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Jullie kennen ze ook vast nog wel. De IPA moet veel meer (jonge) leden werven, de financiën moeten op 
orde. De tekorten waren veel te groot de laatste jaren. De IPA zou weer moeten gaan staan waarvoor 
het ooit is opgericht; namelijk internationale oriëntatie op elkaar en nieuwe vriendschappen maken.

In ons enthousiasme dachten we, dat we binnen drie tot vier jaar de eerste resultaten moesten kunnen 
zien. We zijn nu bijna twee jaar verder in de tijd. In die tijd hebben we slechts één ALV kunnen organi-
seren. De rest was allemaal improvisatie. Extra voorzittersoverleggen, vele extra clustervergaderingen. 
Met het dagelijks bestuur hebben we een lange periode uitsluitend digitaal vergaderd en nu vergaderen 
we eens in de 14 dagen fysiek en eens in de 14 dagen digitaal. Het was een uitdaging zeggen we te-
genwoordig. 

Toch is  zijn er een aantal stappen gezet. Er is een ledenwervingstraject ingezet. De tekorten zijn terug- 
gebracht, maar kunnen nog veel minder worden. De districten zijn mee gaan denken hoe we dat alle- 
maal financieren. Als onderdeel van het ledenwervingstraject is een onderzoek geweest naar het dalen-
de ledenaantal van de IPA en zijn handvatten aangereikt om onze doelen te bereiken. De internationale 
heroriëntatie gaat vorm krijgen in 2022. 

Als jullie het stuk hiervoor hebben gelezen, zal het duidelijk zijn dat Covid-19 ons in onze ambities een 
beetje heeft afgeremd. Niet in ons enthousiasme. Zeker niet. Vlak voor het schrijven van dit voorwoord 
is er een “semi” lockdown tot 18 december ingesteld. Als we de vele deskundigen mogen geloven, zijn 
we de komende jaren nog niet verlost van deze pandemie. Dat vraagt om extra inspanningen van dit 
bestuur. We komen weer naar jullie toe in clustervergaderingen met het doel goed met elkaar in con-
tact te blijven en onze beleidsvoornemens met jullie te delen. Maar het vraagt ook veel van jullie in de 
districten en de motorclub. Blijf ons volgen en blijf dezelfde flexibiliteit en veranderingsbereidheid tonen 
zoals in de afgelopen jaren. Dan komt het allemaal weer goed. 

En tot slot: “De meest constante factor in een mensenleven is verandering!!!”

Algemeen voorzitter

VOORWOORD VAN 
DE VOORZITTER
DE MEEST CONSTANTE FACTOR...

Willem Schewe
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IPA SOCIAL 
MEDIA TEAM

In dit magazine stellen we ons social media team graag aan u voor. Achter iedere naam staan de ini-
tialen waaronder de leden van het social media team hun berichten plaatsen. 

LAURA BREETVELT (^LB)
Ik ben 23 jaar oud, en lid van de IPA Amsterdam-Noord-Holland. Ik ben net afgestuurd als Hoofdagent 
en ik werk in Amsterdam! 

Ik ben super enthousiast over zo’n super leuke organisatie als de IPA. Dit enthousiasme probeer ik 
over te brengen op nieuwe jonge collega’s! Door middel van Social Media probeer ik contact met die 
doelgroep te leggen. Door nieuwtjes en activiteiten te delen hoop ik nieuwe collega’s aan te sporen om 
ook lid te worden van de IPA! 

RIK DOKTER (^RD)
Ik ben 26 jaar oud en lid van IPA Amsterdam-Noord-Holland. In het dagelijks leven ben ik, naast full-
time papa, werkzaam als Inspecteur Bijzondere Wetten. Daarnaast ben ik actief voor de International 
Police Association, waar ik medeverantwoordelijk ben voor de ledenwerving en de social media. 

Als lid van de IPA reis ik de hele wereld over om ervaring en kennis op te doen en te delen op het gebied 
van openbare orde, veiligheid & leefbaarheid.

LARS HOEBERS (^LH)
Ik ben 40 jaar oud en lid van IPA Limburg-Noord. In het dagelijks leven ben ik werkzaam als Operatio-
neel Expert GGP bij de politie eenheid Limburg. Ik ben het aanspreekpunt voor het landelijk bestuur 
op het gebied van social media. Samen met Laura en Rik zorgen wij er voor dat niet alleen het laatste 
(blauw en IPA) nieuws, maar ook IPA evenementen en andere leuke weetjes gedeeld worden via onze 
social media accounts. 
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VAN DE REDACTIE

Momenteel  is er weer een avondlockdown die zeer waarschijnlijk tot begin volgend jaar wordt verlengd, evenals de 
andere coronamaatregelen.  Kortom, wij zijn er nog lang niet want ook al zijn wij met z’n allen klaar met het virus, 
het virus is nog niet klaar met ons!

In de korte periode dat het weer mogelijk was dat er allerlei activiteiten georganiseerd mochten worden, konden 
gelukkig ook een aantal geplande IPA-activiteiten plaatsvinden. Zoals de Algemene Ledenvergadering die dit jaar 
in Venlo plaatsvond. De vertegenwoordigers van de districten konden elkaar eindelijk weer eens in het echt ont-
moeten in plaats van digitaal. Op de agenda stonden onder andere de ledenwerving, de internationale uitwisseling 
en een toelichting op het imago-onderzoek naar IPA Nederland . Tijdens de ALV werden naast de huldiging van 
jubilarissen ook een aantal leden tot ere-lid van IPA Nederland benoemd. Verderop in het Magazine vindt u een 
uitgebreid verslag van onze landelijke secretaris. 

Begin september vond in het Duitse Münster het “Münster On Patrol” evenement plaats. Naast collega’s uit Duits-
land, Finland, Frankrijk, Oostenrijk en het Verenigd Koninkrijk waren er ook twee Nederlandse collega’s van de partij, 
waaronder Laura van het IPA Social Media Team. Zij heeft een hierover een lezenswaardig verslag geschreven.

In oktober vond er in Noord-Limburg een fotoshoot plaats waarbij promotie-, wervings- en stockfoto’s werden 
gemaakt. Aan deze shoot namen IPA leden en medewerkers van de Politie Limburg, de Politie Oost-Nederland, 
de Douane, de Lokale Politie Antwerpen en de School voor Veiligheid in Amersfoort deel. Door de fotograaf Stevie 
Heuer worden mooie dynamische foto’s gemaakt, waarvan de coverfoto van dit Magazine een mooi voorbeeld is. 
Overigens kreeg de shoot aan het eind nog een heel bijzonder tintje…. Lars, de organisator van deze shoot, heeft 
hiervan een leuk artikel opgemaakt. 

Eveneens in dit Magazine een uitgebreid verslag van een van onze IPA-leden die in oktober een week in de omge-
ving van Londen heeft verbleven. Tijdens dit verblijf heeft hij een bezoek gebracht aan de British Transport Police 
en de Metropolitan Police in Londen. Ook heeft hij bij beide diensten een operationele dienst meegedraaid. Zijn 
ervaringen leest u in het verslag dat hij hierover geschreven heeft. 

Op dit moment vindt de expositie “FIOD – Fraudebestrijding” plaats in het Belasting- en Douane-museum plaats. 
Naast een overzicht van het ontstaan in 1945 van de FIOD, zijn er 5 “escaperooms” waarin men onder tijdsdruk een 
fraudecasus moet oplossen. Deze expositie duurt tot 9 januari.

Zoals gebruikelijk vindt u in de laatste uitgave van het jaar weer een overzicht van de seminars die gepland staan 
voor het eerste kwartaal in 2022. Afhankelijk van de geldende maatregelen op dat moment zullen de seminars wel 
of niet plaatsvinden.  Mocht u dus interesse hebben in het volgen van een seminar, dan is het wel verstandig om 
vooraf te checken of deze nog doorgaan. Voor meer informatie, kijk op de website van IBZ Gimborn.

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

Servo per Amikeco!
Eindredacteur IPA Nederland

Marcel van Beek
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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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De digitale lidmaatschapskaart wordt de komende periode 
een onderwerp op alle internationale en nationale verga-
deringen. Er is nu een aanbod van een firma om dit te gaan 
realiseren voor de IPA. In eerste aanleg lijken er aanzienli-
jke besparingen te halen. Maar ook moet er een oplossing 
komen voor het bekende autovignet. Met het Internatio-
naal bestuur is overleg en er wordt in januari verder over 
gesproken met de leden van het North European Forum. 
Immers met meer landen en met veel meer leden dan de 
Nederlandse sectie zouden de besparingen nog beter kun-
nen uitvallen. We houden jullie op de hoogte

Verder zijn er administratieve zaken in amendementen 
aangenomen, zoals de periode van bekendmaking van 
agenda’s en dergelijke.

Eén zaak vond ik opvallend, namelijk een motie van Israël, waarin zij bepleiten, dat in tijden van crisis binnen de IPA 
niet de vijf oudste secties, maar de vijf grootste secties de koers gaan bepalen. Niet vreemd, want Israël behoort 
tot de vijf grootste secties. Overigens behoort Nederland tot één van de vijf oudste secties. Het amendement is 
weggestemd met als achterliggend argument, dat de oudste secties de cultuurbewakers van de IPA kunnen zijn. 

Ik verbaas jullie niet als ik zeg, dat ruim drie uur kijken naar een computerscherm niet de meest optimale manier is 
van vergaderen. Het is dan ook te hopen, dat het wereldcongres in 2022 wel fysiek doorgang kan vinden.

Tenslotte wil ik jullie informeren over drie bijeenkomsten, die op 5 november jl. in het IPA opleidingscentrum Schloss 
Gimborn hebben plaatsgevonden. Daar vinden in zo’n weekend drie vergaderingen plaats. Het Kuratorium heeft 
een vernieuwde samenstelling, die wordt gedomineerd door Duitse collega’s. Verschillende Polizei Präsidenten zijn 
benoemd. In de bijeenkomsten is een beeld geschetst van de manier waarop het opleidingscentrum de Covid-19 
periode heeft doorstaan. Veel cursussen hebben digitaal in de vorm van “webinars” doorgang kunnen vinden. Marc 
Liedekerke van het district Zuid Limburg is in die bijeenkomst geprezen voor zijn rol in het ontwerp en doorvoeren 
van die “webinars”. In tegenstelling tot vroeger tijden vinden nu in Schloss Gimborn geen “Nederlandse” cursussen 
plaats. Iets om de komende jaren weer op te pakken. 

Zover internationale zaken, maar in het eerste kwartaal van 2022 komt het DB weer bij jullie langs in de clusterver-
gaderingen. Wij kijken er naar uit. Ik wil jullie ook attenderen op de World Police and Fire Games, die in juli 2022 in 
Rotterdam zullen worden gehouden. Duizenden sporters zullen vanuit Ahoy in Rotterdam aan veel sporten deelne-
men. Misschien is het leuk voor jullie om de Openingsceremonie in het Feijenoord Stadion bij te wonen. Jullie horen 
hier later meer over.  Tienduizenden worden daar verwacht. 

In de tussentijd wens ik jullie allen een vredig en rustige Kerst en Jaarwisseling toe. Jullie allen een frisse start van 
2022 en blijf gezond.

 
Algemeen voorzitter

VAN DE VOORZITTER

Willem Schewe
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ALGEMENE LEDEN- 
VERGADERING 
VAN DE IPA NEDERLAND OP 28 OKTOBER 
2021 IN VENLO.

De Algemene Ledenvergadering (ALV) van de IPA werd dit jaar, na een tijd te zijn uitgesteld in 
verband met de Coronaregels, gehouden in het Van der Valk hotel in Venlo.

Een geheel verbouwde locatie waar we 
in een gloednieuwe vergaderzaal geheel 
volgens de geldende regels ruim bemeten 
onze vergadering startten. Niet nadat de 
gasten rond 9.30 uur waren verwelkomd 
met koffie en de bekende Limburgse vlaai.

De vergadering werd bezocht door 65 leden, 
die de verschillende districten uit het land 
vertegenwoordigden, inclusief de leden van 
het landelijk Bestuur, de te benoemen ere-
leden en de jubilarissen.

De leden aan de vergadering werden 
welkom geheten door de voorzitter van het 
district Limburg Noord Erik Schuthof. Erik 
had ook een partnerprogramma geregeld 
en gaf daar een uitleg over.

Vervolgens werd iedereen welkom geheten 
door de dagvoorzitter Willem Schewe, alge-
meen voorzitter van IPA Nederland.

Als eerste werden de ereleden benoemd. 
Dit zijn leden die zich op buitengewone en 
bijzondere wijze hebben ingezet voor de 
IPA en zijn voorgedragen door hun bestuur.
Benoemd werden de leden Leen Kip, Evert 
van Luik en John Korsel. Voor John, jaren-
lang lid van het Landelijk Bestuur als web-
master en afwisselend penningmeester, 
was dit een verrassing. Zij kregen van de 
voorzitter een oorkonde uitgereikt en uiter- 
aard een boeket bloemen.

Daarna werden de jubilarissen gehuldigd 
die ervoor hadden gekozen dit te laten  
plaatsvinden op de ALV. Voor hun 50 jarig 
IPA lidmaatschap werden gehuldigd de le-
den Cor Koning en Ben Oldenburg van het 
district Het Groene Hart, Ben Kooiman van 
het district Gooi- en Vechtstreek en erelid 
Theo Vrösch. 

De ALV werd voortgezet waarbij allereerst 

de overleden leden, totaal 40 personen, 
werden herdacht door een minuut stilte in 
acht te nemen.

Daarna werden de nieuwe leden van de Al-
gemene Adviescommissie voor benoeming 
voorgedragen en dit waren Bob Hoogen-
boom, Henny Bouwmeister, Rob Kool en 
Jan Willem van de Pol. Ton Rutting blijft 
nog een jaar aan als voorzitter. Aftredend 
secretaris van de AAC Jan Willem Brum-
melkamp werd door de voorzitter bedankt 
voor zijn inzet en ontving als dank een at-
tentie. AAC lid Bert Holterman was afwezig 
in verband met een verblijf in het buiten-
land.

Voor de Algemene Commissie Financiën 
werden benoemd Erik de Borst, Angelique 
Liebens, Henk Cuperus en als adviserend lid 
onze penningmeester Pieter van der Wal.
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De speerpunten van het landelijk bestuur 
werden goedgekeurd namelijk:
•  Ledenwerving. In verband met de verou-

dering van de leden van de vereniging van 
groot belang.

•  Verevening van de afdrachten aan de dis-
tricten ten behoeve van de ledenwerving.

•  Bevordering van internationale uitwisse-
ling van actieve leden.

•  Uitvoering geven aan de adviezen in het 
imago- en naamsbekendheidonderzoek 
van Enneus.

Het voorstel viering jubilea, waarin het lan-
delijk bestuur heeft voorgesteld om alleen 
een 25, 40, 50, 60 of 70 jarig jubileum te vie-
ren is door het Landelijk bestuur terugge-
nomen voor advies aan de Financiële com-
missie. Alleen voor wat betreft het bedrag 
van 30 euro per deelnemer. Het Landelijk 
bestuur heeft er moeite mee dat jubilea 
om de vijf jaar worden gevierd. Dit geld kan 
naar de mening van het landelijk Bestuur 
beter worden besteed aan internationale 
uitwisseling.

Op het gebied van ledenwerving wordt veel 
geïnvesteerd in werving op de politieacade-
mies.  Het wervingsteam besteedt hier veel 
aandacht aan en er zijn dit jaar 150 leden 
bij gekomen. Coördinator ledenwerving 
Bert Pel deed een oproep om jonge leden 
aan te melden voor de wervingsactiviteiten.  
Er is een gesprek geweest met de plv, com-
mandant van de Koninklijke Marechaussee 
over werving op hun opleidingsinstituut in 
Apeldoorn en een afspraak met de douane 
staat gepland.

Op het gebied van internationale samen- 
werking/ uitwisseling moet veel gebeuren. 
Daar is de IPA voor opgericht! Het landelijk 
Bestuur heeft contact gelegd met de omlig-
gende landen België, Duitsland en Engeland 
om hierover nadere afspraken te maken. In 
een notitie die op de agenda stond werd 
hier een uitleg over gegeven, gekoppeld aan 
een stappenplan. Het is de bedoeling dat 
districten in Nederland worden gekoppeld 
aan een district in één van deze landen. 
Eind 2022 wordt gestart met de uitwisse-
ling van jonge leden.

Het rapport van het bureau Enneüs, dat 
in ieders bezit was, werd toegelicht. Dit 
bureau heeft in opdracht van de IPA een 
onderzoek gedaan naar het imago- en be-
kendheidsonderzoek van de IPA. In hun 

rapport wordt aangegeven dat er op dit 
punt nog heel veel moet gebeuren. Veel 
jonge mensen kennen de IPA helemaal niet 
en velen weten niet wat zij ervan kunnen 
verwachten. Menigeen zien de IPA als een 
club van ouderen en heel veel responden-
ten  dachten dat de IPA niet meer bestond 
omdat ze er nooit iets van horen. Het Lan-
delijk Bestuur komt met plannen om de IPA 

meer bekend te maken en aantrekkelijk te 
maken voor jonge collegae.

De vergadering werd afgerond met de 
stemmingen over amendementen op het 
privacy- en huishoudelijk reglement.

Kortom, een goede constructieve vergade-
ring met een prima inbreng van de leden.
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Kort voor de zomervakantie ontvingen wij de uitnodiging om 
deel te nemen aan het IPA bezoek aan de Duitse collega’s in 
Münster, onder de naam ‘Münster on Patrol 2021’. Na een jaar 
vol Covid19-maatregelen leken alle seinen op groen te staan 
en werd het programma gevuld. Was daar dan ook een onder-
deel met snelle auto’s? Nee hoor, maar in deze dagen hebben 
we meermaals aan de beleving van 0 – 100 gedacht!

Ontvangst op de politieacademie Nord-
rhein Westfalen
Op donderdagmiddag arriveren de Euro-
pese collega’s op de trainingslocatie van 
de politie in de deelstaat Nordrhein West-
falen. Een groot complex met buitensport 
voorzieningen, diverse kantoorgebouwen, 
verblijfsaccomodaties en een groot wa-
genpark. Dit alles passend bij de (Neder-
landse) indruk dat bij de Duitse collega’s 
alles in veelvoud beschikbaar is. Meest 
opvallende gebouw op de plattegrond is 
het Casino – op dag twee bleek dat dit het 
restauratieve gebouw betreft voor ontbijt, 
lunch, enz. en dat er behalve op het menu 
niet gegokt wordt. 

We worden door organisatoren Philippe 
Kurz en Chritopger Adolph-Dardenne (aka 
Adi) ontvangen in de seminar ruimte. Ons 
gezelschap voor de komende dagen blijkt 
te bestaan uit een Finse, twee Oostenrijk-
se, twee Britse en één Franse collega. Voor 

ons beiden is het de eerste Internationale 
IPA activiteit, maar de ontmoeting geeft di-
rect energie. Voor sommigen is er gezonde 
spanning, voor iedereen heel veel zin in het 
avontuur van de komende drie dagen. Al is 
het het eerste half uur even wennen om 
volledig in het Engels of Duits met elkaar 
te praten. 

Na de kennismaking en toelichting op het 
programma is er ruimte om de hotelkamers 
in te richten en drinken we gezamenlijk op 
het terras van het campuscafé een glas. We 
zijn nog maar twee uur onderweg, maar die 
0 is al aan het verdwijnen in de achteruit-
kijkspiegel! 

Na het avondeten in het campuscafé – in 
het gezelschap van lokale IPA-collega’s – 
gaat het gesprek over vrije tijdbesteding en 
voor we het weten staan we bij een heuse 
kegelbaan. De politieacademie hier heeft 
verrassende onderdelen. In twee teams 

verdeeld, kegelen we zoveel mogelijk pun-
ten bij elkaar. Terwijl intussen ervaringen in 
het politiewerk worden uitgewisseld. 

Aan de slag
Vrijdagochtend na het ontbijt vertrekken 
we naar de Police University in Münster. 
Vandaag is de opening van het college-
jaar en wij mogen de eerstejaars klassen 
verwelkomen. Op het terrein voor de uni-
versiteit staat al een IPA stand klaar. Nog 
net tijd voor een kop koffie in de ochtend- 
zon en dan komt de eerste klas aan. De 
aanstaande collega’s zijn nog wat onwen-
nig, maar velen stappen over de schroom 
heen en we hebben vele gesprekken over 
politiewerk in NL/Frankrijk/Finland/Oos-
tenrijk/GB/Duitsland en de ideeën die de 
startende politiemensen hebben over het 
werk. Waar de één gaat voor een functie bij 
de recherche of speciale eenheid, is voor de 
ander alles nog open. 

Voor ons geldt dat de ontmoetings-
teller tussen donderdagmiddag en nu 
ruimschoots van 0 naar 100 is gegaan. Of 
het aantal leden van IPA Münster ook met 
een dergelijk aantal is gegroeid moet nog 
blijken. 

De Duitse collega’s zien het IPA bezoek als 
een zeer waardevolle ontmoeting. Dat blijkt 
na de lunch opnieuw als we op het hoofd- 
bureau van Münster worden ontvangen 
door de hoofdcommissaris. Hij begroet 
ieder van ons met een welkom in ónze 
moedertaal. De lijfspreuk van IPA past 
hier, dienen door vriendschap. Aansluitend  
krijgen we een presentatie over de Duitse 
politie opleiding en uitrusting. We raken met 
elkaar in gesprek over de (soms grote) ver- 
schillen in de Europese landen. De Duitse 
collega’s genieten een opleiding van drie 
jaar en zijn dan uitgerust met onder meer 
een pistool en MP5 op de man. De Britse 
collega’s gaan vier maanden(!) naar school 
en kennen in de lokale teams als gewelds-
middelen de wapenstok, pepperspray en 
een stroomstootwapen. Goed en beter 
bestaat hier niet, als we spreken over de 
motivatie voor de keuzes die in de verschil- 
lende landen worden gemaakt. 

“MÜNSTER ON PATROL 2021”
VAN 0 – 100 IN DRIE DAGEN!
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De vriendschap in onze internationale 
groep wordt hechter als we aan het einde 
van de middag genieten van de namiddag- 
zon in het grote park rondom de Aa See. Een 
drie kilometer lang meer, dat als werkver- 
schaffingsproject na de oorlog is gegraven 
net buiten het centrum van de stad. Het is 
een groene oase waar we ontspannen van 
kunnen genieten. Aan de oever worden we 
vlak voor ons diner getrakteerd op een live 
cello nummer. Score voor de dag zeker 100 
punten! 

En dan sluiten we de avond nog af met een 
bezoek aan een lokale cocktailbar. 

Münster nader ontdekt
Hoewel het weekend is, ontmoeten we op 
zaterdagochtend na het ontbijt een groep 
studenten van de lokale politie academie. 
Zij gaan met ons mee op een bustour door 
Münster. Tijdens de rit langs en door de 
klassieke stad hebben we gezellige ge- 
sprekken – Duits en Engels zijn inmiddels 
gewoon als voertaal--. De bustour eindigt 

bij het stadhuis, waar we ontvangen wor-
den door de tweede burgemeester van de 
stad. Ook hier blijkt dat het internationale 
politiebezoek wordt gezien als hoog be-
zoek. De minister van Justitie van de deel- 
staat Nordrhein Westfalen – op campagne 
in Münster – maakt graag van de gelegen-
heid gebruik om een paar woorden met ons 
te wisselen en die ontmoeting op de digita-
le plaat vast te leggen. 

Voor de Nederlandse collega’s komt er een 
extra tint aan de ontvangst door de loca-
tie – de Hall of Peace, waar de voor Ne-
derland betekenisvolle Vrede van Münster 
werd getekend. Na de formele ontvangst 
is er gelegenheid om de Vredeszaal nader 
te bekijken. Het feit dat de zaal nog in de 
huidige staat is, is te danken aan inwoners 
van Münster die de gehele zaal (incl. hou-
ten wandbekleding, banken, wandkasten) 
gedemonteerd hebben in WOII om te voor-
komen dat ze bij bombardementen zou 
sneuvelen. Na de oorlog is ze dan ook in 
ongeschonden staat weer opgebouwd. 

We blijven ook de zaterdagmiddag in het 
thema WOII. Samen met de Duitse politie- 
studenten bezoeken we Villa Ten Hompel. 
Deze villa diende in WOII als hoofdkwartier 
van de politie in Nordrhein Westfalen en de 
inrichting is nu geheel gewijd aan een mu-
seum over de rol van de overheid en politie 
in de oorlog. Tijdens de rondleiding door het 
museum wordt duidelijk dat ook de politie 
in de oorlog ethische en morele dilemma’s 
heeft gekend. En dat dit heeft geleid tot 
confronterende feiten in en na de oorlog – 
na de bevrijding door de geallieerden werd 
de Duitse politie ontdaan van de nazitekens 
op het uniform en onder bevel van de (in dit 
geval) Britten geplaatst. 

Feitelijk bleef het merendeel van de poli-
tiemensen deel uitmaken van het korps 
– ook al werd er onderzocht wie zich 
aan oorlogsmisdaden schuldig had ge-
maakt, tot een significant andere sa-
menstelling kwam het niet na de oor-
log. Dit is heel zichtbaar gemaakt door 
een vergelijking van het aantal oorlogs- 
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slachtoffers in de deelstaat versus het aan-
tal vervolgde politiemedewerkers – enkele 
honderdduizenden versus zes-.

En ook in de huidige tijd leven dilemma’s 
ten aanzien van de oorlog. De Duitse col- 
lega’s zijn zich daar expliciet van bewust. 
In een groepsgesprek over gedenktekens,  
herinnering en verantwoordelijkheid be- 
spreken we open de verschillende afwegin-
gen en keuzes die je als politiemedewer-
ker kunt maken. Laat je bijvoorbeeld een 
kunstwerk vanuit de oorlog wel of juist niet 
zichtbaar in de hal van het hoofdbureau? 
Het blijkt een afweging tussen mogelijke 
onterechte ‘verering’ en het belang van het 
blijvend aandacht besteden aan het verle-
den en daarop volgende bewúste keuzes. 
Een indrukwekkende middag waarin we 
merken dat iedere politiemedewerker een 
grote verantwoordelijkheid voelt voor de 
samenleving. 

Nog eens van 0 – 100!
De zaterdagavond wordt – na pizza’s in de 
achtertuin van Philippe – afgesloten met 
een gin tasting. Zeker weten dat we hier 
van 0 naar (meer dan) 100 ugl zijn gegaan! 
Als je lachend achterover van de bank valt, 

is er meer aan de hand. 
Ook van 0 -100 is de waardering voor de or-
ganisatie door Philippe en Adi. Niet alleen 
de programma onderdelen zijn interessant, 
ze zorgen ook voor verse belegde broodjes 
bij het ontbijt op zaterdag en zondag.

De dikste 0-100 van Münster on Patrol 
2021 is de realisatie bij het afscheid van de 
collega’s op zondagmiddag. Tussen don-
derdag en zondag zijn we van een ontmoe-
ting met onbekenden uit de politiefamilie 

naar een afscheid van vrienden gegaan. 
Of zoals naar elkaar uitgesproken: “Als we 
morgen samen op de auto stappen, gaat 
het goedkomen op straat!” 

De uitnodiging voor York on Patrol en Hel-
sinki on Patrol staan al met potlood geno-
teerd. Krijg je de kans om mee te gaan, laat 
die dan niet liggen!!

Laura
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IPA FOTOSHOOT IN LIMBURG 
MET EEN FEESTELIJK TINTJE….
Wellicht heeft u het al gemerkt, de IPA is volop in beweging. Als IPA zijn we in verband met de 
vergrijzing druk op zoek naar nieuwe leden waarbij we ons onder andere richten op jongere en 
actief dienende medewerkers van politie, Koninklijke Marechaussee, FIOD, Douane, handhaving 
etc. Zonder verjonging is er namelijk geen toekomst voor de IPA in Nederland.

Bij deze plannen horen ook actuele en dy-
namische foto’s. Nu maken we als IPA nog 
veel gebruik van (soms enkele gedateerde) 
stockfoto’s. 

Op vrijdag 1 oktober 2021 vond er in 
Noord-Limburg een fotoshoot plaats 
waarbij promotie-, wervings- en stockfo-
to’s werden gemaakt. IPA leden en me-
dewerkers van de Politie Limburg, Politie 
Oost-Nederland, Douane, Lokale Politie  
Antwerpen en School voor Veiligheid in 
Amersfoort namen deel aan deze foto- 
shoot. Helaas konden verschillende uitge-
nodigde diensten vanwege personeelsge-
brek of lange bureaucratische processen 
niet deelnemen aan deze fotoshoot.

Door fotograaf Stevie Heuer werden tijdens 
de shoot prachtige foto’s gemaakt. Deze 
foto’s kunt u binnenkort tegenkomen op 
onze website, social media en tijdens wer-
vingsactiviteiten.

Omdat er ook een Belgische collega vanuit 
Antwerpen was afgereisd om deel te ne-

men aan de fotoshoot, werd er na afloop 
nog een kort bezoekje gebracht aan het 
OBT Centrum in Sevenum.

Ook aanwezig is Loeky die aan de Politie- 
academie is gestart met de politieopleiding. 
In overleg met de trajectbegeleiding is zij bij 
de shoot aangesloten. Haar vriend Luuk is 
op dat moment in het OBT Centrum bezig 
met zijn Aanhouding- en Zelfverdedigings-
technieken (AZV)-toets. 

Luuk en Loeky hebben elkaar in 2019 leren 
kennen. Luuk loopt op dat moment vanuit 
de Politieacademie stage in het basisteam 
Venlo-Beesel en Loeky werkt in hetzelfde 
gebied als wijkBOA voor de afdeling Hand-
having van de Gemeente Venlo. Wanneer 
Luuk en Loeky gezamenlijk aan de slag 
gaan met een project in de wijk slaat de 
vlam over. Dat hun relatie toch wel een 
blauw tintje heeft, blijkt ook wel uit het feit 
dat ze beiden lid zijn van de International 
Police Association (IPA) en het feit dat Loe-
ky is gestart met de politieopleiding. 

Toen er na afloop van Luuk’s AZV-toets 
werd gevraagd of Luuk en Loeky voor de 
photoshoot nog even een duoprocedure 
wilde laten zien, had nog niemand iets in 
de gaten. 

Na het afboeien van de “verdachte” besloot 
Luuk op zijn knieën te gaan en Loeky ten 
huwelijk te vragen. Na van de eerste schrik 
te zijn bekomen, was het antwoord geluk-
kig al snel “JA !”. Het ja-woord werd door 
de aanwezige collega’s beantwoord door 
een applaus en het met de transportboeien 
aan elkaar verbinden van het verloofde stel.  

De datum is nog niet bekend, maar over 
enige tijd zullen Luuk en Loeky, tot levens-
lang (met elkaar) veroordeeld worden ;-) 

De dag werd vervolgens afgesloten met  
deelname aan de jaarlijkse barbecue van 
IPA Limburg-Noord. 

Tekst: Lars Hoebers
Foto’s: Stevie Heuer
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Begin 2021 ontving ik een uitnodiging voor 
een bruiloft in Engeland in de brievenbus. 
Deze uitnodiging kwam van een van de 
personen die ik had leren kennen tijdens 
“Europe on Patrol”. Uiteraard wilde ik hier 
graag bij zijn. Gezien de afstand heb ik be- 
sloten er direct een vakantie van gemaakt 
en een week in Engeland te verblijven in de 
buurt van Londen. 

Vervolgens ben ik gaan plannen wat ik, 
naast de bruiloft uiteraard, nog allemaal 
in deze week ging doen. Ik had al vrij snel 
contact met Martin Turner, de vicepresi-
dent van de IPA in Groot Brittannië. Hij gaf 
aan wel ‘wat’ te kunnen regelen. Ik kreeg 
het verzoek om me op 18 oktober 2021 om 
14 uur te melden op Londen Marylebone  
treinstation en op 19 oktober 2021 om 14 
uur me te melden op het politiebureau van 
The Metropolitan Police in Bethnal Green. 

Oktober kwam al snel en de reis begon 
vanaf Duitsland, via Nederland, naar Bel-
gië om vervolgens naar Calais,Frankrijk de 
veerboot te nemen naar Dover, Engeland. 
Het eerste stuk was goed te doen maar in 
Engeland was het toch even wennen om 
aan de andere kant van de weg te rijden. 
Vanaf Dover moest ik nog ongeveer 2 uur 

rijden naar mijn verblijfplaats. Om de snel-
heid te kunnen onthouden (km/h naar m/
ph) had ik een mooi papiertje uitgeprint en 
op mijn dashboard geplakt.

Kort na aankomst in Engeland vond de En-
gelse politie een zilveren Audi met Duitse 
kentekenplaten blijkbaar vreemd in deze 
tijd van het jaar want het duurde niet heel 
lang voordat ik staande werd gehouden 
voor een ‘traffic controle’. Als snel kwam 
de vraag wat ik Engeland kwam doen. Ver-
volgens heb ik ze uitgelegd wat ik kwam 
doen. Er werd gepraat over de verschillen 
en overeenkomsten van politiediensten 
internationaal. Ook heb ik nog even in de 
BMW mogen kijken en gezien wat er tot de 
standaard uitrusting behoorde van de En-
gelse politie. Na nog wat praten heb ik mijn 
weg vervolgd naar mijn bestemming. De 
rotondes anders om nemen was toch wel 
erg bijzonder.

18 oktober 2021
Om 13.15 uur nam ik de trein vanaf een 
klein dorpje (Princes Risborough) naar 
Londen Marylebone. Normaliter doe ik 
alles met de auto en heb ik daardoor ook 
al ruim 8 jaar niet meer een trein van bin-
nen gezien. Echter is mij met klem afge-

raden om met de auto naar Londen te 
gaan vanwege de drukte. Bij aankomst op 
Marylebone treinstation stonden drie poli-
tieagenten van de British Transport Police 
mij op te wachten, waaronder Chief Inspec-
tor Martin Turner, de vicepresident van IPA 
Groot-Brittannië. Ik mocht deze dag mee 
een dienst draaien bij de British Transport 
Police. We hebben veel toeristische plekken 
meegenomen (Buckingham palace, Big Ben, 
St John Cathedral, Thames) maar ook de 
treinstations. Op King’s Cross (inderdaad 
het bekende Harry Potter treinstation) kre-
gen wij een melding van een overval met 
een mes. Ter plaatse hadden de collega’s de 
verdachte net aangehouden. Ook in Enge-
land doen ze papierwerk dus we moesten 
naar binnen. Ik werd getrakteerd op Kebab 
en heb een korte uitleg gekregen over hoe 
het allemaal in zijn werk ging. Na het einde 
van de dienst heb ik een bobbyhelm ge-
kregen en diverse patches. De dienst vloog 
voorbij en omstreeks 23 uur ben ik met de 
trein terug naar mijn verblijfplaats gegaan.

19 oktober 2021
Vandaag moest ik iets eerder op staan. 
Ik moest namelijk met de trein eerst we-
derom naar Marylebone om daar met de 
‘underground’ naar Bethnal Green te gaan. 
Bethnal Green is een beruchte wijk in Lon-
den vanwege onder andere Jack de Ripper 
en de Kray Brothers. Vanaf Bethnal Green 
underground liep ik naar boven en vervol-
gens naar het politiebureau. Ik liep door de 
voordeur en het viel me op dat de persoon 
achter de balie achter dik glas en metaal 
zat. Iets anders dan de politiebureaus die 
ik in Limburg gewend ben. De wachtkamer 
bestond enkel uit massief ijzeren banken 
en stoelen. De aangifte kamers hadden een 
sluiswerking. Ik meldde me aan de recep-
tie en gaf aan wie ik was en wat ik kwam 
doen. Ze gaf een glimlach en gaf aan dat 
ik plaats mocht nemen en zo werd opge- 
haald. Even later werd ik opgehaald en 
kreeg ik een rondleiding door het politie-
bureau. In de rest van het bureau, dat zich 
achter de zware deuren bevond, was veel 

OP BEZOEK IN ENGELAND
In 2019 heb ik een van mijn eerste IPA evenementen bijgewoond, namelijk “Europe on Patrol”. 
Daar waren jonge collega’s uit heel Europa aanwezig en heb ik veel nieuwe mensen leren ken-
nen die ik in de jaren erna nog regelmatig sprak. 
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meer sfeer. Ik kreeg een korte geschiede-
nisles over de Metropolitan Police en waar-
uit het bestaat. De man die me het bureau 
liet zien gaf aan dat de middagdienst nu 
een briefing had en ik hierna mocht aan- 
sluiten. Na de geschiedenisles mocht ik 
naar de Sergeant,  van afstand een nors 
kijkende man. Ik stelde mezelf voor en hij 
gaf meteen aan dat we even moesten pra-
ten. Wij zijn vervolgens naar zijn bureau 
gegaan. Ik dacht o jee wat is hier aan de 
hand. Bij het bureau aangekomen begon 
hij te lachen en gaf aan dat hij me had ge-
koppeld aan twee collega’s die het meeste 
buiten waren. Hij had ze verteld dat ze niet 
naar binnen mochten en mij zoveel moge-
lijk actie moest laten zien. We hebben het 
nog even over de spelregels gehad, waar-
na ik nog wat formulieren moest onderte-
kenen. Ik gaf hem een patch als bedankje 
voor het regelen. Vervolgens liepen we naar 
de twee collega’s waarmee ik dienst had. Je 
zag dat er veel respect was voor mensen 
met een hogere rang. Het waren twee jon-
ge collega’s. Een hiervan had al een carrière 
bij defensie gehad en zat sinds een aantal 
jaren bij de politie. De dienst begon net als 
in Nederland met het overnemen van het 
politievoertuig, echter de vroege dienst was 
nog buiten bij een melding. Wij zijn naar de 
parkeerplaats gelopen om een dienstvoer-
tuig uit te zoeken. Er was keuze uit BMW 
i3, Toyota Landcruisers en een BMW 3 se-
rie. De i3 viel al af want dit was geen re- 

sponse auto, alleen voor de neighbourhood 
police officer. De Land Cruisers was de ARV 
(Armed Response Vehicle) en vielen dus 
ook af. In Engeland zijn de reguliere colle-
ga’s niet bewapend met een vuurwapen. 
Dit is voorbehouden aan de specialisti- 
sche eenheden (waar ARV er een van is). De  
uitrusting van de reguliere collega’s be- 
staat uit een wapenstok (precies dezelfde 
als die van ons!), handboeien en pepper- 
spray. Daarnaast is ongeveer 1/3 opgeleid 
voor de taser. Een van de twee collega’s 
waarmee ik dienst had was hiervoor opge-
leid en had dus een taser. De BMW bleek de-
fect (ook dat komt me bekend voor). Er zat 
niets anders op dan te wachten op de vroe-
ge dienst. Binnen een kwartier kwam er een 
Vauxhall Astra het bureau binnen rijden, de 
vroege dienst. Wij namen het voertuig over. 
Er werd begonnen met een controle van het 
voertuig. We meldden ons in en gingen de 
straat op. We waren het bureau nog niet 
uit of er werd via de portofoon omgeroepen 
dat er een achtervolging gaande was. Colle-
ga’s zaten een motor achterna. Wij sloten 
aan bij de achtervolging en na een korte 
rit werd de verdachte aangehouden. Het 
beloofde een drukke dienst te worden. Wij  
hebben in totaal acht prio 1 ritten gereden 
en daarnaast nog een paar prio 2 meldin-
gen. Ik kan zeggen dat het ontzettende 
leuke en leerzame diensten zijn geweest 
en voor iedere IPA lid aan te raden. Aan het 
einde van de dienst werden er weer contac-
ten uitgewisseld. Daarnaast kreeg ik een 
berg aan spullen mee: patches, coins, nog 
een Bobby Helm, emblemen noem maar op. 

22 oktober 2021
De dag van de bruiloft. Op de bruiloft wa-
ren, hoe kan het ook anders, ook veel col- 
lega’s van de politie aanwezig. Het was 
super om een traditionele Engelse bruiloft 
mee te maken. Eten, drinken, snacks alles 
was betaald. Enkel alcohol moest zelf be- 
taald worden, maar gelukkig was er een 
bar. Na wat bier te hebben gedronken, werd 
ik aangesproken door een paar collega’s 
van de bruidegom. Ze gaven aan dat ze 
met een bus waren gekomen en deze vol 
bier hadden gedaan. Je raadt het al: wan-
neer het bier op was, zijn we telkens met 
groepjes bier gaan halen uit de bus. En dan 
zeggen ze wat van de Nederlanders, in En-
geland kunnen ze er ook wat van! Het feest 
ging door tot 01.00 uur. Hierna werd er om-
geroepen dat het uitchecken voor 09.00 uur 
moest gebeuren omdat er nog een bruiloft 
was gepland. De volgende ochtend was 
bij het ontbijt goed te zien wie er veel had 
gedronken en wie niet. Na het ontbijt zijn 
wij vervolgens de stad in gegaan om bij te 
komen van de avond ervoor. Aan het eind 
van de middag ben ik weer richting Dover 
gereden voor de rit huiswaarts. 

Ik kijk terug naar een leuk en interessant 
bezoek aan Engeland. Vooral het mee-
draaien van een aantal operationele diens-
ten was ontzettend leuk en leerzaam en 
kan ik iedereen aanraden!

Tekst en foto’s:

Joep
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De expo ‘FIOD-Fraudebestrijding’ heeft 
de setting van een escaperoom. Zonder 
dat je echt opgesloten wordt, moet je in 
vijf kamers onder tijdsdruk fraudecases 
oplossen. Je betreedt de FIOD campus via 
de centrale hal waar ‘75 jaar FIOD’ wordt 
uitgelicht. Vanuit de hal zijn de kamers te 
betreden, waar je aan de slag kunt, codes 
moet kraken. met opsporingsmethoden 
waar de FIOD zelf ook mee werkt. Ga op 
zoek naar cybercrime op het Darkweb, ob-
serveer en rechercheer mee in het DigiLab, 
spoor witwaspraktijken en corruptie op of 
doorzoek een woning.

75 jaar Fiscale Inlichtingen en Opsporings-
Dienst
In de centrale hal en de gangen naar de 
opsporingskamers, zijn werk en organisa-
tie van de FIOD uitgelicht, in beeld, tekst en 
met objecten (o.a. opsporingsmiddelen). In 
2020 was het vijfenzeventig jaar geleden 
dat de FIOD begon, als landelijke opspo-
ringsdienst van onjuiste belastingaangif-
ten. Met slechts drie afdelingen én in totaal 
zes medewerkers, één secretaresse, een 
geleende typemachine en twee dienst- 
auto’s. Inmiddels is de FIOD uitgegroeid tot 

een organisatie die zich specifiek richt op 
het opsporen en bestrijden van fiscale en 
financiële fraude.

Opsporen nu
De FIOD is bekend van de invallen die in 
het nieuws worden gebracht. Voordat de 
FIOD overgaat tot een inval, is er uitvoerig 

onderzoek verricht door de financiële en 
cyber- rechercheurs. Samen verzamelen 
zij alle puzzelstukjes om financiële fraude 
te bestrijden. En dat is wat je als bezoeker 
gaat zien en doen in deze tentoonstelling.

Expo en escaperoom
Ben jij goed in het combineren van infor-
matie? Alert genoeg om alle aanwijzingen 
te vinden? Stap dan in de schoenen van 
een FIOD rechercheur en los de cases op. 
Er wordt zelfs een beroep gedaan op je 
reukvermogen om in de illegale sigaretten-
fabriek de herkomst van de tabak te ach-
terhalen. Qua onderwerp hanteren we een 
adviesleeftijd van 12+, maar het speur- en 
puzzelwerk is voor kinderen van 10 goed 
te doen en misschien hebben sommige 
volwassenen hun hulp en denkwijze wel 
hard nodig…….

Het Belastingdienst en Douanemuseum 
is gevestigd aan de Parklaan 14-16 in  
Rotterdam. Het museum is van dinsdag 
t/m zondag geopend van 11.00 tot 17.00 
uur en de toegang bedraagt € 7,50. Kinde-
ren tot 18 jaar, museumkaart, studenten, 
Rotterdampas en vrienden van het mu-
seum hebben gratis toegang.

EXPOSITIE “FIOD –  
FRAUDEBESTRIJDING”
In het Belasting en Douanemuseum in Rotterdam vindt tot 9 januari 2022 de expositie “FIOD – 
Fraudebestrijding” plaats.
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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 JANUARI – APRIL 2022:

22|01 10/01 t/m 13/01 Aktief in de ruststand .........................................................................................  

22|02 24/01 t/m 27/01 Aktief in de ruststand .........................................................................................  

22|03 31/01 t/m 04/02 Macht van de Clans – bendecriminaliteit in Duitsland  ...................................  

22|04 07/02 t/m 10/02 Aktief in de ruststand .........................................................................................  

22|05 14/02 t/m 17/02 Constructief conflicten oplossen .......................................................................  

22|06 21/02 t/m 23/03 Recht op interventie en Europees recht ...........................................................  

22|07 21/02 t/m 24/02 Stress- en conflictsituaties – hulp door stressmanagement ........................

22|08 24/02 t/m 25/02 Tactische eerste hulp voor politieagenten .......................................................  

22|09 28/02 t/m 06/03 Therapeutisch vasten in Oberbergischen Land ...............................................  

22|10 07/03 t/m 11/03 Social Media XL – slim gebruik van social media .............................................  

22|11 14|03 t/m 18/03 De potentie van Virtual Reality tijdens politietraining ....................................  

22|12 23/03 t/m 25/03 Tegen de staat die ze dienen – rijksburgers en rechtsextremen ...................  

22|13 28/03 t/m 31/03 Aktief in de ruststand .........................................................................................  

22|14 04/04 t/m 08/04 Ordehandhaving – nieuwe vormen van demonstraties .................................  

22|15 11/04 t/m 14/04 Aktief in de ruststand .........................................................................................  

22|16 25/04 t/m 29/04 Rampen- en crisismanagement ........................................................................

programma 2022
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 programma voor 2022 is inmiddels bekend! Het volledige programma is natuurlijk terug te vinden op de 
website van IBZ Gimborn, maar staat ook op de website van IPA Nederland.

Houd er rekening mee dat de bereikbaarheid van de IBZ mogelijk beperkt is vanwege de geldende coronamaat- 
regelen. Neem daarom vooraf contact met hen op via e-mail op info@ibz-gimborn.de Men zal dan zo spoedig 
mogelijk contact met u opnemen.

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

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  
gelopen. Onder de vele duizenden wandelaars, zijn ook verschillende delegaties van binnen- en 
buitenlandse (politie)diensten. 
Voor meer informatie:: www.4daagse.nl

19 – 22 JULI 2022 - VIERDAAGSE, NIJMEGEN



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


