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Dear Horst, Urbain, Willem, Eugène, Thierry, Jean-Pierre and Martin, 

  

On behalf of the International Executive Board and the IPA family, I would like to let you know 
that we were shocked to hear about the devastating floods that hit your countries during the 
course of last weeks. 

There are no words to describe such a widespread and forceful natural catastrophe, and we 
know that it will take considerable time for all those affected to come to terms with these 
terrible events. We share the worries and sorrow you and your members must feel, and our 
thoughts remain with all of you during these difficult times.  

The IPA stands united through its motto of “Service through Friendship”. Solidarity is at the 
heart of our association, and I would therefore like to remind you that the IPA Emergency Aid 
Procedure is at your disposal, facilitating both immediate financial assistance, as well as an 
Emergency Aid Appeal, if IPA members have been affected. Please contact either the IAC at 
iac@ieb-ipa.org or the Treasurer Social Affairs, Martin Hoffmann, at ts@ieb-ipa.org. 

 

With all our sympathy and best regards, 

  

Servo per Amikeco 

 

 Pierre-Martin Moulin 

  

 PRESIDENT  

 

 

cc IEB members 

TO THE PRESIDENTS OF IPA: 
 
 
Germany 
Belgium 
Netherlands 
Luxembourg 
France 
Switzerland 
Austria 
 
 
 
Sembrancher, 20 July 2021 

Pierre-Martin Moulin 
President 
 
p@ieb-ipa.org  
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Marcel van Beek

VAN DE REDACTIE
Het einde van de coronabeperkingen zijn in zicht! De meeste beperkende maatregelen zijn weer 
opgeheven en er kan ook weer naar het buitenland gereisd worden! Zodoende kunnen er ook 
weer evenementen en bijeenkomsten georganiseerd worden, mits men de 1,5-meter kan hand-

In de laatste IPA Magazine werd er aandacht besteed aan een aantal IPA-leden die een koninklijke onderscheiding 
hebben ontvangen. In het gedeelte van Ab Heij ontbrak echter een belangrijk deel , namelijk het feit dat hij tot voor 
kort ruim 19 jaar de functie van 2de voorzitter alsmede reis- en contactsecretaris in het bestuur van het district 
Gooi- en Vechtstreek heeft bekleed. Dat was op dat moment echter niet bekend bij de redactie, maar na een mailtje 
van Ab is dat bij deze alsnog rechtgezet.

Zoals gezegd, mag er weer naar het buitenland gereisd worden dus kunnen sommige geplande evenementen als-
nog plaatsvinden. Op het moment van schrijven is het evenement “Munster on Patrol” in Duitsland van start ge-
gaan waaraan ook 2 Nederlandse IPA-leden deelnemen. In het volgende Magazine zal hiervan verslag worden 
gedaan. Andere evenementen zoals “York on Patrol” en “Netherlands on Patrol” zijn doorgeschoven naar april 
volgend jaar.

In het vorige magazine werd gemeld dat er door het Landelijk Bestuur een onderzoeksbureau is ingeschakeld om te 
onderzoeken hoe het is gesteld met de imago- en naamsbekendheid van de IPA. Dit rapport is inmiddels opgeleverd 
en onze landelijke secretaris geeft in een artikel een toelichting op een aantal hoofdpunten uit dit onderzoek. In dit 
rapport staan ook een aantal aanbevelingen, dus er is nog een hoop te doen! Dit rapport staat natuurlijk ook op 
de agenda van de komende Algemene Ledenvergadering in oktober, omdat er in samenwerking met de districts- 
besturen een actieplan moet komen om invulling te geven aan de aanbevelingen hoe de naamsbekendheid en het 
imago van IPA Nederland kunnen worden verbeterd.

In dit Magazine is een uitgebreid artikel geplaatst over de geschiedenis van de World Police and Fire Games. Dit 
grootschalige sportevenement zal volgend jaar in juli worden gehouden in Rotterdam. Ruim 10.000 collega’s  
van diverse opsporings- en handhavingsdiensten uit ongeveer 65 landen zullen in deze periode aan ruim 60 ver-
schillende sporten deelnemen. Tijdens eerdere edities hebben ook diverse IPA-leden deelgenomen. In de aanloop 
naar dit evenement zal via dit Magazine regelmatig een update worden gegeven van de laatste stand van zaken.

Ook is er een mooi artikel waarin het credo van onze vereniging “Dienen door vriendschap” goed tot zijn recht komt. 
Door de inzet van een aantal IPA-leden uit het IPA-district Twente is het namelijk gelukt om een kamer te vinden 
voor de dochter van Kroatische politiecollega’s, die dit jaar gaat starten met een studie op het Saxion in Enschede. 

IBZ Gimborn heeft sinds eind juni haar deuren weer geopend en de eerste seminars hebben alweer plaatsgevon-
den. Zoals gebruikelijk vindt u in dit Magazine een overzicht van de seminars die dit jaar nog worden gehouden.  
Mocht u interesse hebben in het volgen van een seminar, dan is het wel verstandig om vooraf op de website van 
IBZ Gimborn te controleren of deze nog doorgaan.

Aangezien er weer kan worden deelgenomen aan evenementen in binnen- en buitenland , hoopt de redactie dat dit 
gaat leiden tot verslagen en foto’s die voor het volgende IPA Magazine gebruikt kunnen worden.

Ook dit keer weer een coverfoto uit de IPA Fotowedstrijd 2020. Ditmaal een foto van M. Molesworth van IPA  
Australië 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

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

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

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

Wesley Miljoen
Educatie
education@ipa-nederland.nl

Bert Pel
Ledenwerving
ledenwerving@ipa-nederland.nl

LANDELIJK BESTUUR 
IPA NEDERLAND 2021

Correspondentieadres Secretariaat IPA-Nederland
Wilde Wingerdlaan 259, 2803 WB Gouda
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Vaassen, 20 augustus 2021

Willem Schewe

NAMENS DE 
VOORZITTER
Binnenkort wordt de algemene ledenvergadering gehouden. Voorbereidingen binnen het bestuur vinden al 
langer plaats. Op het laatste moment zijn we geconfronteerd met de beperkingen, die de Corona regels voor 
ons inhouden. De gemeente Venlo keurde de locatie voor het te verwachten aantal mensen niet geschikt. We 
hebben daarom helaas de plaats van de ALV moeten wijzigen en dat is het Van der Valk Hotel in Venlo gewor-
den. Een goede plaats, maar sneu voor de ondernemer en uitbater van het Wilhelmina Hotel in Venlo, tegen- 
over het station. Hij heeft ons al zo vaak geholpen door de reservering 1  jaar te verschuiven en zijn agenda 
daaraan aan te passen. Daarentegen geeft het ons de mogelijkheid om de nieuwe en aftredende leden van de 
Algemene adviescommissie uit te nodigen, evenals de nieuwe leden Adviescommissie financiën. 

Op de ALV staan vele zaken op de agenda en één ervan wil ik er uit lichten. De internationale uitwisselingen. 
We weten allemaal, dat de IPA in de afgelopen jaren veel activiteiten heeft georganiseerd. Die activiteiten 
vinden voornamelijk in het eigen district plaats. Als we echter kijken naar de start van de IPA lijkt het erop, dat 
we heel veel zaken doen, maar voornamelijk doen we die “onder elkaar”. Daar is niet veel mis mee, maar daar 
hebben we bij de politie, douane en de Koninklijke Marechaussee verenigingen voor die hetzelfde doen. Het 
unieke van de IPA is, dat we over de gehele wereld contacten hebben, die heel makkelijk te gebruiken zijn om 
uitwisselingen te realiseren. Juist daarvan maken we steeds minder gebruik. Onze vereniging lijkt een beetje 
in zichzelf gekeerd. Dit is geen pleidooi om alle “gezellige en bindingsactiviteiten af te schaffen. Het is een 
pleidooi om ook terug te keren naar de “roots” van de IPA, namelijk over de grenzen heen kijken in de keukens 
van collega’s in het buitenland.

Dat pleidooi komt niet uit de lucht vallen. Namelijk de enquête geeft aan, dat dit “Unique selling point” van 
internationale uitwisselingen niet tot nauwelijks wordt benut. Dat is heel erg jammer en dat willen we weer 
nieuw leven inblazen. De internationale uitwisselingen is ook een instrument om de IPA te verjongen en te 
vitaliseren. Immers, willen we als IPA overleven, zullen we meer dan 235 leden onder de 35 jaar nodig gaan 
hebben om dit te realiseren. De internationale uitwisseling is een onderdeel van de ledenwervingscampagne, 
die is geïntroduceerd en geaccordeerd op de laatste voorzittersvergadering (tevens ALV) in december 2020. 
Daar is eveneens besloten die campagne te financieren uit de verevening.

Het landelijk bestuur heeft niet stilgezeten en we hebben brieven geschreven aan de besturen van onze buur-
landen, België, Duitsland en Groot Brittannië. De eerste positieve berichten van die landen zijn binnen en na 
de ALV en een goedkeuring gaan we aan de slag om een programma van uitwisseling in samenwerking met 
de districten vorm te geven. Een voorstel hieromtrent staat op de agenda van de ALV. We hopen op een goede 
discussie Op één gestrekt voorwaarts en in linie, dus naast en met elkaar. U herkent dat vast nog wel. 

Tot de 28e oktober a.s. in Venlo en we hopen op een goede opkomst. 

 
Algemeen voorzitter IPA Nederland
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BERICHTEN VANUIT HET 
LANDELIJK BESTUUR

NIEUW LID LANDELIJK BESTUUR
Sinds het vertrek van Patrick Reinerink was er vacature in het Landelijk Bestuur voor de portefeuille 
Educatie. Het Landelijk Bestuur heeft Wesley Miljoen bereid gevonden deze vacature op te vullen. Wij 
wensen Wesley veel succes in zijn nieuwe functie!

VERDELING DISTRICTEN
Met de komst van Wesley is er een nieuwe verdeling gemaakt van de districten onder de leden van het 
landelijk Bestuur:
• Willem Schewe   Oost Nederland, Noord- en Zuid Limburg
• George Medendorp  Noord Nederland
• Kees Jongh   Het Groene Hart, Rotterdam en Motorclub
• Pieter van der Wal  Arnhem en Nijmegen 
• Sergej Veenendaal  Amsterdam-Noord-Holland en Gooi- en Vechtstreek 
• John Korsel   Zeeland-West Brabant en Brabant-Oost 
• Wesley Miljoen   Twente en Utrecht

NIEUWE LEDEN VOOR DE ALGEMENE ADVIESCOMMISSIE 
Omdat de huidige leden van de Algemene Adviescommissie ( AAC) al zeer geruime tijd zitting hadden in dit adviescollege van de IPA, zijn nieuwe 
leden aangezocht om hierin zitting te nemen.

De aangezochte nieuwe leden hebben hiermee ingestemd en komen binnenkort bij elkaar, waarbij officieel afscheid wordt genomen van de 
huidige AAC leden.

Belangrijk is om aan geven dat de huidige voorzitter van de AAC Ton Rutting bereid is gebleken om nog enige tijd aan te blijven om de nieuwe 
leden in te werken en wegwijs te maken, waarvoor het Landelijk Bestuur hem zeer dankbaar is.
De nieuwe leden zijn:
• Bob Hoogeboom, hoogleraar Nijenrode en oud docent politieacademie
• Henny Bouwmeister, oud commissaris van politie
• Jan Willem van de Pol, secretaris Stichting WEP
• Rob Kool, oud commissaris van politie.

INTERNATIONALE UITWISSELINGEN
Het Landelijk Bestuur van IPA Nederland heeft contact gezocht met de buurlanden België, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk ( Engeland) om 
te komen tot uitwisseling van jonge politiemensen over en weer.

De bedoeling van de IPA is dat er internationale uitwisselingen plaatsvinden en dat men van elkaar en elkaars werkwijze kan leren. Daarvoor is 
de IPA destijds opgericht en dat is altijd de doelstelling geweest.

Om jonge leden meer enthousiast te maken voor het lidmaatschap van de IPA zet het Landelijk Bestuur hier veel energie op. Dat heeft een beetje 
tijd nodig want de genoemde landen moeten hier natuurlijk ook achter staan. Daarom heeft het Landelijk Bestuur deze landen benaderd met de 
vraag of zij hieraan hun medewerking willen verlenen. De bedoeling van ons is dat ieder district in Nederland een partnership aangaat met een 
district in één van deze landen. Door deze werkwijze te volgen leert men elkaar kennen en kunnen uitwisselingen tot stand komen. Dit is het 
begin. Wij houden jullie op de hoogte van de ontwikkelingen!
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ALGEMENE LEDENVERGADERING IPA
Op donderdag 28 oktober 2021 wordt de Algemene Ledenvergadering van de IPA gehouden in  
Venlo. De districtssecretarissen hebben de stukken voor deze vergadering reeds ontvangen.  
In het volgende magazine wordt van deze vergadering een kort verslag gedaan.

IPA-ACCOUNT OP LINKEDIN
Sinds gisteren beschikt IPA Nederland over een account op linkedin. Via onderstaande link kun 
je je aanmelden als volger:
https://www.linkedin.com/company/ipa-nederland

Naast Facebook, Instagram en Twitter is dit aan onze social media toegevoegd. Een van de 
redenen was dat wij meer moeten werken aan onze naamsbekendheid.

Artikelen voor social media kunnen worden gezonden aan Lars Hoebers, bereikbaar onder 
multimedia@ipa-nederland.nl

WERKGROEP HUISHOUDELIJK REGLEMENT MET VOORTVARENDHEID AAN DE SLAG GEGAAN 
Omdat er behoefte bleek te bestaan aan een aantal wijzigingen in het huishoudelijk reglement van de IPA is een werkgroep, bes-
taande uit Henk Cuperus, Toon Strik, Willem Schewe en Kees Jongh hiermee aan de slag gegaan.

De werkgroep heeft er tijd ingestoken om het gehele huishoudelijk reglement nog eens door te lopen en onduidelijkheden anders 
te omschrijven of te verhelderen.

Veel dank is hierbij verschuldigd aan Henk Cuperus, secretaris van het district Brabant-Oost, die al veel voorwerk had gedaan en een 
visie had hoe het anders dan wel beter zou kunnen worden verwoord.

Voor alle duidelijkheid: het huishoudelijk reglement met alle voorgestelde wijzigingen wordt aan de districtsbesturen gezonden en 
de voorstellen worden op de Algemene Ledenvergadering op 28 oktober 2021 behandeld en daar al dan niet vastgesteld.

Zonder alle wijzigingen hier te benoemen, dat zou te ver voeren, toch een aantal hoofdpunten.
• De schriftelijke opzegging van het lidmaatschap is duidelijker omschreven hoe dit moet.
• De bestuursfuncties van het Landelijk bestuur zijn uitgebreider omschreven. 
•  Ook wordt voorgesteld om de Algemene ledenvergadering in het vervolg in het najaar te houden en in het voorjaar een voorzitter-

soverleg te houden. Tevens is omschreven hoe de aanmelding voor de ALV moet verlopen.

NEDERLAND
International Police AssociationIPA
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Begin augustus 2021 verscheen het rapport van onderzoeksbureau Enneüs die in opdracht van 
het Landelijk Bestuur van de IPA een imago- en naamsbekendheidonderzoek heeft verricht.
Hier een aantal hoofdpunten uit het rapport.
Onderzoeksvraag
IPA Nederland heeft ongeveer 5200 leden, 
maar het ledental kent al jaren een dalende 
trend. Tien jaar geleden waren er nog on-
geveer 12.000 leden. Het landelijk bestuur 
heeft daarom aan onderzoeksbureau En-
neüs gevraagd om mee te denken in het 
opstellen van een aanpak om deze dalende 
tendens tegen te gaan. Het valt op dat op 
dit moment slecht 5% van de leden onder 
de 35 jaar is.

“Wat zijn de redenen dat politiemedewer-
kers in Nederland geen lid worden bij de IPA 
en hoe kunnen we de IPA weer aantrekke- 
lijker maken voor de doelgroep”

Het is de bedoeling om met dit onderzoek 
tot een “diagnose” te komen. Het rapport 
geeft conclusies en richtinggevende ad-
viezen.

Onderzoeksmethode
Het onderzoek kent één doelgroep: poli-
tiemedewerkers in Nederland. Politieme-
dewerkers ontvangen een aantal malen 
per jaar het blad 24/7. Om een zo groot 
mogelijk bereik na te streven is er voor 
gekozen om deze doelgroep te benaderen 
middels een flyer die was toegevoegd aan 
met meinummer 2021, waardoor ongeveer 
65.000 personen konden worden benaderd. 
Een verzoek om de flyer toe te voegen aan 

het blad van de Koninklijke Marechaussee 
had niet het gewenste resultaat.

De vragenlijst kon via een QR code worden 
geopend en worden ingevuld. Het kon ook 
via een mailadres. De enquête gaf een res-
pons van 920 personen die deze hadden 
ingevuld. Enigszins teleurstellend, maar 
volgens de wetenschappers voldoende om 
betrouwbare uitspraken te kunnen doen op 
basis van de resultaten.

Er kon antwoord worden gegeven op vele 
vragen die wij hier niet gaan opnoemen, 
want dan zou het rapport in zijn geheel 
moeten worden weergegeven en dat is te-

RAPPORT IMAGO- EN 
NAAMSBEKENDHEID- 

ONDERZOEK VERSCHENEN 
Er is nog veel te doen!

Door: Kees Jongh, algemeen secretaris IPA
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veel voor een artikel als dit.

Wel wil ik ingaan op de uitkomsten en de 
conclusies. Daarbij is het van belang om te 
weten dat we de antwoorden konden uit- 
splitsen in diverse leeftijdsgroepen. Dus, 
hoe denken jongere mensen over de IPA 
en hoe denken de wat meet seniore leden 
hierover. 

Aardig is om te vermelden dat de vraag 
werd gesteld of men meer informatie over 
de IPA wilde hebben en hier reageerden 
415 deelnemers op. Zij hebben van de al-
gemeen secretaris een mail gehad met 
informatie, een verwijzing naar de website 
en een mail-adressenlijst van de districts-
secretarissen. 

Conclusies
Van de personen die hebben meegedaan 
aan de enquête was 34% lid van de IPA.

De vereniging wordt als oubollig en ou-
derwets gezien. Veel deelnemers zien de 
meerwaarde van een lidmaatschap niet in. 
De IPA is relatief onbekend onder de deel- 
nemers die geen lid zijn. Velen kennen de 
IPA van “horen zeggen” en weten niet wat 
het aanbod van de IPA is.  Enkelen vroegen 
zich af of IPA Nederland nog wel bestaat. 
Het vermoeden bestond dat de vereniging 
niet meer actief was.

Men kent de IPA vrijwel alleen van de 
vakantiehuizen en de autosticker.

Aanbevelingen
Een aantal aanbevelingen, in het kort, zijn:
•  De naamsbekendheid en inhoudelijke be-

kendheid van de IPA in Nederland moet 
worden verbeterd.

•  Het onderscheidend en uniek karakter 
van de IPA moet meer worden benadrukt.

•  IPA Nederland moet interessanter ge-
maakt worden voor jongeren. Jongeren 
moeten meer worden betrokken bij acti-
viteiten.

•  Aan social media moet meer aandacht 
worden besteed.

•  Het aanbod van activiteiten moet worden 
uitgebreid.

Hoe denken jongeren over de IPA
De antwoorden die tijdens het onderzoek 
zijn gegeven kunnen worden uitgesplitst 
naar leeftijdscategorie. Kijken we naar de 
doelgroep van 18 t/m 39 jaar dan komen 
hier de volgende opmerkingen uit naar vo-
ren:
•  Ik wist niet hoe ik lid kon worden, geen 

idee waar de IPA voor staat, ik zie de voor-
delen van een lidmaatschap niet, ik dacht 
dat de vereniging vroeger bestond, ik heb 
er nooit eerder van gehoord en

•  Ik ben onbekend met het aanbod, ik heb 
onvoldoende interesse, op foto’s van de 

IPA zie je veel oudere mannen en ik hoor 
daar nog niet bij, er wordt te weinig pro-
motie gemaakt voor de IPA.

Hoe nu verder
Binnen het landelijk bestuur hebben we 
ons gebogen over de uitkomsten van dit  
rapport. Een aantal zaken is al in gang 
gezet, zoals de intensivering van de le-
denwerving, het zoeken van contacten met 
onze buurlanden om te komen tot meer 
onderlinge uitwisseling van actief dienende 
leden en het intensiveren van de berichtge-
ving op social media, waarvoor een speciaal 
team is geformeerd. De social media zijn 
inmiddels uitgebreid met Linkedin.

Maar er moet meer gebeuren. Het rapport 
van Enneüs staat op de agenda van de Al-
gemene Ledenvergadering op 28 oktober 
2021. Tijdens deze ALV moeten we geza-
menlijk, Landelijk bestuur en districtsbe- 
sturen, tot een actieplan komen om in- 
vulling te geven aan de aanbevelingen hoe 
we het imago en de naamsbekendheid van 
IPA Nederland moeten verbeteren.

Mocht je suggesties hebben of mee willen 
denken neem dan contact op met de alge-
meen secretaris Kees Jongh via de mail op 
secretary@ipa-nederland.nl
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POLICIA LOCAL MASPALOMAS - GRAN CANARIA 
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In augustus 2021 hebben voorzitter Willem Schewe en secretaris Kees Jongh een gesprek 
gehad met Wim de Rooij, CEO van de World Police & Fire Games. Van 22 juli 2022 tot en met 
31 juli 2022 wordt dit evenement in Rotterdam gehouden.

De IPA ondersteunt dit evenement graag 
met publicaties en promotie. Een belangrijk 
evenement dat volgend jaar In Nederland 
gaat plaatsvinden. Via onze kanalen wordt 
u regelmatig op de hoogte gehouden van 
de ontwikkelingen en bijzonderheden van 
dit internationale evenement.

In het begin van de jaren ’60 ontwikkelde 
politie-luitenant Dyke Nyhus uit San Diego 
een idee ter promotie van de bevordering 
van de lichamelijke conditie en het welzijn 
van de wetshandhavers in Californië. De 
‘California Police Athletic Federation’ is be-
gin 1967 opgericht met als eerste doel de 
politie aan te moedigen om de lichamelijke 
conditie op peil te houden en deel te nemen 
aan verschillende vormen van sportcom-

petitie. In de zomer van 1967 werd in San 
Diego, met 504 deelnemers verdeeld over 
zestien sporten, in twee dagen de eerste 
‘California Police Olympics’ georganiseerd. 
Met het voortdurende succes van de Ca-
lifornia Games ontstonden in de vroege 
jaren ’80 de plannen voor de eerste World 
Police & Fire Games (WPFG).

Normaliter komen politie- en brandweer-
mensen elkaar alleen maar tegen bij grote 
branden en ernstige ongevallen en wordt 
zij aan zij gewerkt om slachtoffers te red-
den en het incident onder controle te krij-
gen. Daarna gaat ieder zijn eigen weg weer, 
tot de volgende samenwerking. De Califor-
nia Police Athletic Federation (CPAF) wilde 
een sportmogelijkheid organiseren waar 

hulpverleners van ook buiten Californië 
elkaar buiten de dagelijkse werkzaamhe-
den konden ontmoeten. Daarmee waren de 
WPFG geboren. Inmiddels is dit uitgegroeid 
tot één van de grootste breedtesporte-
venementen ter wereld. De eerste WPFG 
werden georganiseerd in San Jose, Cali-
fornia, USA in 1985. Het tweejaarlijkse en 
tiendaagse internationale sport- en cultu-
rele programma voor politie en brandweer 
trok deze eerste editie 4713 atleten. Het 
bescheiden idee van luitenant Dyke Nyhus 
heeft zijn fantasie overtroffen. Sinds de 
eerste editie zijn de spelen wereldwijd op 
diverse plekken georganiseerd. Sinds de 
start van de WPFG is de omvang en reik- 
wijdte van de spelen blijven groeien, zowel 
in deelnemers als in deelnemende landen. 

DE GESCHIEDENIS VAN DE 
WORLD POLICE AND FIRE GAMES
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Iedere editie heeft zo’n 10.000 deelnemers 
uit zestig tot zeventig verschillende landen 
in circa zestig verschillende sporten.

Nederlandse deelname
De Nederlandse deelname aan de WPFG 
kent inmiddels een lange geschiedenis. De 
Rotterdamse brandweerman Bertus Bud-
de was de eerste Nederlandse deelnemer. 
Hij deed voor het eerst mee in 1985. Sinds 
1989 doet Nederland georganiseerd mee 
aan dit wereldwijde sportevenement. In 
de loop der jaren zijn er ‘friends all over the 
world’ gemaakt en hebben de deelnemende 
hulpverleners veel mooie momenten mee-
gemaakt. 

In 2015 heeft Rotterdam in Fairfax een 
succesvol bod uitgebracht en kreeg het de 
organisatie van de WPFG voor 2021 toe-

gewezen. Naast het organiseren van een 
mooi evenement is één van de belang- 
rijkste doelstellingen van de organisatie het 
respect voor de hulpverleners in de mees-
te brede zin van het woord weer terug te 
brengen. De stad Rotterdam ondersteunt 
de Rotterdamse WPFG-organisatie zowel 
financieel als feitelijk. Voor de stad is een 
dergelijk evenement altijd welkom vanwe-
ge de vele bezoekers en de uiteindelijke 
economische spin-off voor de stad. Tijdens 
de WPFG in Nederland in 2022 worden 
meer dan zestig sporten georganiseerd. 
Deze sporten worden gehouden op ruim 
veertig verschillende locaties. Bij de inde-
ling van de sporten is geprobeerd om zo-
veel mogelijk sporten te combineren op één 
locatie, waardoor het voor deelnemers een-
voudig is om bij elkaar te kijken en elkaar 
te ontmoeten. Door een goede combinatie 

van sporten, de compacte opzet van sport-
locaties en centrale ontmoetingsmoge- 
lijkheden is de organisatie ervan overtuigd 
dat de WPFG in Nederland voor de deel- 
nemers en het publiek een onvergetelijke 
ervaring wordt. 
Kijk voor een overzicht van alle sporten 
op de website (http://www.wpfgrotter-
dam2022.com/sports/).

Rotterdam Ahoy, waar al vele (inter)natio-
nale sportevenementen hebben plaatsge-
vonden, is de belangrijkste locatie voor de 
WPFG 2022. Hier worden meerdere spor-
ten georganiseerd en ‘om de hoek’ zit het 
gloednieuwe 50-meter zwembad, waar 
ook enkele sporten plaats zullen vinden. 
Rotterdam Ahoy is tevens de centrale plek 
waar de deelnemers zich moeten accredi-
teren. Deelnemers en hun supporters moe-
ten zich vanuit het oogpunt van veiligheid 
steeds kunnen legitimeren. De organisatie 
en de informatiebalie zijn hier eveneens te 
vinden, net zoals de Sports Host Area. Hier 
kunnen atleten en supporters ontspannen, 
worden medailles uitgereikt, kan gegeten 
en gedronken worden en is er entertain-
ment. Vanaf Rotterdam Ahoy vertrekken 
bussen naar sportlocaties, die ook buiten 
Rotterdam zijn gelegen en minder goed be-
reikbaar zijn met het openbaar vervoer.

Openings- en sluitingsceremonie
Belangrijke evenementen tijdens de WPFG 
zijn de openings- en sluitingsceremonie. De 
openingsceremonie is op 22 juli 2022 in het 
Feijenoordstadion. De sluitingsceremonie 
vindt plaats in het Athletes Village op 31 juli 
2022 op het Willemsplein.

De start van de WPFG is dus in het Feije-
noordstadion in Rotterdam. Tijdens de ope-
ningsceremonie staan de 10.000 sporters 
van de deelnemende landenteams cen- 
traal, onder andere via de atletenmars. In 
de programmering is aandacht voor vas-
te onderdelen van de openingsceremonie, 
zoals het afleggen van de eed, het ont- 
steken van de vlam en het hijsen van de 
vlaggen. Onderdelen van de Nederlandse 
cultuur alsmede van internationale allure 
komen aan bod in de programmering.

De sluitingsceremonie vindt plaats in het 
Athletes Village op het Willemsplein en 
staat vooral in het teken van het over-
dragen van de vlag aan Winnipeg, dat in 
2023 de WPFG mag organiseren. Uiteraard  
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wordt middels een spetaculaire film  
 teruggeblikt op de spelen van 2022 om met 
elkaar de resultaten te vieren. Daarnaast is 
het belangrijk dat ruimte wordt gecreëerd 
om met elkaar te praten, kleding te ruilen 
en afscheid van elkaar te nemen.

Athletes Village
Het Willemsplein, midden in Rotterdam 
Centrum, is straks de Cultural Host Area 
gedurende de WPFG. Hier kunnen spor-
ters, supporters, partners en anderen 
elkaar ontmoeten, een drankje drinken of 

hapje eten, genieten van het cultureel pro-
gramma en van sportwedstrijden en -de-
monstraties. Het Athletes Village is alleen 
toegankelijk voor bezoekers met een accre-
ditatiepas of andere genodigden. Het kan 
af en toe ook worden opengesteld voor een 
breder publiek.

Naast het bekijken van alle sporten en het 
bijwonen van diverse evenementen en ce-
remonies zijn er volop leuke dingen te doen, 
zowel voor de sporter als voor vrienden en 
familie. Natuurlijk is het mogelijk om zelf- 
standig de prachtige stad Rotterdam te 
ontdekken of dieper Nederland of Europa in 
te trekken. Ook worden vanuit de organisa-
tie van de WPFG in Rotterdam verschillen-
de activiteiten en trips georganiseerd voor 
de sporters en hun vrienden of familie.

Tekst & foto’s:  WPFG
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“CRIMINOLOGIE HETERODOXA” 
(CRIMINOCRATIE VERSUS BESCHAVING)

Aankondiging boek

Hierbij vraag ik uw aandacht voor mijn nieuwste boek “Criminologie Heterodoxa (Crimonocratie 
versus Beschaving)”. Dit boek is op 20 juni 2021 gepubliceerd door Amazon en is verkrijgbaar in 
vier talen.

Tekst: Ademir Ribeiro Da Silva

Ik ben een gepensioneerd commissaris van de civiele politie van de 
staat Rio de Janeiro in Brazilië, waar ik 39 jaar heb gewerkt. Ik ben 
geen lid van de IPA, hoewel ik het wel ken sinds de jaren tachtig via 
de vertegenwoordiger van Regionale Sectie Rio de Janeiro: dr. João 
Kepler Fontenele, hoofd van de civiele politie.

Het doel van deze publicatie is om het bestaan van alternatieve 
politieliteratuur onder de aandacht  te brengen, die onbekend zou 
zijn als de onthulling niet via het digitale web zou zijn gedaan.

Onderwerp van het boek is de term “criminocracy”. Hiermee wordt 
bedoeld de versmelting van staat en criminaliteit, met de daarmee 
gepaard gaande toelaatbaarheid van corruptie en afpersing.

Volgens de omslag van het boek worden de volgende onderwerpen 
behandeld:
“Drogredenen en leugens in relatie tot de criminologie in Brazilië en 
in de wereld zijn onderdeel van efficiënte en effectieve acties van 
criminele hybride oorlogsvoering.

Het eerste doel is om de structuur van een traditionele samen-
leving te vernietigen door het creëren van sociale chaos en het 
omkeren van morele en juridische waarden.

Het tweede doel is het neutraliseren en isoleren van de vijf geor-
ganiseerde samenlevingen van elk land: civiel, politiek, politie, juri-
disch en militair.

Het derde doel is het bezetten van de staatsmacht en het vestigen 
van een nieuwe orde: Criminocracy.”

Het boek is naast Spaans, Portugees en Frans ook in het Engels 
verkrijgbaar:
https://www.amazon.com/dp/B0978WP1FK?ref_=-
pe_3052080_397514860

Van deze schrijver zijn via Amazon nog twee boeken in het Portu-
gees verkrijgbaar, te weten:
• INVESTIGAÇÃO POLICIAL FORENSE EM HOMICÍDIOS
•  ENCLAVES DO RIO DE JANEIRO – O ESTADO PARALELO DO NAR-

COTERRORISMO
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IPA HELPT KROATISCHE LUCIJA 
AAN EEN STUDENTENKAMER 

Op de Collega’s Twente Facebookpagina heeft Patrick Reinerink een oproep geplaatst. Een 
Kroatisch echtpaar, beiden lid van de IPA, zoekt een kamer voor hun dochter die het komende 
schooljaar op het Saxion in Enschede begint. Als Nederlander een kamer zoeken in je eigen 
land is al een ramp en het Kroatische echtpaar is de wanhoop nabij. De startdatum van de 
opleiding nadert snel en de tickets zijn al gekocht, maar waar kan Lucija straks slapen?! 

Magda Linders leest het bericht en voelt 
hun machteloosheid. Haar dochter stu-
deerde ook in het buitenland en ze herkent 
de stress van Željko en Nives Kajfes Grcko 
uit Rijeka. Dit moet te regelen zijn is haar 
gedachte en ze zoekt contact met hen. 

Ze hebben net, na veel op internet zoeken 
een kamer gezien in Hengelo, maar hebben 
verder geen idee of dat vertrouwd is, of de 
kamer überhaupt wel bestaat, of het een 
goede buurt is en al dat soort vragen. Er 
moet vooraf zowel borg als huur worden 
voldaan waarbij ook nog meespeelt dat 
alles hier, voor Kroatische begrippen, onge-
veer 3x zo duur is. 

Magda besluit dit voor haar internationale 
collega’s van de IPA uit te gaan zoeken en 
zoekt contact met de verhuurder. Samen 
met de verhuurder bekijkt ze de kamer, 
maakt een filmpje daarvan, maakt foto’s 
van het huis en van de buurt en spreekt 
met de verhuurder af dat hij de kamer nog 
heel even vasthoudt voor Lucija. 

Met de beelden en het verhaal van Mag-
da durven ze het voor hen zo grote bedrag 
over te maken. Er valt een grote last van 
hun schouders, Lucija is onder dak! Nu het 
grootste probleem is opgelost volgen de 
meer praktische zaken. Zoals een fiets en 
wat spulletjes voor op de kamer. Via inter-
net vindt Magda een mooie fiets voor wei-

nig geld, die gelijk maar opgehaald wordt. 
Dat is ook geregeld, de rest doen we wel als 
ze hier zijn. 

Donderdag de 19 augustus vliegen ze naar 
Düsseldorf en huren daar een autootje. Bij 
de huisbaas wacht Magda ze op en samen 
nemen ze het contract door dat in het Ne-
derlands is opgesteld. De communicatie is 
wat moeizaam omdat ze de Engelse taal 
niet zo goed beheersen. Na ondertekening 
volgt de rondleiding en de sleutelover- 
dracht. Er wordt zelfs tijdelijk een extra  
matras geregeld zodat de ouders die  
nacht ook op haar nieuwe kamertje kunnen 
slapen. Ze zijn erg verrast dat iedereen in 
Nederland zo enorm aardig is. 
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Hierna volgt een kleine regio toer. Na een 
korte stop bij het Saxion naar het meubel-
plein waar ze de spulletjes kopen die niet 
met het vliegtuig mee konden. 

Ze verbazen zich over de schone straten, 
de vele fietsers (en dan zijn de scholen nog 
niet eens begonnen), de huizen met de ver-
schillende bouwstijlen met al die bakste-
nen en ramen. Looks like Legoland, al die 
blokjes. Maar ze verbazen zich ook over de 
voor hen hoge prijzen. Toiletpapier blijkt 

hier idioot duur en zelfs een Happy Meal 
van de McDonald is hier drie keer zo duur 
als daar, lezen ze op het reclamebord. I dont 
live in Qatar verzucht vader. Probably need 
to rob a bank. 

Na een aantal uren inkopen doen zet Mag-
da ze met alle spulletjes weer af bij de ka-
mer van Lucija waar ze een beetje kunnen 
settelen, een pizzaatje eten en lekker kun-
nen gaan slapen. Bij het weggaan merkt 
Magda dat Željko het vreemde gordijnrail 

systeem van ons maar niet kan snappen. 
Hij wil daar graag vitrage tegen de inkijk, 
maar hoe dat dan moet…

Vrijdag meldt Magda zich weer in Henge-
lo voor dag 2. Thuis bleek zij nog vitrage 
te hebben liggen die ook nog eens precies  
blijkt te passen! Er is geen inkijk meer,  
vader oogt zichtbaar opgelucht. Wat 
dan weer niet past is de fiets! Lucija is 
weliswaar 19, maar heeft het postuur van 
een viertienjarige. Hmm… 

Eerst maar eens naar Enschede voor een 
rondleiding aan het bureau, met uitleg van 
Patrick en Marleen. Veel politie gerelateer-
de zaken zijn in grote lijnen wel zo’n beetje 
hetzelfde in beide landen. Wel zijn ze ver-
baasd over de vele verschillende soorten 
voertuigen hier, maar wat hen vooral opvalt 
is de vriendelijkheid van de collega’s die ze 
tijdens de rondleiding treffen. 

Iedereen is aardig en neemt de tijd voor ze. 
Ze voelen zich erg welkom. Mooi om te zien 
en te ervaren dat die blauwe familie toch 
ook echt zo is. Binnen het Kroatische korps 
heerst blijkbaar naast de nodige corruptie 
ook nog een sterke hiërarchie en als je niet 
de vriend van de baas bent blijf je voor altijd 
hoofdagent zonder verdere vooruitzichten.



NEDERLAND
International Police AssociationIPA

Na dit politieonderonsje wordt het Saxion 
bezocht. Magda’s zoon Bob is bevriend met 
Joyce die daar ook studeert en samen ne-
men zij de enorm verlegen Lucija onder hun 
hoede. Zo met leeftijdsgenoten komt ze al 
snel wat meer los. Tijdens de rondleiding 
in het Saxion blijkt ook nog eens dat stu-
denten daar ’s avonds een warme maaltijd 
kunnen nuttigen voor relatief weinig geld. 
De zoveelste zorg van vooral vader ver- 
dwijnt als sneeuw voor de zon.

Nog even het station bekeken en uitgelegd 
dat er echt niet om de drie panden een  
coffeeshop is. Ook de wetenschap dat het 
Saxiongebouw waar zijn dochter straks 
studeert zo’n beetje grenst aan het poli-
tiebureau waar zijn collega’s zijn, stelt hem 
gerust.

Eenmaal weer in Hengelo gaan vader en 
moeder even samen naar de IKEA. Via in-
ternet heeft Magda ondertussen een ge-
pensioneerde fietsenmaker gevonden die 

bereid is voor wat karma-punten, met ge- 
sloten portemonnee, de damesfiets om te 
ruilen tegen een meisjesfiets.

Bob en Joyce blijven nog een paar uurtjes 
bij Lucija om haar wegwijs te maken op de 
website van het Saxion voor de lesroosters, 
leraren, blackboard etc. en uit te leggen wat 
de vervolgstappen zijn zoals het inschrijven 
bij de gemeente en het aanvragen van het 
studenten OV reisproduct. 

Mission accomplished: Kamer; check, fiets; 
check, rondleidingen; check, eerste vriend/
vriendin; check. 

Nives en Žjelko gaan zaterdag met een 
zwaar hart zonder oudste dochter terug 
naar Kroatië, maar wel in de wetenschap 
dat ze met de IPA altijd hulp en vrienden 
hebben hier. Dat ze 24/7 contact kunnen 
leggen en dat hun dochter er niet alleen 
voor staat. We zijn tenslotte collega’s. Po-
litiecollega’s wel te verstaan. Die met dat 
blauwe hart, weet je wel. En daar zijn ze 
zichtbaar dankbaar voor. 

Met dank aan de IPA / Patrick en Magda 
heeft Lucija nu een leuke kamer en kan ze 
aan haar studie Creative media and Game 
technology beginnen. 

Met Žjelko en Nives houden we contact. 
Wie weet staan we over vier jaar met de di-
ploma-uitreiking weer naast elkaar.
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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 SEPTEMBER – DECEMBER 2021:

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

21|37 08/10 t/m 10/10 Die Schreibwerkstatt fur polizisten ...................................................................  

21|38 11/10 t/m 15/10 ASP Instructor Course .........................................................................................  

21|07 18/10 t/m 19/10 Tactische eerste hulp voor politieagenten .......................................................  

21|40 18/10 t/m 22/10 Vermist! – Het fenomeen van vermiste personen in Europa ........................

21|41 25/10 t/m 29/10 Aktief in de ruststand .........................................................................................  

21|42 08/11 t/m 12/11 Wanneer de stressverwerking faalt ..................................................................  

21|43 15/11 t/m 19/11 Aktief in de ruststand .........................................................................................  

21|44 22/11 t/m 26/11 Aktief in de ruststand .........................................................................................  

21|45 29/11 t/m 03/12 Rampen- en crisismanagement ........................................................................

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 
vaardigheden verder uit te breiden.

Het programma voor 2022 is nog niet bekend, maar dat zal in de komende maande terug te vinden zijn op de 
website van IBZ Gimborn. In het volgende IPA Magazine zullen de eerste seminars voor 2022 vermeld staan.

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

IBZ-GIMBORN-SEMINARS
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De mondiale situatie waarin we leven, beperkt ons dagelijks leven. Afhankelijk van waar ter 
wereld u zich bevindt, kunnen de beperkingen groter of kleiner zijn, maar het grootste deel van 
de wereld wordt beïnvloed. Wandelen is nog steeds iets dat door veel mensen op individuele 
basis kan worden gedaan, maar ook als familie of vriendengroep.

Wandelen heeft de volgende voordelen:
- Goed voor de fysieke gezondheid
- Goed voor de geestelijke gezondheid
- Goed voor het algemene welzijn

Bovenstaande tekst stond vermeld in de 
flyer van de IPA-sectie Verenigd Koninkrijk 
bij de aankondiging van de IPA Virtual Wal-
king Challenge [VWC]. Deze challenge werd 
dit jaar voor het eerst  georganiseerd door 
de wandelclub van de IPA-sectie Verenigd. 
De bedoeling van deze challenge was dat 
de deelnemers gedurende de maand juni 
een bepaalde afstand moesten afleggen. 

Men kom hierbij kiezen voor een afstand 
van 50 km [31 miles] of 100 km [62 miles].  
Deze afstand hoefde niet in een keer te wor-

den afgelegd, maar mocht verdeeld worden 
over de gehele maand juni. Men kon dus 
ook kiezen om bijvoorbeeld 20 dagen elke 
dag 5 km te wandelen. Deelnemers diende 
wel een logboek bij te houden met daarin 
het aantal kilometers dat gelopen was. Dit 
logboek moest na afloop ter controle wor-
den opgestuurd naar de organisatie.

De deelnemers diende een bedrag van £ 8 
betalen, waarvan een deel aan een goed 
doel werd geschonken.  Als bewijs van de-
elname ontvingen de deelnemers een spe-
ciale patch alsmede een digitaal certificaat.
Aan deze virtuele challenge deden uitein-
delijk 122 lopers uit 20 verschillende landen 
mee. Naast diverse Europese landen waren 
er ook lopers uit Australië, Canada, Japan, 

Nieuw-Zeeland, Pakistan en de Verenigde 
Staten.  Gezamenlijk hebben zij een afs-
tand van bijna 11.000 kilometers afgelegd. 
Er is uiteindelijk een bedrag van £ 450 
gedoneerd aan de Engelse stichting The 
Thin Blue Line. Het doel van deze stich-
ting is het ondersteunen van geestelijke 
gezondheidszorg en het vergroten van het 
bewustzijn omtrent de geestelijke gezond-
heid en het welzijn van actief dienende po-
litieagenten.

De reacties van de deelnemers waren ach-
teraf dusdanig positief dat de kans groot 
is dat er volgend jaar wederom een Virtual 
Walking Challenge wordt georganiseerd.

                                      IPA Nederland

IPA VIRTUAL 
WALKING CHALLENGE

Marcel van Beek
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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

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”

Helaas kon dit evenement dit jaar niet doorgaan, maar de organisatie hoopt volgend jaar weer een 
nieuwe “112 On Wheels” te organiseren. De locatie zal wederom de Brightlands Campus in Venlo 
zijn. Dit tweejaarlijks evenement wordt georganiseerd om geld in te zamelen voor de stichting 
Wensambulance Limburg. De IPA zal ook op dit evenement aanwezig zijn.
Voor meer informatie: www.112onwheels.nl

N.N.B. - 112 ON WHEELS, VENLO

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 binnen- 
stad worden gehouden alsmede een fly-past over het Binnenhof.
Voor meer informatie: www.veteranendag.nl

25 JUNI 2022 - VETERANENDAG, DEN HAAG

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

3 SEPT. 2022 - 75STE AIRBORNE WANDELTOCHT (GECANCELLED!)

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.
Voor meer informatie, zie www.wpfgrotterdam2022.com

22-31 JULI 2022 - WORLD POLICE AND FIRE GAMES, ROTTERDAM

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

19 – 22 JULI 2022 - VIERDAAGSE, NIJMEGEN
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