
NUMMER 2 - 2021

In deze uitgave o.a.:
Berichten van het bestuur
Koninklijke onderscheidingen 
voor IPA-leden.

IBZ-Gimborn online  
lezingen & cursussen
Introductie en informatie over de nieuwe 
2021 lezingen en cursussen.

 
Aankondigingen evenementen
York (UK) On Patrol
Mountainbike event

NEDERLAND
International Police AssociationIPA

www.ipa-nederland.nl





NEDERLAND
International Police AssociationIPA

Gimborn lezingen en cursussenHuiselijk geweld

1814 IBZ Gimborn lanceert nieuwe online lezingen 
en cursussen in 2021.

Toename huiselijk geweld tijdens COVID-19 
tijdperk.

OFFICIEEL ORGAAN VAN DE 
INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION.

UITGEVER - REALISATIE & DRUKWERK

VORMGEVING

REDACTIE IPA MAGAZINE

PCV v.o.f. te Heerlen
T: 045 - 5729581
E: info@PC-Vlek.com
I:   www.PC-Vlek.com

Otto Esselink, in nauwe samenwerking met PC Vlek v.o.f.

Eindredacteur Marcel van Beek
  editor@ipa-nederland.nl
Redacteur Kees Arends
Credit coverfoto: Daniel Avraham / IPA Israël.

DE REDACTIE IS VERANTWOORDELIJK VOOR HET PLAATSEN EN NIET 
VOOR DE INHOUD VAN DE ARTIKELEN. GEHELE OF GEDEELTELIJKE 
OVERNAME VAN DE INHOUD ZONDER TOESTEMMING VAN DE 
REDACTIE IS VERBODEN, UITGEZONDERD TEN BEHOEVE VAN IPA-
ORGANEN.

Van de Redactie 05

Landelijk Bestuur IPA Nederland 06

Overdenking 07

Van de Penningmeester 07

Berichten van het bestuur 08

Aanleveren artikelen en foto’s 10

Koninklijke onderscheidingen 11

Deelnemers YPOS 2021 13

Huiselijk geweld tijdens COVID-19 14

Voor de verzamelaar 16

Gimborn nieuwe online cursussen 18

York (UK) On Patrol 20

Gimborn-Seminars 21

IPA Mountainbike event 22

Nationale & Internationale 

evenementen 23

PC Vlek
w w w . p c - v l e k . c o m

3



NEDERLAND
International Police AssociationIPA4



NEDERLAND
International Police AssociationIPA

Marcel van Beek

VAN DE REDACTIE

Zoals eerder vermeld, zijn een aantal grootschalige evenementen doorgeschoven naar volgend jaar zoals  
het “US Training Program” en “Netherlands On Patrol”. Het ziet er wel naar uit dat de geplande evenementen 
“Munster on Patrol”, “York on Patrol” en de Franse vriendschapsweek wel doorgaan. Ook vanuit de distric-
ten staan de eerste evenementen weer gepland, zoals een mountainbike event in Limburg en een kampeer- 
weekend in Groesbeek. Kijk voor meer informatie op de IPA-website.

De redactie heeft naar aanleiding van het nieuwe logo en lay-out van het IPA Magazine positieve berichten 
ontvangen uit binnen- en buitenland. Dit nieuwe logo wordt inmiddels ook gebruikt voor de nieuwe website 
en de sociale media-kanalen. Op de nieuwe IPA-banners is het logo ook terug te vinden. Deze banners zijn de 
afgelopen maand voor het eerst gebruikt tijdens de ledenwerving op de Politieacademies.

Binnen het Landelijk Bestuur wordt er momenteel hard gewerkt aan allerlei nieuwe ontwikkelingen. Zo is er 
een onderzoeksbureau ingeschakeld die aan de hand van een enquêteformulier gaat onderzoeken hoe het is 
gesteld met de naamsbekendheid van de IPA en waarom iemand lid zou willen worden van de IPA. Dit formu-
lier is bijgevoegd in het personeelsblad van de Nationale Politie 24/7 en de hoop is dat veel collega’s de moeite 
nemen om het formulier in te vullen.  Ook wordt er in samenwerking met de districtsbesturen gewerkt aan 
het idee om de internationale uitwisselingen met het buitenland een nieuwe impuls te geven. Daarnaast is er 
de laatste stand van zaken omtrent de vernieuwde internetpagina van IPA Nederland en is er aandacht voor 
het nieuw opgerichte IPA Social Media Team.

In dit Magazine is een interessant artikel geplaatst van Javier Gamero Kinosita, lid van IPA Peru. De redactie 
is met hem in contact gekomen via het Duitstalige redacteurenoverleg waar IPA Nederland na lange afwezig-
heid weer deel van uitmaakt. Van Javier zijn in het verleden wel  vaker artikelen geplaatst in het Nederland 
IPA Magazine. Ditmaal gaat het om een artikel met als onderwerp de toename van huiselijk gewerd tijdens de 
Covid-maatregelen. Helaas een onderwerp dat ook in Nederland zeer actueel is.

Zoals het er nu naar uitziet, opent IBZ Gimborn eind juni weer haar deuren. In de afgelopen maanden heeft 
het IBZ een aantal online seminars gegeven. Over het ontstaan van deze online seminars  en de bijbehorende 
inhoud, heeft het IBZ een interessant artikel geschreven wat verderop in dit Magazine staat. Ook het gebrui-
kelijke overzicht van de komende seminars tref je weer aan. Mocht je interesse hebben in het volgen van een 
seminar, dan is het wel verstandig om vooraf te checken of deze nog doorgaan.

De redactie doet wederom een dringend beroep op de leden om artikelen, verslagen of foto’s naar de redactie 
te sturen. In dit Magazine is daarom een artikel opgenomen die er hopelijk toe gaat leiden dat men een bijdra-
ge kan leveren aan de inhoud van dit IPA Magazine.

Ook dit keer weer een coverfoto uit de IPA Fotowedstrijd 2020. Ditmaal een foto van Daniel Avraham van IPA 
Israel uit de categorie “Police at Work”. Deze en andere foto’s zijn te bekijken op de foto-pagina van IPA IAC: 
https://www.flickr.com/photos/161939774@N08/albums/72157717212605886

Namens het bestuur en de redactie: Veel leesplezier! 
Let goed op uzelf en uw dierbaren!

Servo per Amikeco!
Eindredacteur IPA Nederland
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Ondersteuning voor het landelijk bestuur wordt geleverd door:

Ledensecretariaat:  Gemma Bousché
 ledenadministratie@ipa-nederland.nl

Webmaster:  John Korsel
 webmaster@ipa-nederland.nl

Privacy officer:  Arno Jansen
 privacy@ipa-nederland.nl

Social Media / Facebook: Lars Hoebers
 multimedia@ipa-nederland.nl

Eindredactie IPA Magazine:  Marcel van Beek
 editor@ipa-nederland.nl

Willem Schewe
Voorzitter
president@ipa-nederland.nl

George Medendorp
Vice-voorzitter
vice-president@ipa-nederland.nl

Kees Jongh
Secretaris  / Communicatie
secretary@ipa-nederland.nl
communication@ipa-nederland.nl

Pieter van der Wal
Penningmeester
treasurer@ipa-nederland.nl

Willem Schewe (waarnemend)
Educatie
education@ipa-nederland.nl

Bert Pel
Ledenwerving
ledenwerving@ipa-nederland.nl

Sergej Veenendaal
Jongerencontact / Travel
travel@ipa-nederland.nl

LANDELIJK BESTUUR 
IPA NEDERLAND 2021

Correspondentieadres Secretariaat IPA-Nederland
Wilde Wingerdlaan 259, 2803 WB Gouda
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“Ik verblijf dit weekend 
op een Waddeneiland, 
als het me duidelijk  
wordt, dat ik mijn kopij 
voor het magazine mag 
inleveren. Op één of 
andere manier dacht ik 
dat ik de 28e juni moest 
aanleveren, maar dat 

blijkt nu 28 mei te zijn. Ik schrijf nu 30 mei.  
Ik klim in mijn IPad en begin te schrijven. 

Een Waddeneiland vormt het decor voor 
een gebeurtenis, die ik belangrijk vind in 
mijn leven. Ik neem jullie mee naar 28 
januari 1968. Dat is de datum, waarop mijn 
vader is verdronken in Hoek van Holland. 
Het stoffelijk overschot van mijn vader is 
nimmer gevonden.  Het plan was, dat mijn 
vader het verzekeringskantoor zou gaan 
runnen en dat ik makelaar zou worden. Dat 
ik 49 jaar bij de politie zou werken is nu een 

feit. Waarom dan nu op een Waddeneiland. 

Zo’n 15 jaar geleden zag ik in een maand- 
of weekblad een foto van Frans van Seu-
meren, die in een kostuum de zee uit 
liep. Hij was toen directeur/eigenaar van 
Mammoet. Het bedrijf dat de onderzeeër 
Koersk lichtte en de stoffelijke resten van 
de bemanningsleden heeft geborgen. Die 
foto heb ik uitgeknipt en als voorbeeld aan 
een professionele fotograaf gegeven. Zo’n 
foto wilde ik ook van mijzelf laten maken, 
maar dan in uniform. Voor mij en mijn om-
geving belangrijk, omdat ik daarmee wilde 
laten zien dat het met mij uiteindelijk toch 
goed is gekomen. Het “de zee uit lopen” in 
een door mijzelf verdiend politiekostuum 
symboliseert voor mij heel veel. Ik kreeg 
de fotosessie voor mijn 70e verjaardag. 
Dit weekend zijn die foto’s gemaakt op het 
Waddeneiland, waar de heer Van Seumeren 
ook verblijft.  

Eigenlijk zou ik hier schrijven dat het voor 
ons - als landelijk bestuur - heel frustre-
rend is om in de Corona tijd te moeten be- 
sturen. In januari 2020 verkozen door jullie 
en 1 1/2 jaar geen ALV en bijna geen DLV 
georganiseerd of bezocht. Geen wereldcon-
gres, geen North European Forum, allemaal 
niet. Om niet helemaal losgezongen te zijn 
van onze omgeving reizen we met het da-
gelijks bestuur alle districten af, die we in 
clusters ons beleid en onze besluiten pre-
senteren om te toetsen of we het niet he-
lemaal verkeerd doen. De secretaris Kees 
Jongh schrijft hier verder in ons blad over.

We hopen in oktober de ALV in Venlo  
te kunnen organiseren. In welke vorm be- 
spreken we nog. We verheugen ons er wer-
kelijk op. Ter afsluiting: “De foto’s krijg ik 
binnenkort”!

Hierbij even een korte terugblik op het 
eerste halfjaar van 2021 dat ik als penning-
meester van de IPA ben aangesteld.

In 2021 zijn wij als IPA overgegaan op een 
nieuw financieel programma waarbij ook 
de ledenadministratie in geïntegreerd is. 
Het vullen van dit programma heeft best 
veel tijd en energie gekost.

Door de ledenadministratie en de webmas-
ter is hard gewerkt om te zorgen dat alle 
leden van de IPA goed en volledig in het 
nieuwe systeem werden opgenomen.

Hierbij bleek dat er veel foutmeldingen uit- 
kwamen zoals geen juist emailadres, on-
juiste bankrekeningnummers, postcode en 
onvolledige of onjuiste adressen.

De penningmeester heeft voor alle distric-
ten de grootboekrekeningen en de begin-
balans ingebracht.

Voor elk district is een afzonderlijk bedrijf 
aangemaakt in het programma Sportlink.

Zo is  er meer eenheid in het gebruik van de 
grootboekrekeningen en zal de jaarafslui-
ting ook sneller kunnen verlopen.

De inning van de contributie aan het begin 
van het jaar is goed verlopen. Wel bleek dat 
in een aantal gevallen de contributie niet 
automatisch kon worden geïnd omdat de 
ons bekende bankrekening inmiddels was 
opgeheven. Van belang is dus dat de leden 
tijdig aan ons doorgeven als ze van bank 
veranderen of een ander bankrekening-
nummer hebben genomen.

Inmiddels zijn er nog 75 leden waarvan de 
contributie nog niet is ontvangen.

Er zijn ook nog leden waarvan wij geen 
email adres hebben. Dat is erg jammer om-
dat we dan onze leden niet automatisch op 
de hoogte kunnen houden van de nieuwe 
ontwikkelingen binnen de IPA.

Als de leden toegang krijgen tot het inzien 
en kunnen wijzigen van hun eigen gege-
vens in het nieuwe systeem van Sportlink 
zou het erg fijn zijn dat er altijd een email-
adres wordt ingevuld.

De voorkeur gaat uit naar het privé email-
adres omdat bij een politie emailadres 
soms niet alles door komt omdat dit als 
spam wordt gezien.

Voor de districtspenningmeesters is een 
cursus gepland om het nieuwe boekhoud- 
pakket te introduceren. Inmiddels is eind 
mei al de eerste cursus geweest en in juni 
2021 vinden de overige cursussen plaats. 
Eind juni 2021 zullen alle district penning-
meesters met het boekhoudpakket kunnen 
werken. Tijdens de cursus is de gelegen-
heid om gelijk de eerste maanden van het 
jaar in de boekhouding te verwerken zodat 
alle posten dan ook geboekt zijn.

Mochten er leden vragen hebben over de 
inning van de contributie of andere finan-
ciële vragen dan ben ik altijd per mail of te-
lefoon bereikbaar.

Vragen over het lidmaatschap of wijzigin-
gen in de persoonlijke gegevens worden 
door onze ledenadministratie beantwoord 
en verwerkt.

Ik hoop op een fijne samenwerking en 
wens iedereen een veilig en gezond jaar toe 
waarbij we hopelijk in het tweede halfjaar 
weer wat meer activiteiten kunnen ont-
plooien.

Willem Schewe

Pieter van der Wal

OVERDENKING

BERICHT VAN DE PENNINGMEESTER
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BERICHTEN VANUIT HET 
LANDELIJK BESTUUR

NIEUWE IMPULS INTERNATIONALE UITWISSELING
Tijdens de bovengenoemde clustervergaderingen heeft het Landelijk Bestuur het idee gelanceerd om de internationale uitwisseling tussen 
IPA leden in Nederland en het buitenland een nieuwe impuls te geven. Herhaaldelijk krijgt het Landelijk Bestuur signalen van leden dat zij dit 
missen. De IPA is opgericht met de doelstelling van “Dienen door vriendschap” en voor velen is het uitwisselen en bezoeken van collega’s in het 
buitenland een belangrijke reden om lid van de IPA te worden, te zijn en te blijven.

We willen dit stap voor stap gaan doen en uiteraard in nauwe samenwerking met de districtsbesturen in ons land. 

Het idee is opgeworpen om de banden te intensiveren met de ons omliggende landen Duitsland, België, het Verenigd Koninkrijk en mogelijk 
Denemarken. We peilen of zij eenzelfde behoefte voelen want het moet natuurlijk wel van twee kanten komen. Het landelijk bestuur neemt 
hierin het voortouw. Het plan is om te kijken of het mogelijk is dat ieder district in Nederland een regio of district “adopteert” in het buitenland. 
En dit alles in goed onderling overleg. 

Hert is de bedoeling om, als dit tot een positief resultaat komt, kleinschalige uitwisselings-programma’s op te gaan zetten waarbij vier jonge nog 
werkende politiemensen of andere leden die tot onze doelgroep behoren, een bezoek kunnen brengen aan een district of regio in hun partnerre-
gio in het buitenland. En ook andersom natuurlijk, hun bezoek aan Nederland.

Het is niet de bedoeling dat dit een soort vakantiereisje wordt, al mag het gezelligheidsaspect niet ontbreken, maar dat het gaat om vakinhou-
delijke kennisoverdracht en het laten zien van elkaars werkwijzen.

Voor een goed begrip, het staat allemaal nog in de kinderschoenen en het is een begin. Begin volgend jaar hopen we de eerste resultaten te 
kunnen presenteren.

CLUSTERVERGADERINGEN 
In de maanden mei en juni 2021 zijn er door het Landelijk Bestuur en de districten weer cluster-vergaderingen gehouden. Dat betekende ver-
gaderen in zes clusters van districten. Omdat de Algemene ledenvergadering wederom is verplaatst en nu op 28 oktober 2021 staat, was er 
een behoefte van het Landelijk Bestuur om de inmiddels in gang gezette activiteiten toe te lichten en te overleggen met de districtsbesturen.

Onder andere werd gesproken over de nieuwe website en het nieuwe financieel systeem en ledenadministratie van Sportlink. De toegang tot 
de bestanden werd besproken wie er geautoriseerd kon worden.  Tevens werd de afspraak gemaakt om in bepaalde gevallen digitaal met elkaar 
te vergaderen en de landelijke keuze viel op Teams. Uiteraard kwam de onlangs ingevoerde verevening ter sprake en de verminderde afdracht 
aan “rijke” districten om de ledenwerfcampagne te kunnen financieren. De werkwijze rond de amendementen op het huishoudelijk reglement 
kwamen langs en het plan om voor ieder district een partnerregio te benoemen met het buitenland. 

IPA ONDERZOEK
Inmiddels hebben alle abonnees op het politieblad 24/7 eind mei 2021 een 
bijlage bij dit blad kunnen aantreffen waarin werd verzocht om mee te wer-
ken aan een onderzoek van de IPA. In dit onderzoek, dat wordt uitgevoerd 
door het onderzoeksbureau Enneus uit Groningen, wordt gepeild waarom 
iemand al dan niet lid van de IPA zou willen worden. De oplage van 24/7 is 
ongeveer 60.000 exemplaren. Wij verwachten dat velen de enquête in gaan 
vullen. Het is makkelijk gemaakt doordat je met je telefoon een QR code 
kunt aanklikken. Het invullen neemt ook niet veel tijd in beslag. Wij hopen 
de uitslag van het onderzoek deze zomer bekend te kunnen maken. Met 
de resultaten gaan we uiteraard aan de slag en we zullen ons beleid hierop 
afstemmen. Het is tevens belangrijke input voor onze ledenwerfactie.

8



NEDERLAND
International Police AssociationIPA

IPA LEDENWERVING
Nu de coronamaatregelen versoepeld gaan worden en er weer meer activitei-
ten mogelijk zijn, gaat IPA Nederland de komende periode weer volop inzetten 
op het werven van nieuwe leden. Voor deze ledenwerving  zijn er inmiddels 
ook nieuwe flyers en banners gemaakt. De afgelopen maand is men aanwezig 
geweest op de  Politieacademie in Den Haag en Eindhoven. Doel is om politie-
mensen in opleiding enthousiast te maken voor ‘s werelds grootste politie- 
vereniging.

IPA SOCIAL MEDIA TEAM
Vooral voor de jongere generatie is social media veelal het primaire communicatiemiddel. Laat 
nu net deze jongere generatie belangrijk zijn voor de toekomst van onze mooie vereniging. 

Als IPA Nederland willen wij ons Social Media Team verder uitbreiden. IPA Nederland is naast 
Facebook en Twitter sinds kort ook actief op Instagram: 
https://www.instagram.com/ipa_nederland/

Wij zijn hiervoor op zoek naar (jonge) IPA leden die niet alleen bedreven zijn in het gebruik van 
social media, maar daarnaast ook out-of-the box denken en leuke creatieve content ideeën 
hebben. Heb jij passie voor het vakgebied waarin je werkt en vindt je het leuk om via social 
media interactie te hebben met (potentiële) IPA leden uit binnen- en buitenland? Dan ben jij 
misschien wel degene die wij zoeken!

Voldoe jij aan de bovenstaande omschrijving en wil je ons als vrijwilliger/-ster helpen om IPA 
Nederland online nog verder op de kaart te zetten, stuur dan geheel vrijblijvend een privé-be-
richt of mail (multimedia@ipa-nederland.nl).

NIEUWE WEBSITE IPA-NEDERLAND
Sinds 3 maart jl. is de nieuwe website van IPA-Nederland online. In tegenstelling tot de vanaf 2013 gebruikte website is deze nieu-
we versie eenvoudiger van opzet. Daar waar in de oude versie ieder district een eigen homepage met vele onderliggende menu’s 
had is dit in de nieuwe versie niet meer het geval. Toch is er voor de districten een mogelijkheid om onder IPA-Nationaal > Districten 
invulling te geven aan een eigen pagina. De verschillende magazines en nieuwsbrieven zijn ondergebracht op één pagina onder 
IPA-Nationaal.

Nieuw is de menukeuze IPA-Jong waar speciaal voor de jongere nog actieve collega’s nieuws, events en verslagen daarvan onder 
de aandacht worden gebracht. Nieuw is ook de mogelijkheid om je via een digitaal formulier aan te melden als adspirant lid. Deze 
aanmelding komt automatisch terecht in het systeem van de ledenadministratie waarna, na ontvangst en controle van legitimatie 
c.q./aanstellingsbrief ect. het lid wordt ingeschreven en zijn of haar ledenpas en autovignet zal ontvangen.

Onder de menukeuze Mijn IPA komen op termijn een aantal submenu’s te staan die uitsluitend toegankelijk zullen zijn voor IPA 
leden.  Op dit moment is daar uitsluitend de mogelijkheid om na inloggen je eigen gegevens in te zien en bijvoorbeeld adres, tele-
foonnummer en email te kunnen aanpassen.  Voor het inloggen op dit gedeelte van de website zullen de leden in de zomermaan-
den een persoonlijke nieuwe instructie ontvangen omdat het oude lidnummer komt te vervallen.

Sinds eind mei is er aan de website ook een statistiekprogramma gekoppeld en daarbij bleek dat er in één week tijd ruim 300 be-
zoekers waren die uit meerdere landen afkomstig bleken te zijn.

Voor het laatste actuele nieuws kijk op www.ipa-nederland.nl

Als IPA Nederland zijn wij alweer enkele jaren actief op social media. Alleen al op dit Facebook account worden wij door ruim 2200 
mensen uit de hele wereld gevolgd. Via onze social media accounts delen wij niet alleen berichten over IPA activiteiten maar ook 
nieuwsfeiten en interessante video’s uit ons vakgebied. Gezien het internationale karakter van de IPA plaatsen wij alle berichten in 
zowel de Nederlandse als de Engelse taal.
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Het IPA Magazine  is een magazine voor de leden. Het wordt gemaakt om de leden op de hoogte 
te houden van de gang van zaken binnen IPA-Nederland. Ook wordt er aandacht besteed aan de  
ervaringen van IPA-leden die op vakantie in het buitenland zijn geweest en daar contact hebben 
gehad met lokale IPA-secties of plaatselijke politie-eenheden.  Daarnaast is het een belangrijk 
promotiemiddel voor potentiële nieuwe leden.
Het IPA Magazine kan niet zonder deze verhalen en foto’s, maar er 
zijn bepaalde zaken die de redactie van je nodig heeft om de kwali-
teit en aantrekkingskracht te behouden.

WOORDEN
Men hoeft geen meester te zijn in creatief schrijven, omdat de 
redactie in staat is om van jouw verhaal een leesbaar artikel te 
maken. De redactie maakt van jouw verhaal een leesbaar artikel en 
het zal  misschien moeten worden ingekort om binnen de beschik-
bare ruimte te passen. Maar het blijft natuurlijk wel jouw verhaal!

FOTO’S 
Elk tijdschrift is een visuele media. De redactie heeft goede, inte-
ressante foto’s nodig om jouw verhaal te ondersteunen. Het zou 
het meest interessante artikel in die kwestie kunnen zijn, maar 
zonder goede foto’s, kan een lezer er gemakkelijk overheen blade-
ren.

KWALITEIT
De redactie kan geen foto’s gebruiken die wazig zijn, onscherp of 
erg slecht zichtbaar. Er zijn enkele trucs beschikbaar in Photoshop, 
maar er zijn beperkingen aan wat kan worden opgelost. Als het 
mogelijk is, laat dan meer dan één persoon foto’s maken, want dat 
vergroot de kans op het vastleggen van die perfecte foto.

INHOUD
Denk goed na over het onderwerp van jouw foto’s.

Vaak zijn er een aantal fascinerende plaatsen bezocht, maar de 
foto’s laten vaak slechts het overhandigen van een wimpel of een 

badge in een bar of hotel zien. De media-industrie heeft een naam 
voor foto’s van mensen die handen schudden of een voorwerp 
omhoog houden. Dat wordt “Grip and Grin” genoemd! .

Als er geschenken zijn om te ruilen, neem ze dan alsjeblieft mee en 
presenteer ze op een leuke manier: op een buitenlocatie, voor een 
gebouw of ergens met een interessante achtergrond.

FOTO’S VERZENDEN
Het verzoek van de redactie is om foto’s als Jpeg-bestanden met 
hoge resolutie als e-mailbijlagen te versturen.

Het drukproces van het magazine is afhankelijk van de ingestuurde 
kwaliteit, om er zeker van te zijn dat de foto’s er goed uitzien op de 
pagina. Het is een soort mode geworden om foto’s in Word-do-
cumenten of PDF-pagina’s in te sluiten. Dit is niet geschikt voor 
gebruik in het magazine, omdat op deze manier de kwaliteit van 
het fotobestand wordt verminderd.

Mochten er toch twijfels zijn over de kwaliteit van de foto’s of over 
de inhoud van het artikel, neem dan contact op met de redactie. 

DO’S:
•  Gebruik indien mogelijk een camera en geen telefoon
•  Gebruik meer dan één fotograaf indien mogelijk
•  Gebruik interessante onderwerpen en achtergronden

DONT’S:
• Poseren tegen een muur (“Grip en Grin”)
•  Sluit foto’s in een Word-document of PDF in

AANLEVEREN VAN ARTIKELEN EN 
FOTO’S VOOR HET IPA MAGAZINE
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Ook dit jaar hebben weer een aantal IPA-leden een koninklijke onderscheiding mogen ontvan-
gen uit naam van Zijne Majesteit de Koning. 

Kees Arends is ruim 20 jaar actief als vrij- 
williger. Hij is tevens een van de oprich-
ters van de landelijke Motorclub binnen 
IPA Nederland. Sinds de oprichting in 1999 
is Kees secretaris van IPA Motorclub. Elke 
5 jaar organiseert hij een jubileumfeest 
voor de leden. Daarnaast is hij sinds 2014  
eindredacteur en interviewer van het club-
blad Blue Rider. Sinds 2015 is Kees even-
eens redacteur  voor het landelijk Magazine 
van IPA Nederland.

Kees is sinds 2014 werkzaam als hulpver-
lener op de dierenambulance bij Dieren Op-
vang Centrum-Tilburg (DOC-T) en springt 
hij bij waar nodig binnen het Dieren Opvang 
Centrum. Kees mag zich nu Lid in de Orde 
van Oranje-Nassau noemen. 

Ook Ab Heij in Muiderberg ontving een ko-
ninklijke onderscheiding. Hij is lid van het 
district Gooi en Vechtstreek. Op 26 april 

kwam de burgemeester van Gooise Me-
ren, Han Ter Heegde, begeleid door twee 
herauten persoonlijk bij Ab langs om hem 
de versierselen als Lid in de Orde van Oran-
je-Nassau te brengen en coronaveilig door 
zijn vrouw te laten opspelden.  

Aanleiding tot het verlenen van deze eer 
ligt in het feit dat Ab zich met name ja-
renlang belangeloos ingezet heeft voor de 
volgende lokale en landelijke organisaties: 
Protestantse Gemeenschap Kerk aan Zee, 
Gemeente Gooise Meren, Zorgcentrum Flo-
risberg, Vereniging Dorpsraad Muiderberg, 
CNV-vakcentrale en Nationale Vereniging 
de Zonnebloem. 

Verder heeft Ab als chauffeur dhr. Rick 
Brink als onofficiële ‘minister van gehan-
dicaptenzaken’ voor overleg naar vele loca-
ties in het land gebracht.

Het bestuur van de Vereniging Dorpsraad 
Muiderberg prijst zich gelukkig dat mensen 
zoals Ab deel uitmaken van onze gemeen- 
schap en altijd bereid zijn geheel vrijwillig 
allerlei taken op zich te nemen en op die 
manier bij te dragen aan het welzijn van 
velen in Muiderberg en ver daarbuiten.
Foto’s: Henk Glotzbach

Toon van Cranenbroek uit Budel ontving 
eveneens ook een koninklijke onder- 
scheiding. Toon is lid van het district Bra-
bant-Oost en hij ontving de onderscheiding 
omdat hij zich al vele jaren inzet voor de 
Budelse gemeenschap.

Hij was op jonge leeftijd al voorzitter van de 
KPJ (Katholieke Plattelands Jongeren). On-
der zijn voorzitterschap kwam er een nieuw 
clubhuis.

Als bestuurslid en later secretaris bij de 
Heemkundekring Baronie van Cranendonck 
heeft ook Toon een link met Budel-Dor-
plein. Hij zette zich onder andere in voor de 
werkgroep Monumenten en zorgde voor de 
restauratie van o.a. het ‘Prisonneke’.

Veel werk verzette hij voor de organisatie 
van de driedaagse Brabantse Heemdagen 
in 2017 bij het zestig jarig bestaan van de 
Heemkundekring.

Behalve voor de Heemkundekring zet Toon 
van Cranenbroek zich in voor de lokale VVV.
Hij droeg bij aan het opzetten van het 
Smokkelmuseum, is er al jaren gids en con-
servator en geeft leiding aan het museum-
team van het VVV. Tenslotte organiseert hij 
evenementen en projecten van het VVV.

Als liefhebber van oldtimers is hij sinds 
2015 voorzitter van de Oldtimervrienden 
Brabant en medeorganisator van Double 
Classics in Budel. Hij organiseert mede de 
bijzondere oldtimerrit voor bewoners van 
Zorgcentrum Mariënburght.

Tenslotte was Van Cranenbroek 
medeoprichter van Stichting Herdenking.

KONINKLIJKE ONDERSCHEIDING 
VOOR IPA-LEDEN

Kees Arends

Ab Heij

Toon van Cranebroek
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Dit jaar vindt het 6e keer het internationale Young Police Offcier Seminar plaats, ditmaal in Sri 
Lanka. Namens IPA Nederland zullen twee leden aan dit seminar deelnemen. Hieronder zullen 
zij zich aan u voorstellen.

Met ontzettend veel enthousiasme kijk ik vooruit naar het YPOS dit jaar in Sri Lanka. Vanwege 
corona is het helaas al een keer verzet, maar als het goed is gaat het in september toch echt 
doorgang vinden.

Met het 6de Young Police Officer (YPO) se-
minar in Colombo, Sri Lanka in aantocht is 
het tijd voor een korte introductie. Als kers-
vers IPA lid en zij-instromer binnen de po-
litie bevind ik mij immers op nieuw terrein. 
Voor mijn dagelijks werk bij de Financial 
Intelligence Unit (FIU) lever ik met financial 
intelligence op nationaal en internationaal 
niveau een bijdrage aan de bestrijding van 
witwassen en financiering van terrorisme. 
Hierbij is de internationale component en 
een goede netwerksamenwerking van groot 
belang. Ook door eerdere positieve ervarin-
gen binnen Europese studentennetwerken 
tijdens mijn studietijd trok IPA gelijk mijn 
aandacht. Internationale uitwisselingen 
aangaan en het delen van ervaringen over 
de grens heb ik altijd als heel waardevol en 
leerzaam ervaren. De YPO seminar met als 
thema “Countering Modern Terrorism” is bij 
uitstek een interessante thematiek om te 

bespreken in dit kader. De beslissing was 
snel gemaakt…Hier wilde ik aan deelne-
men! In de huidige mondiale pandemie is 
het nog even een verassing hoe zo’n bui-
tenlands event gaat uitpakken. Gelukkig zie 
ik de toekomst zonnig tegemoet en zodra 

Mijn naam is Aron Muijsenberg, ben 29 jaar 
oud en woonachtig in Noord-Limburg. Ik 
werk als Operationeel Expert bij de politie 
in Eindhoven. Al 10 jaar ben ik fanatiek IPA 
lid en probeer ik andere jongeren te stimu-
leren om ook lid te worden van deze mooie 
vereniging. 

Het thema van het seminar dit jaar is 
“countering modern terrorism”. Terrorisme 
is helaas ondenkbaar uit de cultuur van de 
mens. Het is van alle tijden, maar de manier 
waarop blijft aan het verschuiven. Sri Lanka 
kent een complexe historie als het om te-
rrorisme gaat, denk hierbij aan de groep 
Tamil Tigers. De laatste aanslag van 2019 

alles weer mag en kan sta ik te popelen om 
te vertrekken en mijn ervaringen met jullie 
te delen.

 
Financial Intelligence Unit-Nederland

(door IS) zit nog in het geheugen gegrift. Sri 
Lanka heeft hierdoor de twijfelachtige eer 
om veel ervaring te hebben met “counter 
terrorism”. Wij als Nederlanders (en de rest 
van de internationale community) kunnen 
hier vast veel van leren.

Ik kijk er ontzettend naar uit om weer veel 
nieuwe contacten op te doen op dit semi-
nar. De IPA staat altijd garant voor nieuwe 
vriendschappen en nieuwe verhalen om te 
kunnen vertellen. 

Hopelijk helpt corona mee en kan alles 
doorgang vinden!
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Door:  Javier Gamero Kinosita
lid  IPA-sectie Peru

Als gevolg van de wereldwijde COVID - 19 
pandemie hebben bijna alle landen ter  
wereld sociale inperking en verplichte 
quarantaine opgelegd als primaire be- 
schermingsmaatregel tegen het virus. Een 
sociale beperking die ernstige gevolgen 
heeft voor sommige kwetsbare bevolkings-
groepen, zoals vrouwen, kinderen, ouderen, 
mensen met een handicap en chronische 
ziekten, vluchtelingen en migranten. Maar 
ook leden van de lesbische, homosek- 
suele, biseksuele en transgender (LGBT) 
gemeenschap, die mensen met bepaalde 
seksuele geaardheden en genderidenti- 
teiten vertegenwoordigd.

OPROEP VAN DE VERENIGDE 
NATIES
De secretaris-generaal van de Verenig-
de Naties, António Guterres, verklaarde 
in zijn openings-toespraak tijdens het  in 
2020  gehouden “First International Sum-
mit on Family / Domestic Violence during 
the COVID-19 era” dat sociale opsluiting 
heeft geleid tot de sluiting van scholen, 
sociaal isolement en beperkte fysieke en 
mentale hulp. Tevens was er sprake van 
drastische vermindering van de sociale en 
gemeentelijke diensten, destabilisatie van 
huishoudens als gevolg van het verlies van 
werk en inkomen. Een ogenschijnlijk lager 
inkomen en toenemende precaire omstan-
digheden van meer thuiswerken hadden 
hun invloed op de thuissituatie. Met als 
resultaat meer conflicten en gevallen van 
huiselijk geweld, in sommige gevallen zelfs 
resulterend in dodelijke slachtoffers. Vaak 
waren de slachtoffers niet in de gelegen-
heid om familieleden, vrienden, buurtbewo-
ners, scholen, werkplekken of autoriteiten 

te waarschuwen voor de moeilijke omstan- 
digheid waarin zij verkeerden.

De Verenigde Naties hebben daarom alle 
individuen, gezinnen, wetshandhavings- en 
politiediensten, gemeenschapsinstellingen, 
onderwijsinstellingen, media, culturele or-
ganisaties, lokale en nationale regeringen 
en de hele internationale gemeenschap 
opgeroepen om maatregelen te nemen 
om slachtoffers van huiselijk geweld bij te 
staan en om maatregelen te treffen om 
verder geweld te voorkomen.

GEWELD TEGEN VROUWEN
Christine St Pierre, voormalig minister van 
Vrouwenzaken in Canada, stelt dat huiselijk 
geweld tegen vrouwen tijdens de pandemie 
gestaag is toegenomen en vaak wordt ge-
pleegd door familieleden. Van de 10% van 
de vrouwen die tijdens de pandemie zijn 
omgekomen door huiselijk geweld, is 8% 
door hun partner gedood. Daarnaast zijn zij 
vaak het slachtoffer van seksueel geweld 
en raken als gevolg van manipulatie door 
de daders in een emotionele depressie. Het 
is daarom noodzakelijk dat de autoriteiten 
dit soort misbruik tegen vrouwen voorko-
men en opsporen door middel van regel-
geving, beleid en preventieve maatregelen 
en een zero-tolerance beleid, ook vanuit de 
samenleving.

Christine St. Christine St. Pierre stelt dat 
wereldwijd slechts 48 landen in de wereld 
in hun nationale COVID-19 aanpak  een 
stappenplan hebben opgenomen dat ge- 
richt is op het voorkomen van gender-ge-
relateerde misdrijven, het terugdringen van 
vrouwenmoord en het overwegen van het 
bouwen van opvangcentra voor vrouwen. 
De huisbezoeken van de politie zijn vermin-
derd als gevolg van de pandemie alsmede 

de financiële ondersteuning van vrouwen 
om economische afhankelijkheid te voor-
komen. Daarnaast is het voor hen van be-
lang om een baan te hebben zodat ze voor 
hun kinderen kunnen zorgen en zij niet 
gedwongen worden terug te keren naar 
hun onderdrukkende partners. Tevens is 
het belangrijk om educatieve programma’s 
te ontwikkelen voor de vaders en de kinde-
ren om hen psychologische hulp te bieden.

GEWELD TEGEN KINDEREN EN 
JONGEREN
Door de pandemie is ook het fysieke en 
psychologische geweld tegen kinderen toe-
genomen als gevolg van gezinsstress en 
emotionele depressie bij ouders door socia-
le beperkingen en isolatie. Daarom is acuut 
ingrijpen noodzakelijk. Yael Bendel van het 
Kinderbeschermingskantoor van UNICEF in 
Sierra Leone stelt dat het voorkomen van 
geweld tegen kinderen een investering in 
de toekomst is en benadrukt dat 80% van 
het geweld tegen kinderen en adolescenten 
afkomstig is vanuit hun directe omgeving.
Deze gevallen worden meestal ontdekt tij-
dens medische afspraken in gezondheids-
centra en in hun onderwijsinstellingen. Het 
aantal meldingen van deze incidenten is op 
dit moment drastisch gedaald, niet omdat 
er een reële afname is van deze gevallen 
van geweld tegen kinderen, maar vanwege 
de beperking van de toegang tot onder- 
wijs-, culturele en sportinstellingen, waar-
door de autoriteiten deze tekenen van 
geweld niet kunnen detecteren.

Het Gino-instituut in Duitsland onthult 
dat 62% van de ouders tijdens de pande-
mie hun kinderen toestaan meer tijd door 
te brengen achter hun computerschermen 
die verbonden zijn met sociale netwerken 
en online games. Hierdoor zijn kinderen 
kwetsbaarder voor beïnvloeding en sek-
suele intimidatie wat een bedreiging kan 
vormen voor hun psychologische en sek-
suele integriteit.

GEWELD TEGEN OUDEREN
Dit geweld wordt veroorzaakt door geïso-
leerde of herhaalde fysieke of psycholo-
gische handelingen die bij oudere volwas-
senen schade of stress veroorzaken. In de 
nasleep van de wereldwijde pandemie is 
dit geweld toegenomen, of dit nu psycho-
logisch, fysiek, seksueel, financieel of door 
verwaarlozing of onzorgvuldigheid is.

HUISELIJK GEWELD TIJDENS 
HET COVID-19 TIJDPERK

Guterres ONU
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Dr. Jutta Lindert, hoogleraar volksgezond-
heid aan de Emden University of Applied 
Sciences in Duitsland, stelt dat ouderen 
worden gediscrimineerd vanwege hun leef-
tijd omdat ze het slachtoffer zijn van verba-
al geweld, eenzaamheid, depressie, econo-
mische afhankelijkheid, gebrek aan sociale 
steun, financiële druk , het onthouden van 
sociaal bezoek alsmede het hebben van be-
perkte toegang tot adequate zorg.

GEWELD TEGEN GEHANDICAP-
TEN EN CHRONISCH ZIEKEN
Professor Gerard Quinn, VN-rapporteur 
Disability Rights, stelt dat een op de vijf 
mensen in de wereld een handicap heeft en 
dus externe steun nodig heeft en afhanke- 
lijk is van dagelijkse hulp. Door het ontbre-
ken van deze hulp zijn zij veelal aan huis 
gebonden. Hierdoor lijdt deze groep aan 
isolement,  eenzaamheid, onzekerheid en  
financiële afhankelijkheid.  De situatie ver- 
ergert in landelijke of afgelegen gebieden.
Catalina Devandas Aguilar, ambassadeur 
van de permanente missie van Costa Rica 
bij de VN in Genève, stelt dat het thuisiso-
lement een belemmering vormde voor da-
gelijkse sociale bijstand en een beperking 
vormde op hun vrijheid.  Het is noodzakelijk 
om inclusieve antwoorden te vinden, ge- 
differentieerd naar elke gehandicapten-
groep en om inclusieve diensten te ver-
zekeren die reageren op dit soort geweld 
(psychologische ondersteuning, onderwijs 
op afstand, enz.). In die zin hebben regerin-
gen de verantwoordelijkheid om ervoor te 
zorgen dat deze mensen met een handicap 
niet achterblijven in de context van COVID - 
19 aanpak en met waardigheid en respect 
worden behandeld.

GEWELD TEGEN VLUCHTELIN-
GEN EN MIGRANTEN
Migranten en ontheemden worden bloot-
gesteld aan risico’s, geweld en COVID-19 
en hebben vaak te maken met economi- 
sche tegenspoed, alcoholgebruik, depressie, 
huiselijk en gezinsgeweld, endemische ge-

meenschapsproblemen en familie- en ge-
meenschapstrauma’s. Dit komt met name 
voor bij migranten en vluchtelingen, die in 
geïsoleerde plattelandsgebieden wonen. 
Zij staan onder druk staan door taalpro-
blemen, gevaar van deportatie, gebrek aan 
legaal werk en juridische ondersteuning.
Richard Towle, directeur van de Hoge Com-
missaris van de Verenigde Naties voor Vlu-
chtelingen in Nieuw-Zeeland, stelt dat ze 
vaak somatische, psychologische en spiri-
tuele schade (nachtmerries, slapeloosheid, 
angst, depressie, verslavend en impulsief 
gedrag) vertonen, evenals sociale en juri-
dische problemen.

SEKSUELE GEAARDHEID EN 
GENDERIDENTITEITSGEWELD
De LHGBT-gemeenschap die bestaat uit 
lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen, 
transgenders en queers zijn vaak het 
slachtoffer van hun directe persoonlijke 
omgeving (ouders, (schoon)familie, vrien-
den). Ook zijn zij vaak het slachtoffer van 
de overheid, het gezondheidssysteem , de 
school, de media en het rechtssysteem. 
Vaak komen zij terecht in een zogenaamd 
dramadriehoek (vernoemd naar de theo-
rie van psycholoog Stephen Karpman) die 
wisselt tussen de vervolger (die anderen 
de schuld geeft, is onverzettelijk), de redder 
(die helpt , offert zichzelf op voor anderen) 
en het slachtoffer (die constant klaagt en 
anderen zoekt om zijn problemen op te los-
sen).

Victor Madrigal-Borloz, de onafhankelijke 
deskundige van de Verenigde Naties in-
zake bescherming tegen geweld en discri-
minatie op basis van seksuele geaardheid 
en genderidentiteit, stelt dat deze mensen 
hun identiteit niet kunnen uiten, verbergen 
wat ze zijn, zich onveilig voelen, hun gees-
telijke gezondheid aantasten, toegang tot 
de samenleving en hun tegenhangers, ze 
lijden aan angst en hebben vaak de drang 
om zelfmoord te plegen. Toen zij hun baan 
verloren, moesten ze terugkeren naar hun 

homofobe dorpen, vanwaar ze waren ge-
vlucht omdat ze niet sociaal geaccepteerd 
waren. Nu leven zij weer bij hun ouders en 
worden geconfronteerd met eenzaamheid 
en discriminatie.

EINDREFLECTIE
Vrede en waardigheid zijn vrijwel onmoge- 
lijk, wanneer geweld de huiselijke ruimte 
bedreigt en de meest kwetsbaren (vrouwen, 
kinderen en jongeren, ouderen, mensen 
met een handicap en chronische ziekten, 
vluchtelingen en migranten en leden van de 
LGBT-gemeenschap) hulpelozer achterlaat 
dan ooit. De COVID –19 pandemie heeft in-
grijpende sociale en economische verande-
ringen in de samenleving teweeggebracht, 
met gevolgen voor huiselijk geweld door 
het gedwongen thuisblijven, verminderde 
sociale voorzieningen en beperkte midde-
len.

We kunnen geen onverschillige toeschou- 
wers zijn van het discrimineren van men-
sen met verschillende achtergronden. 
Veiligheid begint thuis, de plaats waar we 
rusten en op kracht komen. Wij moeten 
waakzaam blijven bij het beschermen van 
hun fundamentele rechten, hun gezond-
heid en hun maatschappelijk welzijn. De 
slachtoffers moeten gehoord en bijge- 
staan worden als wij streven naar  een  
rechtvaardiger, inclusieve en ondersteu- 
nende samenleving. Michelle Bachelet, 
Hoge Commissaris voor de mensenrechten 
van de Verenigde Naties, onderstreepte in 
haar slotrede een “urbi et orbi”-oproep tot 
inzet en actie in dit verband.

De politiediensten moeten alert blijven op 
deze nieuwe uitdagingen, aangezien het 
politiewerk ook een grote maatschappe- 
lijke rol vervuld. De werkzaamheden van de 
politie vinden namelijk plaats in de samen-
leving, daar waar het individu, het gezin en 
de sociale structuur van groot belang zijn.

Javier Gamero Kinosita
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VOOR DE VERZAMELAAR
Normaal gesproken wordt er in deze rubriek aandacht besteed aan nieuwe IPA-patches en 
challenge coins die de afgelopen periode zijn verschenen. Echter in de afgelopen maanden zijn 
er helaas geen nieuwe items uitgebracht! Daarom deze keer aandacht voor de Belgium Blue 
Line en verschillende COVID-patches. Veel plezier en succes met het verzamelen….!

BELGIAN BLUE LINE
De Belgische vereniging “Belgian Blue Line” is in 2016 opgericht naar aanleiding van de verkoop van de “United We Stand” pat-
ches. Deze patches waren een herdenking aan de tragische gebeurtenissen op 22 maart 2016 in Brussel. De opbrengst van de 
verkoop van deze patches zijn toen geschonken aan de collega die zwaargewond is geraakt op de luchthaven van Zaventem. In 
samenspraak met verschillende collega’s is toen besloten om een Belgische tak van de “Thin Blue Line” te starten. Inmiddels 
hebben zij meerdere patches uitgebracht. Voor meer info, neem contact op met: www.belgianblueline.com

COVID-PATCHES
Voor de verzamelaars heeft de COVID-19 ook voor een positieve kant gezorgd. Er zijn namelijk diverse patches gemaakt die 
COVID-19 als onderwerp hebben gebruikt. Helaas is het merendeel niet officieel althans ze mogen niet gedragen worden op het 
uniform. De meeste hebben dan ook meer een moreel karakter en werden gebruikt om geld in te zamelen. Hieronder een kleine 
internationale selectie! 
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IBZ GIMBORN LANCEERT NIEUWE 
ONLINE LEZINGEN EN CURSUSSEN

Wat we hadden gevreesd, en waar we zo sterk op hoopten dat het niet zou gebeuren, vond 
toch plaats. Met de toename van infecties en ziekenhuisopnames sinds het begin van het win-
terseizoen, zijn mensen aan huis gebonden en staat het openbare leven weer stil. Natuur- 
lijk is IBZ Gimborn ook getroffen door de maatregelen van de overheid. Na de heropening in 
mei konden we een aantal seminars organiseren, zelfs een internationale.

Maar één ding tegelijk. Voor de heropening 
hadden we bewust een hygiëneconcept 
uitgewerkt volgens de instructies van de 
overheid. Slechts een beperkt aantal deel- 
nemers waren toegestaan in de vergader- 
ruimte. We zorgden voor een vast zitplan 
en iedereen moest een masker dragen 
wanneer men in de gebouwen was. Sociale 
afstand nemen was verplicht en de maal-
tijden in het Schlosshotel moesten om de 
beurt worden afgewisseld als er twee se-
minariegroepen tegelijk waren. De grootste 
uitdaging was de Turmbar. Maar dat is goed 
gelukt dankzij een heerlijke en langdurige 
zomer. Seminargroepen maakten gebruik 
van de tuin en brachten lange nachten 
buiten door. Onze conciërge Artan zorgde 
ervoor dat alles werd gesorteerd voor het 
gemak van de bezoekers: bier, banken, ta-
fels, dekens, een vuurschaal en brandhout.

Er werd met aarzeling en bezorgdheid ge-
keken naar het aankomende seminar in 
samenwerking met de Spaanse sectie in 
september 2020. Het aantal besmettingen 
in Spanje nam toen al weer toe en de Duitse 
overheid eiste PCR-tests niet ouder dan 42 

uur als je naar Duitsland reist. Na veel heen 
en weer was alles gesorteerd en kwamen 
de Spaanse deelnemers, allemaal met hun 
negatieve testresultaten. Dit was ons laat- 
ste tweetalige internationale seminar in 

2020. En tot slot namen vier IPA-leden uit 
Oostenrijk deel aan het allerlaatste semi-
nar dat we in 2020 konden houden voordat 
we weer moesten sluiten.

Tijdens de lockdown vond er een evene-
ment plaats waarbij de IBZ een grote rol 
speelde als facilitator in de samenwerking 
met het London Policing College tijdens 
hun jaarlijkse internationale conferentie. 
May-Britt Ronnebro hield een workshop 
en hield een lezing over de conferentie, on-
dersteund door IPA-leden uit Ierland (Mi-
chael Walsh), Peru (Javier Gamero Kinosita), 
Nieuw-Zeeland (Simon Williams) en pro-
fessor Rick Sarre uit Australië. Het is IPA-
lid en SIG-lid David Lewis uit het VK aan 
wie we deze waardevolle samenwerking te 
danken hebben.

Aan het einde van het jaar begonnen de 
vaccinaties in heel Europa. De zaken lopen 

Gunther Freisleben

IBZ Gimborn
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niet zo soepel als we allemaal hadden ge-
hoopt en bovendien vormden alle mutaties 
van het virus een nieuwe bedreiging. Bij het 
IBZ hebben wij echter niet stilgezeten en 
de tijd benut. Onze technische uitrusting 
en vereisten zijn verbeterd en we hebben 
ons seminarieprogramma aangepast aan 
de huidige situatie. Het hele jaar door zijn 
er online lezingen en cursussen beschik-
baar. Internationale seminars bieden de 
mogelijkheid van een hybride deelname als 
er reisbeperkingen van toepassing zijn.

De eerste online lezing ging over cybercri-
minaliteit. IBZ Gimborn was trots om op 24 
februari 2021 een lezing te houden met het 
hoofd van de Europol-cybercrime-eenheid 
EC3 Edvardas Šileris.

Deze lezing werd in maart gevolgd door 
twee lezingen over internationale vredes-
handhavingsoperaties van de politie. We 
waren verheugd en vereerd twee lezingen 
aan te kondigen door twee spraakmaken-
de experts op het gebied van internationale 
missies. Günther Freisleben en Peter Hee-
pen hebben meerdere jaren ervaring en ga-
ven ons in het eerste college een overzicht 
van hun missies en werk. In het tweede col- 
lege werd de focus gelegd op de individuele 
missiedeelnemer: hoe bereid je je voor, wat 
wordt er verwacht en welke situaties kun je 
tegenkomen.

Volgens de internationale afstemming van 
de IBZ en het feit dat er tijdens de pan-
demie een enorme stijging van het aantal 

meldingen van huiselijk geweld is geweest, 
werd er in maart ook een lezing over hui-
selijk geweld in het Spaans aangeboden. 
Noelia Colmenarejo, een IPA-lid en poli-
tieagent bij de gemeentelijke politie in Ma-
drid, sprak in deze lezing over haar nieuwe 
boek over huiselijk geweld. Met deze lezing 
wilden wij ook in contact komen met de 
enorme Spaanstalige IPA-gemeenschap 
wereldwijd.

Er zijn meer ideeën en plannen met de vi-
ce-president van afdeling Spanje, Antonio 
Gomez Montejano, en de schrijversgroep. 
Er zal een taalcursus Spaans voor begin-
ners worden aangeboden en de Poolse sec-
tie heeft een podcast verzorgd die op onze 
sociale mediakanalen zal draaien.

Ondanks dit alles wachten we net als iede-
reen op de tijd na Corona. Een tijd zonder 
sociale afstand, waarin Gimborn-bezoe-
kers de hoofden bij elkaar kunnen steken 
in groepswerk, samen naar de sportschool 
gaan voor een training en lange avonden 
doorbrengen in de Turmbar met gesprek- 
ken, gelach en gezang.

Voor meer informatie, kijk op 
www.ibz-gimborn.de

IBZ Gimborn

Noelia

EUROPOL

Ulnike Neuhoff
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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

SEMINARPROGRAMMA JUNI – SEPTEMBER 2021:

21|24 28/06 t/m 02/07 Police Street Survival Training ...........................................................................  

21|32 28/06 t/m 02/07 Circle Training Social Media XL- gebruik van sociale media ...........................

21|25 05/07 t/m 09/07 Aktief in de ruststand .........................................................................................

21|01 12/07 t/m 16/07 Aktief in de ruststand .........................................................................................

21|02 19/07 t/m 23/07 Aktief in de ruststand .........................................................................................

21|26 16/08 t/m 20/08 Circle Training Social Media XL- gebruik van sociale media ...........................

21|27 16/08 t/m 18/08 Inleiding tot geweldloze communicatie ............................................................  

21|28 23/08 t/m 27/08 Aktief in de ruststand .........................................................................................

21|54 30/08 t/m 03/09 Circle Training Social Media XL- gebruik van sociale media ...........................

21|30 06/09 t/m 10/09 Jihadistisch terreur in Europa ............................................................................

21|24 13/09 t/m 17/09 Police Street Survival Training ...........................................................................

21|34 17/09 t/m 19/09 Training voor verantwoord motorrijden ............................................................  

21|35 20/09 t/m 24/09 Dieren en hun rechten ........................................................................................

21|14 27/09 t/m 01/10 Gimborn Writers Week 2021 ..............................................................................

programma 2021
De IPA is de enige wereldwijde organisatie van en voor opsporingsambtenaren. De IPA heeft een eigen opleidings-
locatie, het Informations- und Bildungszentrum Schloss Gimborn. Geluk voor de Nederlandse leden; deze is slechts 
op een steenworp afstand gelegen in Marienheide, Duitsland.

In het prachtige Schloss Gimborn wordt het gehele jaar door seminars georganiseerd. De onderwerpen zijn zeer 
divers en veelal meertalig. Collega’s van over de gehele wereld komen hier naar toe om samen (maar zeker ook van 
elkaar) te leren. Een prachtige plek om collega´s van over de hele wereld te ontmoeten en om je kennis en vaar- 
digheden verder uit te breiden.

Het volledige programma voor 2021 is terug 
te vinden op de website van IBZ Gimborn, 
maar staat ook op de website van IPA Neder-
land.

Houd er rekening mee dat de bereikbaarheid 
van de IBZ beperkt is vanwege de corona-
pandemie. Neem dan contact met ons op via 
e-mail op info@ibz-gimborn.de Men zal dan 
zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.

IBZ-GIMBORN-SEMINARS
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evenementen

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

NATIONALE & INTERNATIONALE

23

Helaas zal op zaterdag 26 juni 2021 in Den Haag de 17de Nederlandse Veteranendag een aange-
past programma krijgen. Evenals vorig jaar zullen er geen activiteiten op het Malieveld zijn, is er 
geen medaille-uitreiking en zal er ook geen groot defilé worden gehouden. Nederland viert Vete-
ranendag op afstand, thuis voor de buis. Dat kan door het volgen van twee tv-uitzendingen op 26 
juni, live vanuit Den Haag. Voor meer informatie: www.veteranendag.nl

26 JUNI 2021 - VETERANENDAG, DEN HAAG (AANGEPAST!)

Van 20 t/m 23 juli 2021 zal de Alternatieve Vierdaagse worden gehouden. Dit wandelevenement is 
de vervanger van de reguliere Vierdaagse in Nijmegen. De geplande 104de editie wordt verschoven 
naar 2022 in verband met de geldende Coronamaatregelen. Deze Alternatieve Vierdaagse wordt 
gelopen vanuit de eigen gekozen locatie en er zijn verschillende afstanden. 
Voor meer informatie: www.4daagse.nl

20 – 23 JULI 2021 - ALTERNATIEVE VIERDAAGSE

Het Duitse IPA-district Münster organiseert van 2 t/m 5 september 2021 voor de 3e maal het 
event “Münster on Patrol”. Maximaal 10 buitenlandse collega’s zijn deze dagen te gast bij de Duit-
se collega’s, waarbij er zowel sociale als professionele activiteiten gepland staan. IPA Nederland 
zal ook een deelnemer afvaardigen. Voor meer informatie: https://www.ipa-international.org/
Events/mnster-on-patrol-2021/174550

2-5 SEPTEMBER 2021 - “MÜNSTER ON PATROL”

IPA Nederland en het IPA-district Limburg-Noord organiseren in 2022 voor de 2e maal het evene-
ment “Netherlands on Patrol”. Dit is de opvolger van de succesvolle “Netherlands Experience” in 
2017. Maximaal 8 buitenlandse collega’s zullen een week lang een kijkje in de Nederlandse politie-
keuken krijgen. Dit evenement stond oorspronkelijk gepland voor 2020 respectievelijk 2021 maar 
door de Corona-maatregelen is dit verplaatst naar april 2022.

4-11 APRIL 2022 - “NETHERLANDS ON PATROL – 2022”

Deze herdenkingstocht zal helaas dit jaar ook niet doorgaan in verband met de Coronamaatrege-
len. In 2022 zal de 75ste Airborne wandeltocht plaatsvinden op zaterdag 3 september.
Voor meer informatie: www.airbornewandeltocht.nl

4 SEPTEMBER 2021 - 74STE AIRBORNE WANDELTOCHT, OOSTERBEEK

Op vrijdag 3 september 2021 organiseert het district IPA Limburg-Noord een mountainbike-event 
onder de naam “De Schaak Challenge”. De grotendeels uit single tracks bestaande route heeft een 
lengte van  19,1 km en ligt in de Schadijkerbossen in de gemeente Horst aan de Maas. Het start-
punt is bij de parkeerplaats aan de Lorbaan in America. 
Voor meer informatie: www.ipa-nederland.nl

3 SEPTEMBER 2021 - DE SCHAAK CHALLENGE, AMERICA



THE INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION
BUYS YOU THE WORLD

WE ARE 
 NGO committed to the fundamental principles of the Universal Declaration of 

 Human Rights

 Largest police association with 420,000 members in more than 100 countries

 Members of the police service, whether employed  or retired, without distinction as 

 to rank/position, sex, race, colour, language or religion

WE OFFER
 International cooperation and opportunities for friendship through professional, 

 cultural and social events

 World Seminars providing an exchange of best practice and topics facing the police 

 in today’s world

 Professional police exchange programmes

 Professional development in Gimborn, Germany, a training centre sponsored 

 by IPA (www.ibz-gimborn.de)

 Bursaries through the Arthur Troop Scholarship programme

 Accommodation facilities in 70 IPA houses in more than 20 countries

 International Youth Gatherings for children of IPA members aged 16-17

 Emergency aid for disasters

 Many other opportunities 

OUR INTERNATIONAL STATUS AS NON GOVERNMENTAL ORGANISATION

NGO IN CONSULTATIVE STATUS WITH THE
 Economic and Social Council of the United Nations

 Council of Europe

 Organization of American States

 UNESCO

NGO MAINTAINING
 Operational relations within Europol

www.ipa-iac.org

Service through friendship
COME AND JOIN US


