan te halen en de 
internationale gasten het best mogelijke pro-
gramma te presenteren. 

Negen buitenlandse collega’s, uit België, Duitsland, 
Denemarken, IJsland, Noord-Ierland, Polen en Span-
je bezochten ons land. Onderstaand een uitgebreid 
verslag van deze fantastische week.

Dag 1: de aankomst
Verspreid over de dag kwamen onze gasten aan in 
Nederland. De een met het vliegtuig, de ander met 
de trein of zelfs met de bus. Voor onze Belgische 
gasten was de reis het kortst, zij hoefden slechts een 
uurtje te rijden.

Nog voordat alle deelnemers aanwezig waren werd 
de eerste uitleg over het werk al gegeven. Met veel 
passie vertelde een collega van de Forensische Op-
sporing over zijn werk bij de Verkeersongevallenana-
lyse (VOA) en toonde hij alle materialen die er in de 
goed uitgeruste bus aanwezig zijn.

Een andere aanwezige collega van Basisteam Horst/
Peel en Maas, tevens lid van de Bewakingseenheid 
(BE) gaf vervolgens uitleg over zijn werk en toonde 
de zware wapens en bescherming waar hij elke  
dienst mee werkt. Een goed begin en de eerste van 
vele indrukken in deze drukke week.

NETHERLANDS 
ON PATROL 2022
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De eerste avond stond er een heus diner op het 
programma, volledig verzorgd door ons bestuurslid 
Jan en zijn vrouw Ada. We werden hartelijk ontvan-
gen in het appartement aan de maas en genoten de 
hele avond van al het lekkers dat ons werd voorge-
schoteld. Onder het genot van de eerste drankjes 
leerden de deelnemers elkaar kennen en werden de 
eerste vriendschappen gesloten. Aan het einde van 
de avond gingen de deelnemers moe en met een 
volle buik naar de accommodatie, waar ze rest van 
de week samen zouden verblijven.

Dag 2: Kennismaking Eenheid Limburg

De tweede dag stond volledig in het teken van de 
kennismaking met de Eenheid Limburg. Na het ont-
bijt, waar de gasten deze week zelf voor zorgden, 
werd er eerst koers gezet naar de post van Ambu-
lanceZorg Limburg-Noord in Blerick. Op de post 
werden we hartelijk ontvangen door de dienstdoende 
medewerksters en kregen onze gasten een zeer 
uitgebreide uitleg over de werkwijze van de Neder-
landse Ambulancedienst.

Omdat er een strakke planning was op deze dag 
werd er al snel weer afscheid genomen van de am-
bulancemedewerksters en doorgereden naar het bu-
reau van de Landelijke Eenheid in Maasbracht. Na 
een rondleiding door het bureau en een korte uitleg 

over de werkzaamheden van de Landelijke Eenheid 
was het tijd om de toch wel erg interessante garage 
te bekijken. Naast de bekende Audi A6 stond er 
onder andere een ME-bus van de hondengeleiders 
die met veel interesse werd bekeken. Een veel ge-
hoorde opmerking was: ‘dat hebben we in ons land 
niet’.  

Na het bezoek aan de Landelijke Eenheid was het 
tijd voor de lunch. Op Kasteel Daelenbroeck in Her-
kenbosch werd tijdens een goed verzorgde lunch 
tevens kennisgemaakt met onze eenheidschef In-
grid Schäfer-Poels. Ingrid heette iedereen van harte 
welkom in de mooiste eenheid van de Nationale 
Politie en benadrukte nogmaals hoe belangrijk de 
internationale samenwerking voor een eenheid als 
Limburg is. Tijdens de lunch werden er ervaringen 
uitgewisseld en contacten voor later gelegd. Na een 
kort fotomoment werd het kasteel verlaten en de dag 
voortgezet in Maastricht, bij het Operationeel Cen-
trum Limburg.

Op het Operationeel Centrum kregen de gasten even- 
eens uitleg over de werkwijze en inrichting van de 
gezamenlijke meldkamer Limburg. Opvallend hierbij 
was dat het concept ‘gezamenlijke meldkamer’, dus 
alle hulpdiensten in één ruimte, eigenlijk nergens in 
Europa wordt toegepast.

Op de terugweg van Maastricht naar Venlo werd de 
lange dag voor sommige gasten te veel, zij maakten 
van de rit gebruik om even bij te slapen. De rust was 
echter van korte duur, er stond nog een zeer interes-
sante rondleiding bij de kazerne van de Brandweer 
Venlo gepland. Enthousiast werden de gasten daar 
langs alle indrukwekkende voertuigen geleid en kre-
gen zij deskundige uitleg over alle materialen. Het 
hoogtepunt van het bezoek bevond zich op 35 me-
ter boven de grond, in de mand van de hoogwerker. 

Aangezien wij, de organisatie, deze dag in operatio-
neel uniform dienst draaiden, kon het gebeuren dat 
wij werden ingezet voor een melding. Terwijl de gas-
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ten werden rondgeleid door de Brandweer vond er in 
Venlo Noord een aanrijding plaats tussen twee per-
sonenauto’s, waarbij één van de partijen Pools zou 
spreken. Snel werd onze Poolse gast gevraagd of 
zij hierin iets wilde betekenen, waarop zij samen met 
IPA-leden Lars en Luuk ter plaatse ging bij de aan-
rijding. Zo maakten we optimaal gebruik van de aan-
wezige expertise.Na deze lange dag was het tijd voor 
de gasten om zich terug te trekken in het verblijf en 
zich klaar te maken voor de avond. Tevens konden zij 
even bij komen van alle opgedane indrukken.

Het eten die avond werd verzorgd door IPA-be- 
stuurslid Sander en bestond uit zeer lekkere pulled 
pork en hamburgers van de barbecue. In combinatie 
met een koud glas bier een goede afsluiting van de 
dag.

Dag 3: Trainen, trainen, trainen
De derde dag stond volledig in het teken van het ope-
rationeel trainen van de Politie. De gasten werden ’s 
ochtends ontvangen op het IBT-centrum van de Een-
heid Limburg in Evertsoord. Samen met de collega’s 
van Team Surveillancehonden Oost Brabant werd er 
getraind met de inzet van de surveillancehond in di-
verse scenario’s. Voor wie durfde was het mogelijk 
om de bijtmouw aan te trekken en zelf te ervaren hoe 
het is om gegrepen te worden door een politiehond.
Aansluitend werd er door collega’s van de Dienst 

Speciale Interventies een presentatie gegeven met 
betrekking tot de werkzaamheden van deze specia-
listische afdeling.

Wanneer je op een trainingslocatie van de poli-
tie bent mag één ding natuurlijk niet ontbreken, de  
schietbaan. Hier werd, onder deskundige begelei-
ding van een van de IBT-docenten dan ook even ge-
bruik van gemaakt. 

Alsof de dag nog niet intensief genoeg was namen 
de gasten ’s middags deel aan een training Self De-
fense Tactics. Onder de professionele begeleiding 
van IPA-lid Stijn, uit België, kregen de gasten de fijne
kneepjes van de zelfverdediging geleerd.
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’s Avonds stond er een bar-avond op het program-
ma. Als locatie was er gekozen voor Café Tinus in 
Panningen. Hierbij waren alle IPA-leden welkom en 
daar werd door diverse leden gebruik van gemaakt. 
Naast een afvaardiging van het landelijke bestuur van 
de IPA waren er diverse jongere leden aanwezig, dat 
was fijn om te zien! Samen met onze gasten werd 
het een zeer gezellige avond waarbij het bier rijkelijk 
vloeide en er tot in de late uurtjes werd gefeest.  

Dag 4: Toeristisch Amsterdam
Natuurlijk kon een bezoek aan onze hoofdstad niet 
ontbreken tijdens deze week. Op de 4e dag was 
het dan ook al vroeg dag, voor sommigen te vroeg. 
Samen met IPA-leden Dennie en Anouk vertrok men 
met de trein van Horst-Sevenum naar Amsterdam.

In Amsterdam werden de gasten deze dag op sleep-
touw genomen door IPA-bestuurslid Sergej. Onder 
zijn begeleiding werden de mooiste plekken van Am-
sterdam bekeken en was er ruimschoots tijd voor 
een hapje en een drankje. Zelfs een rondvaart door 
de grachten ontbrak niet in het programma.

De dag werd afgesloten met een etentje op uitnodi-
ging van onze vrienden van IPA Amsterdam-Noord-
Holland.

Dag 5: Mee op surveillance
Na de eerste dagen vooral toegekeken te hebben, 
was het tijd om zelf aan de slag te gaan. De vrijdag, 
de 5e dag van het programma, stond in het teken 
van een middagdienst op straat. Verdeeld over de 
Eenheid Limburg en Oost-Brabant stapten alle gas-
ten samen met IPA-leden Joep, Anouk, Aron, Sander 
en Luuk in een politieauto en reden zij mee op mel-
dingen.

Terwijl sommigen kennismaakten met de Burge-
meester van Horst en een uitgebreide rondleiding 
kregen in de PI Ter Peel, gingen anderen met de boot 
het water op in Maastricht. De gasten die meegingen 
naar Oost-Brabant, samen met IPA-lid Aron hadden 
een zeer drukke dienst: men reed mee op onder an-
dere een conflict met een vuurwapen, een ongeval 
met letsel waar collega’s bij betrokken waren, een 
heterdaad inbraak en een vermissing van een man.
 
Voor onze Poolse gast was iets speciaals geregeld. 
Omdat zij in Polen bij de waterpolitie werkt, mocht 
zij tijdens de ochtenddienst op pad met de col-
lega’s van de Landelijke Eenheid op de boot vanuit 
Maasbracht. Tijdens deze dienst werden door haar 
diverse watersport en beroepsvaartcontroles uitge-
voerd en stond zij zelf als schipper aan het roer van 
de politieboot. 

Dag 6: Digi en Hertog Jan
Terwijl de week op z’n einde liep stonden er nog 
enkele interessante onderdelen op het programma. 



13

Deze dag werd begonnen met een rondleiding bij de 
collega’s van de digitale recherche aan het politie-
bureau in Venlo. Door IPA-lid Dave werden de gas-
ten meegenomen in de wereld van digitale sporen 
en opsporingsmethodes. Met veel interesse werd de 
informatie door de gasten in zich opgenomen. Deze 
afdeling is zelfs voor veel Nederlandse collega’s on-
bekend echter zeker de moeite waard en steeds be-
langrijker om mee samen te werken.

Na dit officiël gedeelte was het tijd voor het laatste 
toeristische bezoek en wel aan de Hertog Jan brou-
werij in Arcen. Door een bevlogen medewerker werd 
er uitgebreid verteld over het proces van brouwen en 
de diverse biersoorten. Natuurlijk mocht een kleine 
proeverij niet ontbreken. Tijdens het proeven werd 
er nog druk nagepraat over alle belevenissen van de 
vorige dag. Met een hoop nieuwe kennis over bier, 
en elkaar, werd de brouwerij weer verlaten.

Dag 7: Verkeerscontrole en bezoek van de zulu

De laatste dag van ons evenement. Al vroeg op de 
dag gingen we samen met onze gasten naar de bri-
gade van de Marechaussee aan de Columbusweg 
in Venlo. Daar werd door de Koninklijke Marechaus-
see en de Douane (ons eigen IPA-bestuurslid Jan) 
een grote verkeerscontrole georganiseerd gericht op 
vracht- en bestelauto’s. Onze gasten kregen hierbij 
de gelegenheid om mee te kijken en vragen te stel-
len over de uitgevoerde controles. Zo werd er onder 
andere gecontroleerd op de lading, of er geen ver-

stekelingen aan boord waren en of er met de juiste 
brandstoffen we d gereden.

Niet lang na aanvang van de controle kwam de poli-
tiehelikopter, ook wel de zulu genaamd, ter plaatse. 
Vakkundig werd de helikopter aan de grond gezet di-
rect naast de verkeerscontrole. Na de landing kregen 
onze gasten ook hier de nodige uitleg en mochten zij 
de helikopter van dichtbij bekijken. 

De dag werd afgesloten met een ijsje van Clevers in 
Kessel, want ook dat kan natuurlijk niet ontbreken bij 
een bezoek aan Limburg.

Zoals al de hele week werden ook hier weer de no-
dige patches uitgewisseld.

Dag 8: Afscheid nemen
Aan alle mooie dingen komt een einde. Deze dag 
stond in het teken van afscheid nemen en terug- 
reizen naar eigen land. 

We kijken terug op een zeer geslaagde week, waarin 
nieuwe vriendschappen zijn ontstaan en waarin veel 
waardevolle ervaringen zijn uitgewisseld.

Graag willen wij, Joep, Luuk, Aron, Dennie, Lars en 
Sander, iedereen bedanken die, op welke manier 
dan ook, een bijdrage heeft geleverd aan deze week.  
De eerste ideeën voor nieuwe uitwisselingen zijn 
al ontstaan en worden de komende tijd verder uit-
gewerkt. 

Wil je ook deelnemen of heb je leuke ideeën? Neem 
contact op met het bestuur van IPA Limburg-Noord.   

Luuk Roodbeen
Foto’s: deelnemers Netherlands on Patrol
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DISTRICTSLEDENVERGADERING
NOTULEN DLV 24 maart 2022

1. Opening
De voorzitter opent om 19.00 uur de jaarlijkse 
jaarvergadering van IPA district Limburg Noord en 
heet een ieder van harte welkom Erik geeft aan het 
fijn to vinden dat er een aantal leden, ook al is het een 
zeer matige opkomst, naar deze DLV zijn gekomen. 
Er waren 3 afmeldingen binnen gekomen bij Jan. 
Sommige leden hadden hun partner mee genomen, 
zodat we toch een redelijk gevulde zaal hadden.  
Namens het LB was Pieter van der Wal aanwezig, 
die door Erik van harte welkom werd geheten. Erik 
vraagt een minuut stilte voor degene die na de DLV 
van oktober 2021 en in 2022 overleden zijn: de na-
men komen in het jaarverslag van 2022. De vergade-
ring vond, net als de vorige jaren, plaats in de kantine 
van het onderkomen van de Koninklijke Marechaus-
see / Douane in Venlo-Blerick.

2.  Vaststellen agenda/opgave voor de rond-
vraag

Er worden 3 agendapunten toe gevoegd, nl:
10. Netherlands on Patrol
11. We willen iemand in het zonnetje zetten
12. Eventuele Contributieverhoging
Voor de rondvraag waren er, voor alsnog, geen op-
gaves.

3.  Mededelingen
We hebben dit jaar binnen ons district 5 jubilarissen, 
4 x 40 en 1 x 25 jaar.
De jubilarissen worden tijdens de kien-avond in de-
cember gehuldigd.
Op 29 mei is er weer de 112 dag, die gehouden 
wordt op het voormalig Floriade
terrein. Verder waren er geen mededelingen.

4.  Behandeling notulen van de D.L.V. van  
14 oktober 2021

De notulen werden doorgenomen en er waren geen 
opmerkingen. Met dank aan Jan.

5. Jaar overzicht 2021
Jan had het jaarverslag uitgedeeld, dit stond ook 
al vermeld in het eerste bulletin van 2022. Ook hier 
waren er geen op- of aanmerkingen. Nogmaals dank 
aan Jan.

6. Financieel verslag 2021
Jos deelt het financieel verslag uit, zodat iedereen 
kon zien wat de inkomsten en uitgaven waren en 
geeft uitleg hierbij. Omdat er verder weinig activitei-
ten waren is er financieel ook niet veel te vertellen

7. Verslag kascontrolecommissie
Vanwege corona is er in 2020 en 2021 geen kascon-
trole geweest, daarom is nu de kascontrole gedaan 
over de jaren 2019, 2020 en 2021. De controle is 
gedaan door Wiel Engels en Theo Thissen. Wiel had 
nog wel een opmerking: Hij vond dat het opgeval-
len was dat het bestuur veel kilometers declareerde. 
Niet alleen als het bestuur voor een vergadering weg 
moest, maar ook als het bestuur naar een activiteit 
ging. De leden die naar een activiteit gaan, kunnen 
ook niet declareren. Erik heeft de aanwezigen uitge-
legd waarom wij als bestuur naar een activiteit gaan, 
er wordt verwacht dat wij ook ons gezicht daar laten 
zien. En als we gaan is er altijd plaats voor leden om 
mee te rijden. Aan de aanwezigen werd gevraagd wie 
er problemen mee had dat het bestuur die kilometers 
declareerde. Daar had verder niemand moeite mee. 
Verder zag het financieel gedeelte er prima uit. Met 
dank aan Jos. Het bestuur werd dan ook decharche 
verleend.

8. Verkiezing nieuwe kascontrole
Wiel Engels en Paul Onckels zullen die kascontrole in 
2023 gaan doen. Als reserve-lid geeft Trinus Dijkstra 
zich op.

9. Verkiezing bestuursleden
Er zijn dit jaar drie bestuursleden aftredend, Dries, 
Jos en Sander. Zij stellen zich alle drie herkiesbaar. 
Verder waren er geen nieuwe bestuursleden aange-
meld. De drie worden met applaus herkozen.

10. Netherland on Patrol
Van 4 tot en met 11 april komen er 10 IPA (Poli-
tie) collega’s uit verschillende landen naar Limburg 
Noord. Ze worden deze periode opgevangen door 
onze jeugdige bestuursleden. Er is een afwisselend 
programma, waarin de 10 ook diensten mee draaien. 
Op 10 april zal er o.a. een verkeerscontrole plaats 
vinden, waarin Politie, Douane en Koninklijke Mare-
chausse mee draaien. Ook het LB heeft een fina -
cieele bijdrage gedaan. De overnachtingen zijn ook 
geregeld. In een volgend bulletin kunt U lezen hoe die 
week is verlopen.

11. In het zonnetje
Erik wil graag Istvan van Oort in het zonnetje zetten. 
Istvan is een graag geziene gast bij de activiteiten van 
ons district. Daarom wil het bestuur hem in het zon-
netje zetten. Hij wordt “Vriend van Limburg Noord” 
en Erik overhandigd hem daarom een oorkonde.
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12. Contributie verhoging
Er waren 3 voorstellen van het LB binnen gekomen 
voor een eventuele contributie verhoging.

1.  De contributie blijft euro 30, afdracht was 15 voor 
het district en 15 voor het LB. Nu zou de afdracht 
worden: 12 voor het district en 18 naar het LB, 
waarbij de euro 3 naar ledenwerving gaat.

2.  De contributie wordt verhoogd naar euro 33, 
afdracht wordt 15 voor het district en 18 naar het 
LB, waarbij de euro 3 ook naar ledenwerving gaat.

3.  De contributie wordt verhoogd naar euro 35, 
afdracht wordt 15 voor het district en euro 20 naar 
het LB, waarbij de euro 5 naar ledenwerving gaat.

Het bestuur van LBN heeft hier, tijdens de laatste 
bestuursvergadering over gesproken en is van me-
ning dat wij gaan voor optie 1, dus geen verhoging. 
Tijdens de DLV deelden ook alle leden dit standpunt.

13. Niet gebruikt

14. Rondvraag
Er waren geen vragen voor de rondvraag
Om 20.30 uur kon Erik de vergadering sluiten en 
bedankte iedereen. Hij nodigde iedereen uit om nog 
even na to kletsen, onder het genot van een drankje 
en een hapje.

Jan Dommerholt
Secretaris IPA Limburg-noord

Beste IPA vrienden,
Namens de SCC-voorzitter en vicepresident 
Kyriakos Karkalis, en SCC-lid Kyriakos Perik-
leous, kondigt de Sociaal-Culturele Commissie 
van de IPA met trots de Internationale Fotowed-
strijd 2022 aan.

Er zijn twee categorieën voor de competitie van 
2022:
- Open categorie: elk fotografisch onderwer
- Onderwerp Categorie: Politie aan het werk

De deadline voor deelname aan de wedstrijd is 31 juli 
2022 en de selectie van de winnaars vindt plaats op 
1 september 2022.

U kunt deze informatie en het aanmeldformulier 
ook vinden op onze internationale website: 
https://www.ipa-international.org/photo-competi-
tions

IPA INTERNATIONALE 
FOTOWEDSTRIJD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kyriakos Karkalis 
CSCC - VP 

 
CSCC.VP@ieb-ipa.org 

INTERNATIONAL PHOTOGRAPHY COMPETITION 2022 
 

Organised by the Socio-Cultural Commission of the IPA 

 
 

AWARD CATEGORIES: 
 
 

Open Category 
a) Any photographic subject or topic. 

 
 

Subject Category 
b) Police at work. 

 
 

A prize of 400 Euros will be awarded to the overall winner. 

300 Euros will be awarded to the winner of each category, with second and third places also 
receiving awards of 200 and 100 Euros respectively. 6 further photos will receive a merit 
award. 

 
 

JUDGES: Professional photographers 

 
TIMEFRAME: 

 
Deadline for Entries: 31 July 2022 

 Selection: 1 Sept. 2022 
 
 

A first display of the photos will take place during the IPA World Congress 2022 in Spain. 
A total of 50 images will be selected and will be sent to Spain for mounting and displaying at 
an International Exhibition. Subsequently the photographs will be offered to other sections, to 
encourage them to hold similar exhibitions. 

INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION – INTERNTIONAL EXECUTIVE BOARD 
NGO in Consultative (Special) Status with the Economic and Social Council of the United Nations; 

in Consultative Status with the Organization of American States and UNESCO 1 

RULES: 
 
 

• The competition is open to all members of the International Police Association. 
 

• Entries are limited to 5 photographs per person for each category. 
 

• Prizes will be awarded as stated, and will be presented at the IPA World Congress 

2022 in Spain. 

• All photographs should be sent together with the official entry form by email to SCC 

member Kyriacos Perikleous ( IPA CYPRUS)  at: kikis03@cytanet.com.cy 

• If the size of the photographs exceeds 10 MB, please send several emails. 
 

• Copyright: The right to reproduce photographic images for International Police 

Association purposes is assumed. 

• The judges’ decision is final, and no correspondence will be entered into by the 

International Police Association. 

• Whilst the International Police Association will exercise care in the handling of entries, 

it regrets that it cannot accept any responsibility for the loss of images, however 

caused. 

• Submission of entries implies acceptance of the stated Rules. 
 
 
 
 

Servo per Amikeco, 
 
 

Kyriakos Karkalis 
Chairperson Socio-Cultural Commission 

Vice President 

INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION – INTERNATIONAL EXECUTIVE BOARD 
NGO in Consultative (Special) Status with the Economic and Social Council of the United Nations; 

in Consultative Status with the Organization of American States and UNESCO 
2 
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ACTIVITEITEN
LIMBURG-NOORD & EUREGIO 2022

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

ACTIVITEITEN 2022 LIMBURG-NOORD
DATUM ACTIVITEIT ORGANISATIE
Vrijdag 27 mei Karten
Zondag 29 mei ‘112 on Wheels’ 
Zondag 10 juli Schieten St. Thomas
Zaterdag 3 september Airborne mars
Vrijdag 9 september Jaarlijkse BBQ
Zaterdag 10 september EPP schieten Helmond
Woendag 12 oktober Najaarswandeling 
Donderdag 15 december KerstKienen bij “de Waeg“ in Blerick

EUREGIO ACTIVITEITEN 2022
DATUM TIJD ACTIVITEIT ORGANISATIE
14.05.2022 au 25.05. Voyage Jordanie et Israël Liège
29.05.2022 Memorial Day Limburg-Zuid
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INVICTUS GAMES 
2022 DEN HAAG
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Op uitnodiging van het V-fonds mocht ik met 
mijn echtgenote aanwezig zijn bij de afscheids-
ceremonie van de Invictus Games 2022. 

Korte Geschiedenis; 
De Invictus Games is een internationaal sportevene-
ment voor fysiek en mentaal gewonde militairen. De 
Games gebruikt de kracht van sport om herstel te 
stimuleren, revalidatie te ondersteunen en breder be-
grip en respect te genereren voor hen die hun land 
dienen of gediend hebben. In de plannen staat altijd 
de veiligheid en het welzijn van deelnemers en hun 
Friends & Family voorop.

De openingseditie van de Spelen werd in september 
2014 gehouden in Londen. Zijne Koninklijke Hoog-
heid de Hertog van Sussex, prins Harry, is de be-
schermheer van de Games. Samen met het organi- 
serend comité hoopte hij dat de eerste Invictus  
Games het begin zouden zijn van ‘The Invictus  
Story’ en dat ook andere steden buiten het Ve- 
renigd Koninkrijk het evenement in de jaren erna wil-
den organiseren. Sindsdien werd het grootschalige 
sportevenement, met 500 deelnemers uit 20 landen, 
gehouden in Orlando (VS, 2016), Toronto (Canada, 
2017) en Sydney (Australië, 2018). 

VIJFDE EDITIE IN DEN HAAG
In 2022 was Den Haag de gaststad, in dezelfde op-
zet met 500 deelnemers, uit 20 verschillende landen. 
Zij zullen actief zijn in tien verschillende sporten. Alle 

deelnemers mogen, op uitnodiging en kosten van de 
organisatie, twee vrienden of familieleden die heb-
ben geholpen tijdens het revalidatieproces meene-
men naar het evenement.

Iedere deelnemer aan de Invictus Games heeft zijn 
eigen verhaal, maar allen hebben ze de innerlijke 
kracht gevonden om door te gaan en zichzelf op 
te richten. Alleen, met hulp van familie en vrienden, 
maar altijd mede dankzij de kracht van sport.

De al twee keer uitgestelde Invictus Games Den 
Haag 2020, werden gehouden van 16 tot en met 22 
april 2022. 

Het was een geweldige happening, de delegatie van 
de Oekraïne werd bij binnenkomst met luid applaus 
verwelkomt en er was vooral emotie en respect naar 
elkaar toe!!

Zijne Koninklijke Hoogheid, de Hertog van Sussex, 
prins Harry en de Commandant der Strijdkrachten 
generaal Onno Eichelsheim hielden beide een bijzon-
dere speech.

Tussendoor was er muziek van de Haagse band Di-
rect, de huisband van de Invictus Games. 

In 2023 is Duitsland, Düsseldorf aan de beurt!

Martin Cortenbach
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HET HEEFT ZIJNE MAJESTEIT 
DE KONING BEHAAGD
Op 28 april werd Theo van Stokkem, bestuurslid 
van ons district, in het zonnetje gezet door de 
waarnemend burgemeester van Venray, Mevr. 
Leontien Kompier. Hij werd benoemd als lid in de 
Orde van Oranje Nassau. Theo kreeg deze konink- 
lijke onderscheiding voor het vele vrijwilligers werk 
dat hij al jaren belangeloos doet bij de voetbal- 
vereniging en judovereniging in Venray en natuurlijk 
bij IPA Limburg Noord.

Theo, namens IPA Limburg Noord van harte proficiat
met deze onderscheiding.

Jan Dommerholt

Woensdag 20 april zijn we met 9 personen 
gaan wandelen. Beginpunt was “ de Schans” in  
Arcen. Ons lid, Theo Thissen, was deze  
middag weer onze gids. Hij had een mooie 
route uitgezet. Onder zijn leiding werd het een 
mooie wandeling, waarbij Theo ons ook over 
de bezienswaardigheden vertelde waar we zoal 
langs liepen.

Theo pakte onderweg een veer op en vertelde ons 
hoe je kon zien door welk roofdier deze vogel was 
aangevallen. Was het uiteinde van de veer stomp, 
dan is dit waarschijnlijk gedaan door bv een marter, 
maar had het uiteinde van de veer nog een scherpe 
punt, dan zal dit een roofvogel geweest zijn. Die trekt 

namelijk de veren bij een vogel er uit. Nooit geweten, 
weer iets geleerd.

Na ongeveer 2 uurtjes wandelen, werden we ver-
wend bij de “ijsvogel“ op koffi met vlaai en nog een 
consumptie. Theo nogmaals bedankt voor deze 
mooie wandeling met uitleg.

Jan Dommerholt

VOORJAARSWANDELING
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Op 4 mei 2022 was het weer tijd voor de Natio-
nale herdenking op de Dam in Amsterdam.

Zestig veteranen vormden daar met actieve militairen 
een erecouloir bij de nationale herdenking. Dit jaar 
mocht ik er ook weer bij staan, het is altijd een bij-
zonder moment de 2 minuten stilte om 20.00 uur. 
Een hele eer.

5 mei 2022 bevrijdingsfestival Roermond
Eindelijk mochten we weer na 2 jaar niet gemogen. 
Samen met enkele veteranen en medewerkers van 
het Veteraneninstituut hadden we een speeddate 
met de bezoekers. Het is mooi om een gesprek aan 
te gaan met de mensen, jong en oud. 

Martin Cortenbach

DODENHERDENKING 2022
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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 :............................................ 




