
Ed
iti

e 
20

16
 - 

Ve
ra

nt
w

oo
rd

el
ijk

e 
ui

tg
ev

er
: L

uc
 S

m
ey

er
s,

 B
PS

B 
vz

w
.

Tijdschrift van de Belgische Politiesportbond

#2/2016

infosport David Stevens



infosport

edito

Beste collega’s,

De gebeurtenissen van 22 maart zinderen nog na. Ons land werd 
getroffen door verschrikkelijke terreurdaden. Onschuldige slacht-
offers van zinloos geweld. Ook collega’s werden getroffen terwijl 
zij hun opdrachten vervulden. Bij velen zullen deze aanslagen 
een blijvend litteken achterlaten. Net zoals bij 9/11 zullen wij ons 
herinneren wat we deden op het moment dat het nieuws ons 
bereikte. Aan wie van onze familieleden, vrienden of collega’s wij 
dachten toen wij de eerste beelden zagen van de rookpluim en 
de verwoesting.
Op die morgen verbleef ik met onze Belgische ploeg nabij Coven-
try voor het EK veldlopen voor de politie. De dag voordien stond 
ik nog in de vertrekhal van Zaventem. Toen de televisiebeelden ’s 
morgens binnenliepen, reageerden alle delegatieleden vol onge-
loof en ontzetting. Hartverwarmend was de steun die wij van de 
overige delegaties mochten ontvangen. Collega’s van 20 Europe-
se landen spraken hun medeleven met de vele slachtoffers uit. 
Tijdens de openingsceremonie viel een oorverdovende 1 minuut 
stilte. Een stilte die plaats maakte voor een boodschap van hoop 
en de overtuiging dat wij samen met onze buitenlandse collega’s 
deze strijd kunnen winnen. 
Oh ja het was een puik georganiseerd kampioenschap met 
oppermachtige Duitse atleten en overtuigende prestaties van 
de Belgen. En ik had zoveel liever dit voorwoord enkel hieraan 
gewijd …
Namens de Belgische Politiesportbond wens ik jullie veel sterkte 
in deze moeilijke tijden. 

Met collegiale groeten,

Luc Smeyers
Voorzitter

colofon
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Campus Vesta

Onze visie op sport

infosport
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De nieuwe opleiding voorziet in cluster 
14 een programma van 90 uren sport en 
in cluster 15 een programma van  
188 uren geweld en stressbeheer. 
De opleiding werd ingebed in 7 vakgroe-
pen. Aan elke vakgroep is een externe 
hoofddocent en een interne verantwoor-
delijke gekoppeld. Zij vormen de tandem 
om binnen hun vakgroep te zorgen voor 
kwaliteit en opvolging.

Met een eigen schietstand, 2 dojo’s en 
tal van aangepaste locaties voor situa-
tioneel oefenen, is Campus Vesta goed 
voorzien inzake geweldbeheersing.
Ook de sportfaciliteiten mogen er zijn 
met een multifunctionele sportzaal, 
fitness- en cardiozaal en een professio-
nele tartanpiste voor de looptrainingen. 
Het was uiteraard een unieke kans om 
de cluster sport en de cluster geweld 
en stressbeheer in de vakgroep ‘fysieke 
inzetbaarheid’ samen te brengen.
Met hoofddocent Peter Anken van LPA, 
interne verantwoordelijke Ben Cuy-
pers, tevens schietstandbeheerder van 
Campus Vesta en de sportmonitoren, 
specialisten geweldbeheersing Jo Jennes 
en Ronny Eyckmans van Campus Vesta, 

werden de koppen bij elkaar gestoken 
om een realistische invulling te geven 
aan de vakgroep ‘fysieke inzetbaarheid’.

Aspiranten worden op het einde van hun 
opleiding voor 80 % van de punten Sport 
geëvalueerd op basis van hun tijd op het 
evaluatieparcours. De overige 20 % kun-
nen gehaald worden op de 5 km looptest 
en een batterij conditieproeven zoals 
sit-ups, push-ups en shuttle-run. Het 
evaluatieparcours wordt in een lichtere 
versie ook gebruikt als ingangsproef voor 
burgers. Het is een indoor hindernisbaan 
met plinten, tunnels, trappen en even-
wichtsbalken waarbij de juiste techniek 
en zelfkennis resulteert in de beste tijd.

Vertrekkende vanuit deze einddoelstel-
ling worden de 90 uren sportlessen die 
bij Campus Vesta voorzien zijn in de 
basisopleiding, als volgt ingedeeld:

• 40 uren vallen onder de lessen functio-
nele training, vooral in het begin van 
de opleiding;

• 40 uren weerstandstraining, later in de 
opleiding; 

• 10 uren voor testmomenten/evaluatie.

Heel sporadisch worden nog balspor-
ten aangeboden. Dit is wanneer door 
omstandigheden een docent zich ziek 
meldt of tijdens de momenten van eva-
luatiegesprekken die aspiranten met hun 
opleider hebben.

FUNCTIONELE TRAINING
Hierbij wordt gewerkt aan het verbe-
teren van de algemene uithouding, 
het halen van de eindnorm voor het 
functioneel examenparcours en de 5 km 
looptest. Voorzien van de functionele 
uitrusting van een politie-inspecteur, 
train je op hindernisbanen, natuurlijke 
omlopen en atletiekbanen. Je combi-
neert teamwork, oriëntatievaardigheid 
en geweldbeheersingstechnieken tijdens 
de sportinspanning. Deze vorm van sport 
leunt het meeste aan bij de functie van 
inspecteur van politie.

WEERSTANDSTRAINING
Hier wordt de nadruk gelegd op weer-
baarheids-, kracht- en snelheidstraining 
tijdens lessen in de dojo. Een belangrijk 
basisprincipe in de geweldbeheersing 
is afstand houden. Maar de politie-
ambtenaar moet ook raad weten als 

De nieuwe basisopleiding voor inspecteurs, die op 1 oktober 2015 
gestart is, was voor de politieafdeling van Campus Vesta een ideaal 
moment om zaken bij te sturen.

#2/2016
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hij met een overmacht geconfronteerd 
wordt. We oefenen dit met een initiatie 
in grondvechten waarbij de defensieve 
benadering, de afscherming en indien 
nodig wettelijk gebruik van onze dwang-
middelen centraal staan. De opwarming 
voor deze self-defenselessen dragen bij 
tot het slagen in de andere onderde-
len van de testmomenten: shuttle-run, 
push-ups, sit-ups …

TESTMOMENT EN EVALUATIE
Dit spreekt voor zich. Aan het begin van 
de opleiding wordt de aspirant voor 
de eerste maal getest.  Deze test geldt 
als nulmeting. Verspreid over het jaar 
vinden er nog vier testen plaats. Op die 
manier kan er bijgestuurd worden en 
weet de aspirant waar hij/zij nog accen-
ten moet leggen.

FYSIEKE INZETBAARHEID, ONZE VISIE 
Gedurende de hele loopbaan zal het 
onderhoud van de noodzakelijke fysieke 
conditie inspanningen vragen tijdens de 
vrije tijd. 
De docenten van de vakgroep fysieke 

inzetbaarheid begeleiden de aspirant 
om zich deze nieuwe levensgewoonte 
eigen te maken, door buiten de dienstu-
ren extra basisconditietrainingen aan te 
bieden, meestal op de looppiste. 
De aspiranten worden ook aangespoord 
om deel te nemen aan allerlei kampioen-
schappen voor politie. Zij worden hierbij 
steeds begeleid door Ronny Eyckmans 
en Jo Jennes. 
Onlangs namen we met onze school 
deel aan het BK Trial op recreatiedomein 
Blaarmeersen te Gent (zie verder in dit 
tijdschrift). 
Elke aspirant houdt een persoonlijk 
sportlogboek bij en tekent een sport-
charter waarin duidelijk afgesproken 
wordt wat van hem/haar verwacht 
wordt. Afhankelijk van de sportieve voor-
geschiedenis van een aspirant nemen we 
naast de prestaties ook de vooruitgang 
op in de beoordeling.

De aspirant is zelf verantwoordelijk.

Campus Vesta hoopt hiermee volgende 
doelstellingen te bereiken:

• verhogen van stressbestendigheid in 
gevaarsituaties; 

• verhogen van fysieke en mentale 
weerbaarheid tijdens uitlopende 
diensten of nachtdiensten … en een 
verlengde loopbaan; 

• de politie is een aparte werkgever. Je 
collega’s zijn ook een onderdeel van je 
sociale vangnet in moeilijke tijden. In 
team sportieve grenzen verleggen mét 
je collega’s versterkt dit samenhorig-
heidsgevoel;

• promoten van (blijvende) gezonde 
leefgewoontes bij aspiranten. Dit door 
aandacht voor gezonde vrijetijdsbeste-
ding, eetgewoontes en slaappatronen 
in functie van de job.

Linda Ernon  
afdelingsdirecteur politieopleidingen/ 

team fysieke inzetbaarheid



Campus Vesta: sportcharter (oktober 2015)

CLUSTER 14: Sport  
(90 studie-uren)

DOELSTELLINGEN:
De aspirant(e) engageert zich tot het beschikken en onder-
houden van een goede algemene en functionele conditie die 
hem/haar in staat stelt het geheel van politionele taken uit te 
voeren en daarbij te weerstaan aan de fysieke en intellectuele 
vermoeidheid.

VERDELING LESPAKKET:
1. 40 uur functionele training
2. 40 uur weerstandstraining
3. 10 uur testmomenten 

1. Functionele training:
Hierbij wordt gewerkt aan het verbeteren van de algemene 
uithouding, het halen van de eindnorm voor het functio-
neel examenparcours en de 5 km looptest. Voorzien van de 
functionele uitrusting van een politie-inspecteur train je op 
hindernisbanen, natuurlijke oplopen en atletiekbanen. Je 
integreert teamwork, oriëntatievaardigheid en geweldbe-
heersingstechnieken.

2. Weerstandstraining:
Hier ligt de nadruk op weerbaarheid, kracht en snelheid. Deze 
lessen dragen bij tot het slagen in de andere onderdelen van 
de testmomenten: shuttle-run / push-ups / sit-ups…

3. Testmomenten:
De testmomenten zijn gespreid over de hele opleiding. Het 
eerste testmoment is een 0-meting bij het begin van Deel 1 
van de basisopleiding. Op alle testmomenten moet je een mi-
nimum niveau behalen. Indien dit niveau niet gehaald wordt, 
ben je mee verantwoordelijk om bij het volgende testmoment 
de doelstellingen wél te halen.  

Evaluatie:
• Dagelijks werk = permanente evaluatie.
 > Rechtstreekse evaluatie: op de officiële testmomenten.
 > Onrechtstreekse evaluatie: wordt opgenomen in het 

cijfer professioneel functioneren (onofficiële testen, actieve 
lesdeelname, zin voor teamgeest, algemene attitude, …).

• Examen = functioneel parcours (voorwaarde voor deelname 
= 80 % actieve lesdeelname).

    

EXTRA TRAININGEN:
Gedurende de hele loopbaan zal het onderhoud van de nood-
zakelijke fysieke conditie, inspanningen vragen tijdens de vrije 
tijd. 
De vakgroepdocenten begeleiden de aspirant om zich deze 
nieuwe levensgewoonte eigen te maken, door buiten de 
diensturen extra basisconditietrainingen aan te bieden, meest-
al op de looppiste.
Om te slagen in de 5 km looptest wordt er van de aspirant ver-
wacht dat hij/zij dit zelf realiseert aan de hand van een voorop-

infosport
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TEST 1  
(NULMETING)

• COOPERTEST
• PUSH-UP / SIT-UP / SHUTTLE-RUN 5%

TEST 2 • COOPERTEST
• PUSH-UP / SIT-UP / SHUTTLE-RUN 5%

TEST 3 • 5000M
• PUSH-UP / SIT-UP / SHUTTLE-RUN

30%
5%

TEST 4 • FUNCTIONEEL PARCOURS NULMETING

TEST 5 • 5000M
• PUSH-UP / SIT-UP / SHUTTLE- RUN

40%
15%

                             >  TOTAAL HERBEREKENEN (NAAR) 20%

TEST 6 • EXAMEN FUNCTIONEEL PARCOURS 80%

#2/2016
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gesteld loopschema. Dit schema wordt, samen met de richttij-
den van de test, meegegeven aan het begin van de opleiding, 
zodat er geen discussie of onduidelijkheid over bestaat. 
De normen en leeftijdsaanpassingen komen op het ELO. 
Vb. 5 km = 26’30” voor mannen  / 30’ voor vrouwen / vanaf 41 
jaar 30” verminderen van de tijd.
Aspiranten die de vooropgestelde norm tijdens testmomenten 
niet halen, worden sterk aangeraden de extra trainingsmo-
menten op de looppiste te benutten en/of thuis bij te trainen.
De extra trainingen worden gecommuniceerd via het bord aan 
de sporthal (later ook via het ELO).

ANDERE ‘SPORTIEVE’ AFSPRAKEN:
• Elke aspirant houdt een digitaal sportlogboek bij, zodat de 

sportconsulent of opleider zicht heeft op de individuele 
trainingsgegevens. De vorm van dit logboek is vrij maar de 
gegevens moeten duidelijk en gestructureerd weergegeven 
worden.

• Bij afwezigheid van een docent kan de school die les ver-
vangen door sport. Elke aspirant voorziet daarom op alle 
lesdagen sportkledij.

• Elke gebruiker is mee verantwoordelijk voor de netheid en 
hygiëne van kleedkamers en douches. 

 - Na gebruik van de douche maakt u de vloer zo droog 
mogelijk met het daarvoor voorziene materiaal.
 - De kleedkamervloer en -zitbanken dienen vrijgehou-
den te worden (o.a. voor de poetsploeg). Uw kledij en 
bezittingen horen in de kleerkasten te liggen. Tijdens 
de lopende schooldag mag natte kledij -op een kleer-
hanger- tegen uw eigen kleerkast opdrogen.
 - Op de grond of op de banken rondslingerende kledij 
wordt regelmatig verwijderd en na enkele dagen be-
waring aan een goed doel geschonken.

CONTACTPERSONEN CLUSTER 14 / SPORT:

INP Jo JENNES       
Opleider Fysieke Inzetbaarheid    
INP Ronny EYCKMANS 
Opleider Fysieke Inzetbaarheid    
INP Chris ANDRIES
Opleider/sportdocent
HINP Ben CUYPERS
Verantwoordelijke Fysieke Inzetbaarheid 
HINP Peter ANKEN
Hoofddocent Fysieke Inzetbaarheid

Campus Vesta: sportcharter

infosport



EK Cross Country

Knappe prestatie!
Op 21 maart vertrokken we met een de-
legatie van de Belgische politie richting 
het Europees Kampioenschap veldlopen 
in Coventry (Verenigd Koninkrijk). We 
stegen op in Charleroi richting Manches-
ter. Vandaar reden we met een huurauto 
naar Coventry. We logeerden in een 
mooi hotel dat door de Britse Politie 
Sportbond afgehuurd werd voor alle 
atleten. Vanaf dag 1 was het al duidelijk 
dat de Britten een strakke organisatie 
gingen neerzetten. Er was aan alles ge-
dacht en we konden als delegatie ons in 
alle rust concentreren op de wedstrijd.
Dinsdag 22 maart werden we wakker in 
een nachtmerrie met de eerste berich-
ten van aanslagen in het hart van ons 
land. Op de BBC en op onze eigen gsm’s 
werden we geconfronteerd met de laffe 
aanslag op ons land en de vele slacht-
offers. De sfeer binnen de Belgische 
delegatie was gelaten en de focus op de 
komende wedstrijd van woensdag was 
even weg bij al het leed in België. 
Gelukkig kon de delegatie steun vinden 
bij elkaar alsook bij alle Europese colle-
ga’s die massaal hun medeleven be-
tuigden aan onze delegatie. We konden 
kennismaken met het indrukwekkende 
parcours van ongeveer 4 km (3 maal 

af te leggen) met een pak heuvels en 
afdalingen in het college van Coventry 
gelegen te Rugby.
De openingsceremonie op dinsdagavond 
begon met een toespraak waarin de 
aanslagen in België centraal stonden, ge-
volgd door een indrukwekkende minuut 
stilte voor de slachtoffers.
Woensdag was dan de grote dag met het 
Europees Kampioenschap. 
Het eerste startschot werd gegeven bij 
de dames en we konden vaststellen dat 
Nadia De Rycke en Lore Belis zich konden 
meten met de Europese collega’s. Nadia 
eindigde op een mooie 29ste plaats, net 
gevolgd door Lore op de 30ste plaats.
Bij de heren was er een volledige ploeg 
aanwezig voor de wedstrijd. Sportse-
cretaris David Stevens nam samen met 
Koen De Veylder (Belgisch politiekampi-
oen cross in Kortenberg) een goede start 
in de kopgroep. David en Koen moesten 
de profatleten vooraan lossen in de 
eerste van drie ronden.
David (PZ Brussel Hoofdstad Elsene) kon 
zijn 4de deelname aan een Europees 
Kampioenschap Cross bij de politie 
afwerken op een 24ste plaats. Koen (PZ 
Zuid) volgde als tweede Belg op de 31ste 
plaats.

Bjorn Saelens van de PZ Brugge kon in 
zijn eerste EK beslag leggen op de 44ste 
plaats, op de voet gevolgd door Jérô-
me Van Reusel van de PZ Lermes op 
plaats 45. Alain Callebaut van de CSD 
Oost-Vlaanderen/interventiekorps kon 
enkele seconden later finishen op de 
48ste plaats. Stephan Muyldermans van 
de PZ Namen nam de 64ste plaats voor 
zijn rekening.
De Belgische mannenploeg eindigde op 
de 7de plaats in het landenklassement 
met 16 deelnemende ploegen. De Bel-
gen moesten vaststellen dat de Duitsers, 
Fransen, Spanjaarden, Britten, Oostenrij-
kers en Tsjechen collectief beter waren. 
Daarnaast klopten ze wel de Nederlan-
ders, Ieren, Italianen, Denen, Hongaren, 
Slovaken, ... 
De twee wedstrijden werden gewonnen 
door de Duitse collega’s die tevens ook 
de landenklassementen kaapten.  
De vierdaagse werd afgesloten met een 
eindceremonie waarop we konden ho-
ren dat binnen 4 jaar de Europese Politie 
Sport Bond graag het Europees Kam-
pioenschap Veldlopen naar België zou 
brengen ... alle suggesties hieromtrent 
en/of mensen die zich willen engageren 
zijn welkom!

infosport
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Uitslagen EK Politie Coventry veldlopen

Vrouwen, ongeveer 8 km met  47 dames

29 Nadia De Rycke PZ Gent 34:14

30 Lore Belis PZ Rupel 34:40

Mannen, circa 12 km met 90 deelnemers

24 David Stevens PZ Polbru 39:59

31 Koen De Veylder PZ Zuid 40:58

44 Bjorn Saelens PZ Brugge 42:23

45 Jérôme Van Reusel PZ Lermes 42:29

48 Alain Callebaut Polfed 42:51

64 Stephan Muyldermans PZ Namen 44:29

Landenklassement: 7de plaats

EK Cross Country

infosport



Cross Kortenberg
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BELGISCH KAMPIOENSCHAP

Vlaams-Brabants  
Kampioenschap
Goede weersomstandigheden en 49 deelne-
mers aan de start van het ‘Vlaams-Brabants 
Kampioenschap’ op 13 november 2015. Dit 
kampioenschap vond plaats op de eigendom 
van de prins van Mérode te Kortenberg. Dit 
betekende veel goeds voor het kampioen-
schap van België dat zich op dezelfde plaats 
heeft afgespeeld op 26 februari dit jaar. 
Tevens werd hier de selectie gemaakt voor de 
deelname aan het Europees Kampioenschap 
dat plaatsvond van 20 tot 24 maart in Londen.                                                                                 
De wedstrijd was geen probleem voor Koen 
De Veylder (senior) die een niet zo fitte David 
Stevens achter zich liet met meer dan één 
minuut. Op de derde plaats eindigde Alain 
Callebaut. Enkele seconden later arriveerden 
Stéphan Muyldermans en Kevin Matthijs. 
Bij de dames senioren ging de gouden medail-
le naar Lore Belis. Als nieuw aangesloten lid 
ondervond zij weinig tegenstand tijdens de 
deelname aan haar eerste competitie georga-
niseerd door de Belgische Politiesportbond. 
Lin Cnops met een zilveren medaille en Ann 
Hermans met een bronzen medaille maakten 
het podium compleet. Bij de oudsten A won 
Nathalie Delchambre en bij de oudsten B was 
het Erna Slabbinck die zich voor Marianne 
Blondiau plaatste. Bij de oudsten C ging Mar-
leen Thijs vlot voorbij Louise Winderickx.                                                                                                     
De titel voor de veteranen A was voor Joël 
Caes; tweede werd Andy De Dobbeleer die na 
meer dan één minuut volgde en derde werd 
Nicolas Welles van de politiezone Schaarbeek. 
Geen problemen voor Alain Iwens bij de 
veteranen B, Walter De Bie werd tweede met 
meer dan twee minuten en derde werd Guido 
Heremans met meer dan drie minuten. Daniël 
De Hertog van de politiezone Schaarbeek 
miste het podium. Geen verandering voor de 
veteranen C met opnieuw een overwinning 
voor Yvan Verstraeten, gevolgd door Luc Veys 
en Roger Van Loo. Rick Mariën eindigt naast 
het podium. Bij de veteranen D vinden we de 
onafscheidelijken Marnix Leutenez en Marc De 
Mees die ook in deze volgorde eindigen.

Jacques Winderickx

Veteranen A Heren

Plaats Naam Voornaam Geboortedat Club Nr Tijd

1 Caes Joel 20-08-1966 CHGB 66 19’55”

2 Beullens Dirk 4-08-1974 HERKO 71 20’34”

3 Dejardin Philippe 14-08-1969 CHGB 62 20’44”

4 De Clerck Bart 13-02-1969 GRG 73 21’16”

5 Clyncke Christophe 8-06-1973 56 21’43”

6 Vanhopplinus Stefaan 3-06-1967 Oudenaarde 58 21’48”

7 Smaege Koen 5-12-1975 HERKO 59 23’15”

8 Vigny Laurent 16-08-1966 SCHAARBEEK 68 24’41”

Veteranen B Heren

1 Gevenois Peter 3-06-1961 CHGB 65 21’35”

2 Fievez Pierre 7-10-1956 CHGB 52 23’26”

3 Marlier David 11-09-1964 CHGB 61 23’40”

4 Pot Gerard 27-07-1958 51 24’44”

5 Vlaeminck Werner 17-06-1962 67 26’28”

6 Van Riel Peter 31-03-1962 PZ Minos 69 26’45”

7 Claeys Hedwig 26-01-1959 CHGB 57 27’42”

Veteranen C Heren

1 Verstraeten Ivan 3-02-1954 KGPAC 55 20’41”

2 Veys Luc 22-08-1954 CHGB 54 22’04”

3 Mariën Rik 16-04-1949 CHGB 70 28’08”

4 Orgaer Michel 9-09-1952 Moeskroen 60 30’12”

5 De Kinder Emiel 9-05-1951 ZEMKA 64 32’32”

6 Stevens Roger 24-11-1947 ZEMKA 63 34’41”

Veteranen D Heren

1 Leutenez Marnix 27-06-1943 CHGB 53 28’07”

2 Barrat Roland 30-07-1941 SVPRT 50 29’09”

3 De Mees Marc 18-12-1942 CHGB 74 30’50”

#2/2016
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BELGISCH KAMPIOENSCHAP

Senioren Heren

Plaats Naam Voornaam Geboortedat Club Nr Tijd

1 Deveylder Koen 17-11-1988 CHGB 12 30’35”

2 Stevens David 14-08-1983 CHGB 7 30’58”

3 Saelens Bjorn 8-12-1981 CHGB 2 31’25”

4 Callebaut Alain 7-02-1987 KGPAC 9 31’40”

5 Van Reusel Jerome 23-03-1974 CHGB 10 32’06”

6 Muyldermans Stephan 31-08-1968 CHGB 3 32’12”

7 Distelmans Bjorn 24-11-1976 CHGB 1 34’24”

8 Blondeaux Yannick 20-02-1976 CHGB 13 34’37”

9 Tharouniatis Dimitri 26-01-1972 CHGB 8 37’59”

10 Stoclet Fabian 31-03-1990 CHGB 11 38’28”

11 Grillet Jochen 27-01-1984 5 40’27”

12 Macors Alexandre 15-05-1983 CHGB 6 40’50”

13 Esprit Guillaume 21-08-1982 4 OPGAVE

Senioren Dames

1 Belis Lore 13-04-1989 CHGB 36 22’24”

Veteranen A Dames

1 De Rycke Nadia 13-10-1972 KGPAC 32 22’19”

Veteranen B Dames

1 Slabbinck Erna 25-09-1961 CHGB 33 28’35”

2 Rey Nancy 4-09-1969 CHGB 37 33’31”

Veteranen C Dames

1 Steppe Marina 13-08-1959 AALST 35 24’05”

2 Thijs Marleen 8-12-1957 KGPAC 34 35’06”

Veteranen D Dames

1 Winderickx Louise 13-08-1934 CHGB 31 40’15”

Cross country

Kasterlee

Een ideaal weertje voor de cross op 
20 november 2015 in het domein 
‘Floreal Kempen’ te Lichtaart, maar 
niet alle habitués van onze competi-
ties werden hierdoor gemotiveerd.                                                                                                                        
Het startschot werd gegeven aan een 
handvol gebeten deelnemers die zich op 
één van de mooiste en meest veeleisende 
parcours hebben uitgeleefd. Alain Callebaut 
won de wedstrijd voor senioren en nam zo 
revanche op Stéphan Muyldermans, die 
de eerste cross van het seizoen in Ouden-
aarde won. Werner Roels behaalde, op 
een paar luttele seconden van Stéphan, 
de 3e plaats. Alexandre Macobs en Bjorn 
Van Tichelen tekenden op goede afstand 
voor een respectieve 4e en 5e plaats.                                                                                     
Geen enkel probleem bij de vet. A voor 
Joël Claes, die op bijna 2 minuten Phi-
lippe Dejardin kon verslaan. Ronny Eyc-
kemans veroverde de derde podiumplaats.                                                                                                             
Alain Iwens behaalde bij de vet. B met ge-
mak de overwinning op meer dan 3 minuten 
van Walter De Bie. Guido Heremans werd 
3e en Edwig Claeys behaalde een 4e plaats. 
De onverzadigbare vet. C, Ivan Verstaeten, 
had een 40-tal seconden voorsprong op Luc 
Veys. Op een respectabele afstand plaatsten 
zich vervolgens Roger Van Loo, Eddy Versti-
chel, Rik Marien, Daniel Cromboom en de 1e 
vet. D, Marnix Leutenez, gevolgd door Marc 
De Mees, Roland Barrat en Roger Stevens. 
Jammer dat Ben Benhaddou, de voorzitter 
van de technische commissie, opteerde 
voor de jogging in plaats van zich te meten 
met de collega’s van zijn categorie: Joël, 
Philippe ... Ik ben ervan overtuigd dat Ben 
het volgende seizoen met de lopers van zijn 
generatie opnieuw de degens zal kruisen. 

Jacques Winderickx

infosport



BK Trail Run

Campus Vesta schittert

GENT – Op zaterdag 12 maart 2016 
hadden wij de eer om met vijf ploegen 
Campus Vesta te vertegenwoordigen op 
het Belgisch Kampioenschap Trail Run 
te Gent. Wij namen in alle categorieën 
deel zijnde twee ploegen heren, twee 
gemengde ploegen en een damesploeg.
Iedereen leverde een schitterende pres-
tatie en Gent was onder de indruk van 
Campus Vesta. 
Er werd gestreden tot de laatste seconde 
en iedereen heeft zich volledig gegeven 
voor zijn ploeg en voor het collectief 
Campus Vesta. Op het einde mocht Cam-
pus Vesta zeven maal het podium vullen.
Ik kan u met fierheid de volgende resul-
taten melden:

Algemene uitslag herenploegen met 
alle burgerploegen inclusief:
CAMPUS VESTA 1 2DE PLAATS
CAMPUS VESTA A 3DE PLAATS

Algemene uitslag gemengde ploegen 
alle burgerploegen inclusief:
CAMPUS VESTA 2 1STE PLAATS

Voor het Belgisch Kampioenschap 
politiediensten konden onze ploegen de 
volgende uitslagen noteren:

Belgisch Kampioenschap voor  
herenteams:
CAMPUS VESTA 1 2DE PLAATS
CAMPUS VESTA A 3DE PLAATS

Belgisch Kampioenschap voor  
gemengde teams:
CAMPUS VESTA 2 1STE PLAATS 

Belgisch Kampioenschap voor dames-
teams:
CAMPUS VESTA C 2DE PLAATS

In eer en geweten kunnen wij de dag 
afsluiten met een positief gevoel en  
mogen wij gerust zeggen dat wij het  
imago van Campus Vesta op een positie-
ve wijze hebben uitgedragen.
Een dikke merci aan alle deelnemers en 
supporters.
Een dikke proficiat aan al de atleten.

Ronny Eyckmans

infosport

� p11 �

#2/2016



� p12 �

Cross country

De Panne

De cross van De Panne heeft dit jaar opnieuw 
plaatsgevonden dankzij spilfiguur Wim  
Coussement.  Op 12 februari 2016 was de tempe-
ratuur normaal voor de tijd van het jaar en scheen 
het zonnetje. Slechts een twintigtal liefhebbers 
hebben het beste van zichzelf gegeven op een 
droog maar veeleisend parcours, met twee kleine 
beklimmingen om van te smullen! De dames en 
de veteranen moesten drie omlopen van 1500 m 
afleggen. Jérôme Van Reusel, veteranen 40, heeft 
zonder zich te moeten forceren Joël Caes en Wim 
Coussement achter zich gelaten. Opmerkelijk is dat 
Jérôme als eerste veteraan eindigt bij alle catego-
rieën. Bij de veteranen 50 moest Pierre Fievez hard 
vechten om te winnen. Zeven seconden op Werner 
Vlaeminck en 13 seconden op de derde, Hedwig 
Claeys. Ivan Verstraeten, veteranen 60, maakte het 
zichzelf makkelijk door Eddy Verstichel ver achter 
zich te laten en nog verder achter zich Marnix Leu-
tenez, veteranen 70. Ogaer heeft opgegeven nadat 
hij zich vergiste van parcours. 
De senioren moesten vier omlopen van 1 500 m 
afleggen. Gentenaar Alain Callebaut ging veteraan 
Stéphan Muyldermans, die weigert deel uit te 
maken van de categorie ‘veteranen’, vooraf met 20 
seconden. Bart Creminger en Aike Deseure van de 
politiezone Westkust eindigen derde en vierde. 
De loopwedstrijd verliep zonder problemen voor 
Erna Slabbinck. Marleen Thijs plaatst zich twee-
de en hand in hand volgen Louise Winderickx en 
Nathalie Delchambre. Het kleine aantal concur-
renten is misschien te wijten aan de start van de 
krokusvakantie. Een dikke merci aan Wim om deze 
organisatie op poten te zetten en om de deelne-
mers goed te belonen. We hopen dat de organisa-
tor volgend jaar ook verder doet, zodat onze cross 
cup aan belang wint en dat is ook nodig.

Jacques Winderickx

Oudenaarde

Op 2 oktober vorig jaar is het seizoen 2015-2016 
geopend met de cross van Oudenaarde. Onder een 
stralend zonnetje werd om 14.30 uur het startschot 
gegeven voor de veteranen. De strijd werd gestre-
den tussen Yvan Verstraeten, veteranen C, en Wim 
Coussement, veteranen A. Deze laatste was slechts 
7 seconden sneller dan Yvan. Andy De Dobbeleer, 
veteranen A, eindigt derde. Geert Van Praet eindigt 
op de vierde plaats en is eerste van de categorie B. 
Hij laat Dominique Culot, categorie B, achter zich 
met ongeveer 40 seconden. Luc Veys eindigt twee-
de in de categorie 60.
Om 15.15 uur werd het startschot gegeven voor de 
senioren (6). We waren getuige van een ‘cavalier 
seul’: Stéphan Muyldermans (47 jaar) lag van bij de 
start op kop. Bij elke ronde vergrootte hij zijn voor-
sprong op Alain Callebaut, om hem uiteindelijk bij 
de aankomst zo’n vier minuten voor te zijn. Yannick 
Blondeaux eindigt derde op ongeveer vijf minuten 
van de winnaar. Hierna volgen Tony Godart, Gaetan 
Planckaert en Jurgen De Landsheer.
Bij de dames (7 bij de start) viel de overwinning 
te beurt aan Nadia De Rycke, die niet veel moeite 
moest doen om te winnen. Bijna op vijf minuten 
volgde nummer twee, Marylene Dujardin, gevolgd 
door Mieke Heyns, Ellen De Smet, Marleen Thijs, 
Louise Winderickx en Nathalie Delchambre.   

Jacques Winderickx
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EK Tafeltennis 2015

Sterke wedstrijden
VARNA – Op 26 mei 2015 omstreeks  
19 uur zette de Belgische delegatie haar 
valiezen neer in hotel Sofia te Varna (Bul-
garije), voor het EK Tafeltennis dat op  
31 mei plaatsvond. Op 27 mei stond alles 
in het teken van trainingen en bezoeken. 
De competities per team startten op  
28 mei. Het Belgische team,  samen-
gesteld uit Stéphane Janssens, David 
Ladangh en Frédéric Mathieu, moest het 
tegen Roemenië opnemen. Eerst ston-
den onze landgenoten achter met 0-2, 
maar uiteindelijk haalden ze de overwin-
ning binnen met 3-2. Frédéric wint zijn 
eerste match enkel en dubbel met David. 
Stéphane haalt het noodzakelijke punt 
binnen om 3-2 te winnen. Toch eindigt 
België derde, voor Roemenië, voorafge-
gaan door Hongarije en een veel te sterk 
Oostenrijk. 
De dag erop startte het enkelspel. Philip-
pe Heck van groep 1 verliest zijn eerste 
match tegen de Slovaak maar wint de 
twee volgende wedstrijden tegen een Ier 
en een Noor, wat hem op een tweede 
plaats brengt en een kwalificatie ople-
vert voor de 16de finale. De groep van 
Stéphane Janssens eindigt tweede en 
wordt gekwalificeerd voor de 16de finale 
nadat de Bulgaar en de Noor worden 
verslagen, maar ze moeten de Tsjech 
laten voorgaan. Kwalificatie in groep 4 
van David Ladangh die zich opdringt aan 
de Engelsman en de Hongaar, maar die 
de wet van de Bulgaar moet ondergaan. 
Toch kwalificeert hij zich voor de 16de 
finale. In groep 5 kwalificeert Frédéric 
Mathieu zich net als zijn teamgenoten 
voor de 16de finale, nadat hij tijdens zijn 
eerste twee matchen tegen de Engels-
man en de Ier won. De Bulgaar verhin-
dert dat hij eerste wordt in zijn groep na 
een toch wel gelijk opgaande match die 
eindigt op 3-2. In de 16de finale moet Fré-
déric buigen na een spannende match. 
Zijn tegenstander, de Bulgaar Lazarov, 

wordt in de 1/8ste finale uitgeschakeld.  
Stéphane wint het van de Slovaak met 
vier sets tegen twee en kwalificeert zich 
voor de 1/8ste finale, maar wordt versla-
gen door de Fransman Gilles Lemoine. 
Geen geluk voor Philippe (4-0) die de 
finalist Martin Gajdos ontmoet. Hetzelf-
de lot voor David die toch een goede 
wedstrijd speelt (4-2) tegen Peter Vesley. 
In het dubbelspel is het Belgische duo 
Stéphane en Philippe niet sterk genoeg 
(3-0) voor de toekomstige Franse fina-
listen. Het tweede Belgische duo, David 
en Frédéric, wint van het Hongaarse 
duo met 3-0, wat hen in de 1/8ste finale 
brengt. In de 1/8ste finale kwalificeert 
het duo David en Frédéric zich tegen-
over Oostenrijk, maar ze zullen worden 
verslagen in de kwartfinales door het 
Franse duo. Zij zullen op hun beurt in de 
halve finale sneuvelen. De 16 delegaties 
hebben Varna verlaten op zondag 31 mei 
om 00.30 uur.  

Jacques Winderickx

infosport

7-TH EPC TABLE  
TENNIS, VARNA,  
BULGARIA 2015

FINAL STANDING

1 CZECH REPUBLIC

2 HUNGARY

3 AUSTRIA

3 DENMARK

5-8 NORWAY

5-8 BULGARIA

5-8 SLOVAKIA

5-8 FRANCE

9-16 IRELAND

9-16 GREECE

9-16 ITALY

9-16 UK

9-16 CYPROS

9-16 BELGIUM

9-16 ROMANIA

FINAL STANDING MS

1      DANIEL BJORNEBOE FYNSK  DEN

2      MARTIN GAJDOS  SVK

3      FREDERIC LEFEVRE  FRA

3      GABOR GONDOS HUN

5-8    STANISLAV TSONEV BUL

5-8    MILAN BORIC CZE

5-8    GILLES LEMOINE FRA

5-8    JIRI CIZEK CZE

9-16   KIRIL LAZAROV BUL

9-16   TICHOMIR REVAJ  SVK

9-16   STEPHANE JANSSENS BEL

9-16   NICOLAS AUQUIERE FRA

9-16   GERNOT EGGER AUT

9-16   DANIELE DI LEVA ITA

9-16   PETER VESELY CZE

9-16   HERIK LAXBY DEN

16-32  REYNALD RESSE FRA

16-32  FREDERIC MATHIEU BEL

16-32  STAVROS TSOUDEROS CYP

16-32  ANTONIO COPIC AUT

16-32  MIROSLAV URBAN SVK

16-32  MARIO GUZONI ITA

16-32  KATALIN DONCHEA ROM

16-32  MARTIN MATEJICEK  CZE

16-32  ANDREAS SCHACHINGER  AUT

16-32  PHILIPPE HECK BEL

16-32  TIM O'MAHONEY UK

16-32  IVAN LALKOV BUL

16-32  DAVID LADANGH BEL
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FINAL STANDING MD

1      FREDERIC LEFEVRE / NIKOLAS AUQUIERE  FRA

2      REYNALD RESSE / GILLES LEMOINE  FRA

3      MARTIN MATEJISEK / MILAN BORIK  CZE

3      JURI CIZEK / PETR VESELY  CZE

5-8     MARTIN GAJDOSH / MIROSLAV URBAN  SVK

5-8     FREDERIC MATHIEU / DAVID LADANGH  BEL

5-8     IVAN LALKOV / STANISLAV TSONEV  BUL

5-8     TICHOMIR REVAJ / SLAVOMIR KRAL  SVK

9-16   ANDREAS SCHACHINGER / GERNOT EGGER  AUT

9-16   DANIEL FYNSK / HENRIK LAXBY  DEN

9-16   STEVEN COWLEY / TIM O'MAHONEY  UK

9-16   SANDOR TOTH / ZSOLT TOTH  HUN

9-16   MARIO CUZZONI / DANIELE DI LEVA  ITA

9-16   PATRIK GUNTHER / ANTONIO COPIC  AUT

9-16   STEPHEN JOYCE / ADRIAN FLYNN  IRE

9-16   VOLDEMARAS KNYSTALTAS / ANDREJUS GENZURAS  LTU

17-32  LEIGH BRADFORD / JUSTIN RAI  UK

17-32  VALERI NIKOLOV  / KIRIL LAZAROV  BUL

17-32  VARDIS ATHANASOPOULOUS / ARISTOTELIS ZAFEIROPOULOS  GRE

17-32  PETER VARGA / GABOR GONDOS  HUN

17-32  DIMITRIOS BISTOLAS / GEORGIOS KYRIAKOPOULOUS  GRE

17-32  MATHIAS VIKEN BORGERSEN / JACOB KRISTIANSEN  NOR

17-32  NISTOR DOREL / CATALIN DONCHEA  ROM

17-32  STEPHANE JANSSENS / PHILIPPE HECK  BEL

17-32  IAN HUTCHINSON / IAN PHILIPS  IRE

16-32  PHILIPPE HECK BEL

16-32  TIM O'MAHONEY UK

16-32  IVAN LALKOV BUL

16-32  DAVID LADANGH BEL

Belgisch Kampioenschap

Tafeltennis

Politiediensten – Veiligheidsdiensten

Vrijdag 3 juni 2016 om 9 uur                                     
Lokaal-sporthal Jean-Michel Saive
Rue Lambert Marlet 13 te 4670 -  
BLEGNY

INSCHRIJVINGSBULLETIN                           

Inschrijving 6 euro
Te betalen op rekening BE96 0010124380-05    
voor 20 mei 2016.
N.B. Inschrijving geldig na storting !                                              
Prijs voor alle deelnemers  -  Kleine restauratie

SERIE : 
B O/2/4/6 –  C O/2/4/6 – D O/2/4/6 – E O/2/4/6 – NG.                                                                                        

Contact: Louise Winderickx  
Tel./fax 02 351 00 13 – 0474 61 48 34
E-mail: loujacques.winderickx@live.be
Vermeld: Naam - Voornaam - E-mail - Tel. - Club - Zone
 

EK Tafeltennis 2015
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Fietsen voor het goede doel

Achtste Tour de Blauw
Voor de achtste keer gaat de jaarlijkse 
sponsorfietstocht Tour de Blauw van 
start. Van 3 tot en met 10 juni 2016 
fietsen collega’s een ronde van 1300 
kilometer door Nederland, Duitsland en 
België. Acht vragen aan initiatiefnemer 
Gerard Loose, voorzitter van Stichting 
Blauw en Tour de Blauw.

TOUR DE BLAUW?
“Zo’n veertien jaar geleden richtten collega’s 
uit Limburg de Stichting Blauw op. Puur omdat 
tijdens de lunch eten werd weggegooid en 
dat vonden ze zonde. De gedachte was dat 
er genoeg mensen zijn die het veel minder 
goed hebben dan wij. De collega’s namen 
uiteindelijk het initiatief om kinderprojecten 
te gaan ondersteunen. Eerst in Polen. Via de 
Poolse ambassade kwamen we terecht bij een 
internaat in Ustrzyki Dolne. Wat we daar aan-
troffen was erbarmelijk! Slechte bedden, vies 
eten… Het lukte ons om het internaat in een 
paar jaar tijd op te knappen. Met geld, mate-
rialen, tijd en door de handen uit de mouwen 
te steken. Het project sloten we in 2008 af 
met een fietstocht van Nederland naar het 
internaat in Polen. Een sponsortocht om geld 
op te halen voor andere kinderprojecten. De 
Tour de Blauw was geboren.”

SINDS 2010 IS DE TOUR ELK JAAR. 
WAAROM?
“Het is voor onze stichting dé manier om geld 
in te zamelen: door sponsoring van IPA Neder-
land en bedrijven die hun logo op ons tenue 
krijgen en door het bedrag van 35 euro per 
dag dat elke fietser betaalt. Onze kosten zijn 
minimaal, omdat we overnachten in kazernes 
en in sportzalen van de politie. Ook de maal-
tijden krijgen we soms aangeboden. De tocht 
levert daardoor gemiddeld 15 000 à 20 000 
euro op. Daarmee kunnen we veel projecten 
ondersteunen!”

WAT IS DE ROL VAN DE POLITIE  
HIERIN?
“De Nationale Politie onderschrijft de goede 
doelen van de Stichting Blauw en is blij met 

het initiatief van politiecollega’s om een 
bijdrage te leveren aan de verbetering van 
leefomstandigheden en ontwikkeling van 
kinderen. Politiemedewerkers geven daarmee 
blijk van maatschappelijke betrokkenheid en 
daar staat de politieorganisatie ook voor. De 
korpsleiding ondersteunt de Stichting Blauw 
met raad en daad en hoopt dat de politie-een-
heden de fietssponsortocht Tour de Blauw 
door middel van het beschikbaar stellen 
van faciliteiten mogelijk maakt. De tocht is 
voor en door collega’s en medewerkers in de 
veiligheidsketen. Met een groep van tussen de 
zestig en tachtig mensen uit Nederland, België 
en Duitsland en in 2016 ook vanuit Polen en 
Tsjechië, fietsen we ongeveer 160 kilometer 
per dag. In eigen tijd. We starten en eindigen 
in het Limburgse Roggel en fietsen met ge-
middeld 28 kilometer per uur door Nederland, 
Duitsland en België. We houden elke dag drie 
pauzes. Op politiebureaus. Zo leggen we con-
tacten met collega’s uit het hele land.”

WAAR GAAT HET GELD DIT JAAR 
NAARTOE?
“Momenteel ondersteunen we in Polen ver-
schillende kinderprojecten zoals een basis-
school in Rybaki, een opvanghuis in Warschau, 
een safehouse in Katowice en een internaat/
school en de kinderafdeling van het ziekenhuis 
beide in Ustrzyki Dolne. Daarnaast ondersteu-
nen we drie Nederlandse projecten: stichting 
Joop, stichting Pim en Sinterklaasbank Amster-
dam. Dit zijn alledrie  initiatieven van collega’s. 
Joop bestaat al sinds 1950; het organiseert 
jaarlijks een fietstocht voor 125 kinderen. Pim 
is een particulier opvanghuis voor kinderen 
met een lichamelijke beperking. Eén bewoner 
is het kind van een collega. De Sinterklaasbank 
zorgt elk jaar voor een sinterklaascadeau voor 
kinderen die dat van hun ouders niet kunnen 
krijgen. Dat gaat nu om ruim 3000 cadeautjes 
door heel Nederland.”

EN DAT GELD WORDT GOED  
BESTEED?
“Ja. De leerlingen van een basisschool in Polen 
hoeven door onze inspanningen bijvoorbeeld 

niet meer in hun winterjas in het klaslokaal te 
zitten. Samen met de gemeente hebben we 
ervoor gezorgd dat het gebouw een nieuw 
dak en nieuwe ramen heeft en dat de keuken 
is opgeknapt. En we hebben meubilair, dat 
we kregen na de sluiting van basisscholen 
in Nederland daar naartoe gebracht. Vanuit 
de Stichting Blauw blijven we persoonlijk 
betrokken. We helpen mee, gaan op bezoek 
en onderhouden contact. Zo zien we met onze 
eigen ogen hoe nuttig onze bijdrage is. Onze 
inzet wordt zo gewaardeerd, dat steeds meer 
mensen ons weten te vinden. Bovendien zoe-
ken we steeds contact met lokale collega’s.”

WAT MOETEN GEÏNTERESSEERDE  
COLLEGA’S ECHT WETEN?
“Het belangrijkste is dat het echt een leuke 
tocht is. Je komt op plekken die je vanuit de 
auto niet ziet. Je leert collega’s kennen, bent 
op en top sociaal bezig. De kosten zijn 35 euro 
per fietser per dag. Met meer privésponsor-
geld ondersteun je de goede doelen van de 
Stichting Blauw natuurlijk nog beter. Daarvoor 
krijg je een compleet verzorgde fietstocht. 
Je kunt overigens de hele route meefietsen, 
maar ook voor één dag of een paar dagen ben 
je welkom.” 

MOETEN DE FIETSERS NOG IETS  
BIJZONDERS KUNNEN?
“Enige fietservaring is wel noodzakelijk: je 
moet een snelheid van 30 km/u halen en 
in groot peloton fietsen. Het peloton gaat 
constant door. Is je band lek? Dan plak je hem 
zelf in de bezemwagen en fiets je daarna weer 
mee.”

TOT SLOT: WAAR KUNNEN COLLEGA’S 
ZICH AANMELDEN?
“Dat kan via een formulier op de site van 
Stichting Blauw. Geef even aan hoeveel dagen 
je meewilt en of je blijft overnachten. Op de 
poster staat meer informatie. Collega’s kun-
nen mij ook altijd even bellen (06-15024188) 
of mailen (Gerardloose@me.com). Het is ge-
woon hartstikke leuk om dit mee te maken!”

infosport
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Amsterdam

Leeuwarden

Vlissingen Roggel

Den Haag

Apeldoorn

Leopoldsburg Mönchengladbach

‘Op alle wegen 
vrije doorgang ‘Fietsen voor

kinderwelzijn’

              Volg ons:
 facebook.com/stichtingblauw

De etappes
•	 Vrijdag	3	juni			 	 Roggel		-	Apeldoorn
•	 Zaterdag	4	juni		 Apeldoorn	-	Leeuwarden
•	 Zondag	5	juni	 	 Leeuwarden	-	Amsterdam
•	 Maandag	6	juni	 Amsterdam	-	Den	Haag
•	 Dinsdag	7	juni			 Den	Haag		-	Vlissingen
•	 Woensdag	8	juni		 Vlissingen		-	Leopoldsburg
•	 Donderdag	9	juni	 Leopoldsburg		-	Mönchengladbach
•	 Vrijdag	10	juni			 Mönchengladbach		-	Roggel

TOUR DE BLAUW
3 t/m 10 juni 2016
SCHRIJF NU IN:  WWW.STICHTINGBLAUW.NL

Initiatief van STICHTING BLAUW
ondersteund door Korpsleiding 
Tour de Blauw is een fietstour VOOR en DOOR sportieve 
rijders uit de veiligheidssector. Ons doel is het leven van 
kansarme kinderen te verbeteren. Alle inkomsten van Tour de 
Blauw gaan naar projecten in Polen, Nederland en Duitsland: 
een internaat en ziekenhuis in Ustrzyki Dolne, een school in 
Rybaki, safehouse in Katowice, straatkinderen in Warschau 
en naar Ome Joops Tour in Arnhem, Stichtingen Pim in Dorst 
en Sinterklaasbank in Amsterdam, Verein Zornroschen in 
Mönchengladbach en Himmelblaue Traumfabrik in Neuss.

B U G G E N U M

www.2-wielers.nl

8 dagen fietsen
Uitgezet parcours
Over mooie toeristische wegen
Instap per dag mogelijk
Nederland-België-Duitsland
In colonne 5-100 rijders
Onder motorbegeleiding
Inclusief overnachting

Deelnemers die nog geen 
lid zijn worden een jaar 

gratis lid van de IPA.

Dit project heeft de instemming van de Korpsleiding Nationale Politie. 

Start inschrijving vanaf 1 januari 2016

HOOFDSPONSERS:



Opening BPSB-wielertoeristenseizoen

Meetjeslandroute

Op donderdag 17 maart laatstleden stonden Robert 
Accoe en Hans Verleysen van de Koninklijke Wieler- en 
Toeristenclub Gentse Politie, en hun vertrouwde auto- 
en motobegeleiders, weeral borg voor de traditionele 
openingsrit van het wielertoeristenseizoen van de Bel-
gische Politie Sportbond, de ondertussen 39ste editie 
van de Meetjeslandroute. 
In het startlokaal van de vroegere rijkswachtkazerne 
op de Groendreef in Gent gingen 62 wielertoeristen 
in op de uitnodiging om op het ‘stalen’ (of is het voor 
de meesten eigenlijk niet het carbon) ros de prachtige 
streek van het Meetjesland te verkennen.
Het werd, na een lange winterperiode, een prettig 
weerzien met de fietsvrienden die regelmatig aan de 
organisaties deelnemen. 
De vele winterverhalen waren weeral de wereld niet 
uit. Ondanks de zachte winter die we achter de rug 
hebben, waren de laatste weken eerder aan de kille 
en natte kant. Maar op 17 maart scheen een mooi 
lentezonnetje aan de horizon en ons wielerseizoen kon 
op geen prachtiger manier ingezet worden. 
Hetgeen de laatste jaren bekend stond als een in-
rij-nummertje aan een echt gematigd tempo, bleek 
nu iets pittiger. Het tempo lag hoger dan voorheen, 
wat bewees dat er voor velen geen dode periode was 
geweest in de voorbije winter.
Een pittig windje, voornamelijk na de middagstop, 
zorgde ervoor dat een aantal van onze fietsvrienden 
iets dieper in hun krachtenarsenaal moesten gaan, 
maar onze visie ‘samen uit – samen thuis’ bracht ie-
dereen voldaan terug bij onze startplaats in Gent.
We hadden, op ons fietske, dankzij onze Gentse 
collega’s, na een rit van om en bij de 125 km, weeral 
kunnen genieten van de rust tussen velden en kreken 
van het Meetjesland.
Bedankt aan Robert, Hans en iedereen die mee 
instond voor deze weeral aangename en prachtige 
organisatie en we hopen nog vele jaren van hun orga-
nisatietalent te mogen genieten.

Ludo Eysackers 
Secretaris Technische Commissie Afdeling Wielertoerisme

infosport
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Kalender Wielrennen TC Fiets

Mei 2016 
7de Zara Classic Code 1.
Afstand: 110 km 
Datum en uur: donderdag 12 mei 2016, om 9 uur
Plaats: Broechem, Abelenbaan 91, voetbalveld Broechem.
Ingericht door: TC i.s.m. politiezone Zara.
Info: recherchezara@skynet.be

Juni 2016 
Omloop Stuwmeren en Noord-Eifel. Code 5.
Afstand: 125 km -155 km 
Datum en uur: donderdag 16 juni 2016, om 9 uur (in groep)
Plaats: Eupen, Tennishal Eupen, Parkhütte.
Ingericht door: Technische Commissie Wielertoerisme.
Info: TC Wielertoerisme. 
www.tcfiets.be

8ste Flikkentocht Overijse – Citadel Namen – Overij-
se. Code 5.
Afstand: 150 km.
Datum en uur: zaterdag 18 juni 2016, om 09.15 uur stipt.
Plaats: Bredestraat, Jeugdcomplex Tempo Overijse.
Ingericht door: Federale gerechtelijke politie Brussel, Konings-
straat 202 A, 1000 Brussel.
Info: Philippe Beneux. E-mail: Philippe.beneux@telenet.be
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BPSB Mallorca
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Met BPSB fietsen 
in Mallorca
Op het ogenblik dat jullie dit lezen, is onze 
voorjaarsfietsvakantie net gepasseerd. 
Vier weken fietsvakantie op het prach-
tige eiland Mallorca. Maar geen nood; 
iedereen die met ons op fietsvakantie wil, 
krijgt nog een tweede kans in het najaar.
In de loop van de maand oktober komt er 
waarschijnlijk nog een weg- en MTB-va-
kantie. Hou onze website www.tcfiets.be 
in het oog en je kan naast onze nationale 
organisaties binnenkort ook verdere info 
hieromtrent terugvinden.

TC Wielertoerisme

Organisatoren gezocht

Door allerlei omstandigheden (pensioneringen - fusies 
politiezones – verkeersproblemen – enz.) hebben er 
stelselmatig een aantal wielertoeristenorganisaties 
afgehaakt.
Wij van de Technische Commissie Wielertoerisme zijn op 
zoek naar al dan niet fietsende collega’s om samen met 
de Technische Commissie onze wielerkalender, zowel op 
de weg als met de MTB, opnieuw  verder uit te bouwen.
De opzet is om zoveel mogelijk collega’s op de fiets te 
krijgen zodat wij ook onze horizonten en contacten met 
collega’s kunnen uitbreiden.
Voor meer info mogen jullie altijd contact opnemen met:
Ludo Eysackers via e-mail: ludo.eysackers@gmail.com

Oproep
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Unieke belevenis

Golfen in Mali
Sinds 1 juni 2015 ben ik samen met 
nog vier Belgische collega’s afgedeeld 
naar een EU-missie in Mali. Het betreft 
hoofdzakelijk een opleidingsmissie 
voor de Malinese Nationale Politie, 
Gendarmerie en Garde Nationale die 
EUCAP-SAHEL-MALI heet.
We zijn hier afgedeeld voor één jaar en 
gestationeerd in de hoofdstad Bamako. 
We onderwijzen daar de drie korpsen in 
operationeel management, grenscontro-
le en train-the-trainers.

Gezien de vele aanslagen hier in Mali 
dienen we ons te houden aan heel 
strikte regels inzake veiligheid. Onze 
bewegingsruimte is daardoor heel erg 
beperkt, wat in feite heel jammer is 
want het is een mooi land.

Bij een vorige missie kregen de missiele-
den de kans om skilessen en/of golfles-
sen te volgen. Ik verkoos het laatste en 
sindsdien ben ik een golfer, weliswaar 
heel beperkt door tijdsgebrek want golf 
is een dure sport inzake tijd.

Dit unieke land heeft echter geen golf-
baan. Het is wel 41 keer groter dan Bel-
gië, maar er is geen plekje effen groen 
te vinden. Een golfleraar die hier werkt 
heeft een stuk weide in de hoofdstad 
gevonden die we kunnen gebruiken als 
driving range (oefenterrein) om op die 
manier de voeling met de sport niet te 
verliezen. 

Zo’n 25 ex-pats komen hier oefenen. 
Golfen in die weide is wel een hele bele-
venis; er zijn constructiewerken op het 
einde van de driving range en er lopen 
dus bouwvakkers heen en weer, iets 
later passeert er dan een kudde geiten, 
dan eens een nest kippen, dan eens 
galopperende paarden ... en tja, dan 

wacht je gewoon een beetje en speel 
je verder. Deze week wandelde een oud 
vrouwtje het terrein op, zag een paar 
golfballen liggen, keek me eens aan en 
zonder een woord te zeggen nam ze 
twee balletjes op, stak die in haar zak en 
wandelde gewoon verder. Ja, ze vond die 
mooi zeker. Je druk maken? Niet echt, 
dit is Afrika, dus neem je het er maar 
gewoon bij.

Nadat je wat balletjes geslagen hebt, 
komen er plots een hoop kinderen de 
driving range op gerend om de golfbal-
len terug te verzamelen in de hoop een 
eurocentje bij te verdienen. Echt wel 
koddig en charmant.

Een volledig parcours spelen of deel-
nemen aan een wedstrijd zal hier de 
komende 20 jaar dus nog niet gebeuren.
Maar een belevenis is het hier alleszins 
wel, op alle gebied.

Mijn golfclub in België, Golf Puyen-
broeck in Wachtebeke, heeft de uitbater 
hier een schenking gedaan van zomaar 
eventjes 1 000 golfballen! 
De golfleraar was in de golfhemel maar  

 
 

mij kostte het heel wat moeite om 
1 000 golfballen van België naar Mali te 
krijgen.

Voilà, een relaas van een speciale sport 
in een speciaal land.

Groeten uit het warme Mali,
Erwin Verheuge (wegpolitie Oost-Vlaanderen,  

verkeerspost Aalter)
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Beste sportvrienden

Enkele collega’s binnen onze po-
litionele organisatie vroegen ons 
of er collega’s waren die interesse 
vertonen in de golfsport. Collega’s 
die in deze sport geïnteresseerd 
zijn, mogen steeds contact opne-
men met de sportsecretaris van de 
BPSB. Indien de respons de moeite 
loont, kunnen we via de sportse-
cretaris een Technische Commissie 
proberen uitwerken. Zo  kunnen 
de collega’s binnen deze sport 
zich verenigen en zich meten met 
elkaar.

Wij horen graag jullie reacties!

De sportsecretaris is bereikbaar via 
david_stevens83@hotmail.com.

Oproep
infosport
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BPSB tennis

BK enkel 2016: 
Roeselare

Zoals reeds vermeld in onze vorige nieuwsbrief zal 
het BK enkel 2016 opnieuw georganiseerd worden 
door de collega’s van de PZ RIHO.

Het BK enkel 2016 vindt plaats in TC Rumbeke op 
vrijdag 24 juni 2016.
Inschrijven kan tot 1 juni 2016 (of eerder indien 
volzet). Het maximum aantal deelnemers is be-
perkt tot 60.

Alle nuttige informatie op bpsbtennis.be.

BK dubbel 
2016: Bocholt

Ook de voorbereidingen voor het BK dubbel 2016 
zijn volop bezig.

Dankzij de collega’s van de PZ Noordoost-Limburg 
(NOL) zal het BK dubbel 2016 plaatsvinden op de 
terreinen van TC Bocholt en dit op vrijdag 9 sep-
tember 2016.

De nodige info hieromtrent zal weldra online ge-
plaatst worden op onze website. 



Uw gespecialiseerde  
leverancier voor de overheid!
Federale Politie, Lokale Politiezones, Politiesportbond,  
Brandweer, Defensie

Een greep uit onze merken:

Contacteer ons voor  
catalogi en/of stalen!
We werken met pasmodellen zodat u de maten 
kan beoordelen voor u bestelt.

 SPORTKLEDIJ  
 SPORTSCHOENEN
 SPORTARTIKELEN
 PROMOTIEKLEDIJ
 ZWEMKLEDIJ
 WERKKLEDIJ
 VRIJETIJDSKLEDIJ

montra bvba

L i l s e d i j k  28 B 9.2
2340 B e e r s e

T  :  014 50 05 86
F :  014 50 26 12

i n f o @ m o n t r a . b e
www.montra.be
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voetbal

Eerste outdoortornooi

Beste voetbalcollega’s,

Sinds enige tijd hebben wij binnen 
onze politiezone Assenede/Evergem 
een eigen ‘voetbalploegje’ opgericht 
onder de naam FC Kanimikski. Hiermee 
speelden wij reeds enkele tornooien. 
Onlangs lanceerden wij het idee om een 
eigen evenement op poten te zetten. 
Bijgevolg werd het ‘1ste Outdoortornooi’ 
in het leven geroepen en zijn jullie allen 
uitgenodigd om deel te nemen aan dit 
event. Hieronder volgt de praktische 
informatie.

Naam: 1ste Outdoortornooi PZ Assenede/
Evergem (5 tegen 5)
Doelgroep: Hulpdiensten (max. 20 
ploegen)
Datum:  Vrijdag 6 mei 2016
Locatie: Sportdomein Ter Walle te 9968 
Oosteeklo, Stroomstraat 8
Kostprijs: € 50 inschrijving waarvan € 20 
waarborg die na de laatste match wordt 
teruggegeven. 
Het inschrijvingsbedrag dient gestort te 
worden op het rekeningnummer  
BE 62 9731 4326 2061  (Argenta-bank).
’s Middags voorzien wij de mogelijkheid 
tot een spaghettimaaltijd, waarvoor 
eveneens vooraf kan worden ingeschre-

ven. De kostprijs bedraagt  
€ 10 per persoon.

Interesse om deel te 
nemen? 
Gelieve te mailen naar 
outdoortornooi@gmail.
com , met vermelding van 
volgende gegevens:
- gegevens verantwoorde-

lijke (naam, mailadres en 
telefoon- of gsm-num-
mer);

- teamnaam (max. 10 spe-
lers per ploeg);

- teamkleuren;
- eventueel het aantal 

gereserveerde spaghettimaaltijden.

Het speelschema en reglement (er wordt 
gespeeld volgens de regels van de zaal-
voetbal) worden ten laatste één week 
voor aanvang van het tornooi per e-mail 
overgemaakt aan de verantwoordelijke. 
Gezien het aantal ploegen beperkt is, 
is snel inschrijven de boodschap. Voor 
ieder team zal een aandenken voorzien 
worden.

In de nabijheid van het sportcentrum Ter 
Walle zijn er voldoende parkeermoge-

lijkheden. Het bijgevoegde plan toont de 
locatie.

Wij hopen er alvast een sportief eve-
nement van te maken en zijn verheugd 
jullie te mogen verwelkomen.

Het organisatiecomité 

infosport
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 1ste Outdoortornooi 

PZ Assenede/Evergem 

Inschrijven 
E-mail naar 

outdoortornooi@gmail.com 
(Max. 20 ploegen) 

 
Kostprijs 

€ 50 inschrijving 
(incl. € 20 waarborg) 
Te betalen na bevestiging 

 
 

Eetmogelijkheid 
Spaghetti (€ 10/per persoon) 

Voor wie? 
Hulpdiensten 

 
 

Datum 
Vrijdag 6 mei 2016 

 
 

Locatie 
Sportdomein Ter Walle  

Stroomstraat 8 
9968 Oosteeklo 

Vrijdag 6 mei 2016 
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Volleybal

Welkom bij de ‘Ch’tis’

Op donderdag 5 november 2015 
trok de volleybalploeg van de politie 
Namen voor het vijfde jaar op rij 
naar het land van de ‘Ch’tis’1. Daar 
namen ze deel aan een recreatief 
volleybaltornooi dat door de politie 
van Béthune (Frankrijk) werd georga-
niseerd.  

BETHUNE – Bij dit tornooi staan voor 
onze Franse buren ‘relaties’ centraal 
en dat laat zich duidelijk voelen. 
De hele dag door vinden er zowel op 
als naast het terrein ontmoetingen 
en uitwisselingen plaats. 
Er worden vaak vrienden voor het 
leven gemaakt. De sfeer is echt 
gezellig. 
De organisatie werkt als een goed 
geoliede machine en alles loopt van 
een leien dakje. 
En hun accent, dat samengaat met 
de taal van de Ch’tis, wat een genot 
voor onze Belgische oren!

Op sportief vlak, terwijl het niet de 
bedoeling was om te winnen dit jaar, 
heeft onze ploeg Polnam een kleine 
heldendaad verricht door in de 
finale het team van Lille te kloppen. 
Dit team is kampioen van de Franse 
noordelijke regio. Dit ondanks de 
sabotagepogingen inzake voeding 
en alcohol van onze tegenstanders 
doorheen de dag ;-)

Op de foto onderaan staan de leden 
van ons team: 
Nummer 8: Gilles Lepage (PZ Luik)
Nummer 1: Magali Tournay (DRH 
Fleurus)
Nummer 5: Emmanuel Boquet  
(parket Namen)
Nummer 12: Gregory Lempereur  
(PZ Chatelet)
Nummer 10: Stéphane Decoux  
(PZ Namen)
Nummer 4: Eric Saffer (PZ Namen)
Nummer 7: Vincent Marchal  
(PZ Namen)
Nummer 6: Sébastien Gigot  
(PZ Namen)
In het blauw ... de organisator als 
vertegenwoordiger van de Franse 
politie, gevloerd door de Belgische 
politie ;-)

Commissaris Marc Strobbe van de 
PZ Luik staat niet op de foto. Als ver-
tegenwoordiger van de Franstalige 
Sportfederatie heeft hij ons vereerd 
met zijn sympathieke aanwezigheid.

  1 De ‘Ch’tis’ is een verzamelnaam voor de bewoners 
van de Franse regio’s Nord-Pas-de-Calais en Picardië 

en hun speciale dialecten.
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BK Volleybal

PZ Namen kampioen

Op vrijdag 5 juni 2015 vond in het sportcen-
trum De Warande te Wetteren het Belgisch 
Kampioenschap Volleybal voor Politiedien-
sten plaats. In totaal hadden zich 26 ploegen 
ingeschreven, van over het hele land.
Alle 26 ploegen begonnen om 9 uur stipt aan 
de uitputtingsslag gezien het warme weer.
De politiezones Brugge en Namen speelden 
de finale. Na een spannende en hoogstaan-
de partij trok Namen aan het langste eind: 
het versloeg Brugge met twee sets tegen nul 
(25-21 en 25-21). De prijs voor de fair play 
werd weggesleept door de FGP Luxemburg, 
die ondanks het feit dat ze maar met vier 
waren, het tornooi speelden in plaats van 
forfait te geven. De prijs voor beste speler en 
speelster ging naar Joost Borremans van de 
PZ Namen en Julie Goemaere van de PZ Vlas. 
De bekers werden overhandigd door de bur-
gemeester van Wichelen, Kenneth Taylor, de 
korpschef, Gerrit-Jan Maes, en de afgevaar-
digde van de politiesportbond. De groepsfo-
to’s zijn te vinden op de Facebookpagina van 
BK volleybal politiediensten 2015.

Volley: BK 2016!
De lokale politie Namen organiseert samen 
met de gemeentes Namen en Profondeville het 
Belgisch Kampioenschap Volleybal voor Poli-
tiediensten. Het vindt plaats op vrijdag 3 juni 
2016 in sportcomplex La Hulle in Profondeville. 
Maximum 30 ploegen kunnen deelnemen. 
Voor meer informatie en inschrijvingen – voor 
30 april! – kunt u terecht bij de organisator: 
Vincent Marchal, op het nummer 081 24 99 13 
of via mail vincent.marchal@polnam.be.

#2/2016



TC Basketbal

Voortbouwen op eerste succes
In 2009 heeft het EK basketbal plaats-
gevonden in ’s Hertogenbosch (NL).  
Deze locatie is goed gekend bij Belgen 
door talrijke deelnames van ploegen uit 
Oostende, Knokke-Heist, Blankenberge, 
Luik, … op hun jaarlijks internationaal 
basketbaltornooi.  Maar op het EK had 
helaas geen enkele Belg een stap op het 
parket geplaatst.
Dat was de aanzet voor mij om con-
tact op te nemen met de BPSB om 
een nieuwe Technische Cel Basketbal 
op te richten.  Na goedkeuring kon de 
zoektocht beginnen naar gemotiveerde 
collega’s om de TC te bemannen en alles 
van nul op te starten.  De eer kwam mij 
toe, Björn Mus, om voorzitter te worden 
van de TC.  Tim Moerenhout nam de 
functie van secretaris voor zijn rekening 
en Dany Van Landeghem de functie van 
penningmeester.  Met drie personen zou 
alles niet lukken en daarom krijgen we 
ook hulp van Marcel Lanoye, Marchand 
Johan, Provoost Joachim en Philip Win-
tein.
Na twee jaar voorbereiding om een he-
renploeg uit de grond te stampen, werd 
een eerste grote overwinning behaald 
door tijdens de voorronde voor het EK 
2013 te Oostende zich rechtstreeks te 
plaatsen ten nadele van Monaco en 
Nederland.  Op het EK te Torino (IT) 
werd een bronzen medaille behaald!  
Het was sedert de jaren 60 dat er nog 
een Belgische politieploeg een medaille 
kon behalen op een EK!  Als voorzitter 
ben je dan natuurlijk apetrots.  Nu willen 
we voortbouwen op dit eerste succes, 
gewapend met wat meer ervaring.

NATIONALE MANNENBASKETBAL-
PLOEG
Ondertussen ligt het EK 2013 al een 
tijdje achter ons. Onze bronzen me-
daille verdedigen en misschien stiekem 
hopen op een nog beter resultaat op 
het volgende EK te Athene in 2017 doet 

iedereen van de ploeg en de TC dromen.  
Maar eerst moet er hard gewerkt wor-
den aan de ploeg en moeten er selecties 
gebeuren!
Enkele spelers zijn gestopt wegens 
een blessure of omdat ze niet meer in 
competitie spelen. Eenmaal per maand, 
met uitzondering van de zomermaan-
den, komen de spelers en staff samen in 
de kazerne te Wilrijk om te trainen. De 
bedoeling is om nieuwe spelers te inte-
greren in de ploeg en dat de spelers van 
in 2013 hun selectie opnieuw afdwingen.  
Alle spelers dienen dit te doen door 
blijk te geven van hun inzet en aanwe-
zigheden, basketbalniveau en prestaties 
tijdens wedstrijden tegen burger- en 
politieploegen.
Speel je competitiebasketbal en ben je 
geïnteresseerd om je bijdrage aan de 
ploeg te leveren? Neem dan contact op 
met mij op dit mailadres: bjorn.mus@
politie-oostende.be.

Björn Mus, voorzitter TC Basketbal

 

� p28 �



� p29 �

BK Judo

Enkele kleppers

LEUVEN – Op 19 december 2015 vond 
het Belgisch Kampioenschap judo voor 
politiediensten plaats. Voor de eerste 
keer vond dit kampioenschap plaats in 
de Sportoase te Leuven. De organisa-
tie van de Belgische Politiesportbond, 
in samenwerking met de politiezone 
Leuven, de Vlaamse Judofederatie (VJF) 
en de Fédération Francophone Belge de 
Judo (LFBJ), werd uitgevoerd door Andy 
Hermans en Dimitri Vandevenne.
In een zeer mooie dojo met tribune 
was de opkomst echter beperkt. Toch 
vonden er enkele spannende en mooie 
judowedstrijden plaats tussen politie-
ambtenaren, militairen en veiligheids-
personeel.

Bij de vrouwen werden de medailles 
verdeeld onder deelnemende militairen. 
De ‘politievrouwen’ lieten zich deze keer 
niet zien.
Bij de mannen waren de grote over-
winnaars Gert Maes, Tom Delange en 
Benjamin Goossens. Ze wonnen elk de 
gouden medaille in hun respectievelijke 
gewichtscategorie, sommigen al mak-
kelijker dan anderen. Op het einde van 
de dag organiseerden we nog een open 
categorie. Alle kleppers uit de verschil-
lende gewichtscategorieën kregen de 
mogelijkheid om het onderling uit te 
vechten. Na enkele spannende wedstrij-
den mocht Benjamin Goossens zich als 
winnaar laten uitroepen.

Wij willen alle deelnemers bedanken 
voor hun komst. De scheidsrechters 
mogen we natuurlijk ook niet vergeten; 
zonder hen kunnen we geen wedstrijden 
laten plaatsvinden.
We nodigen bij deze alle judoka’s 
(politie, brandweer, militaire en vei-
ligheidsdiensten) uit om in december 
2016 opnieuw af te zakken naar Leuven. 
De deelname zal ook gelden voor een 
eventuele selectie aan het EK voor poli-
tiediensten in 2019. 

infosport
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Uitslagen Belgische Kampioenschappen judo voor 
politie, brandweer, militaire en veiligheidsdiensten  

19 december 2015

BK Judo

Vrouwen:

-63kg geen deelnemers

+63kg 1) FIZAINE Laurie mil

2) VERELST Anke mil

Mannen:

-66kg 1) MAES Gert mil

2) DEDEYSTER Jordy PZ RIHO (Belgisch kampioen politie)

-73kg 1) DELANGE Tom DAP (Belgisch kampioen politie)

2) DELVILLE Bjorn zoon politie

-81kg geen deelnemers

-90kg 1) GOOSSENS Benjamin PZ Dijleland (Belgisch kampioen politie)

2) WAHLEN Jonathan PZ Waver

3) FONTAINE Thomas mil

3) VANDECAUTER Eddy mil

+90kg geen deelnemers

Open 1) GOOSSENS Benjamin PZ Dijleland (Belgisch kampioen politie)

2) MAES Gert mil

3) DELANGE Tom DAP

Belgisch kampioenen politie

Vrouwen: 
 
geen

Mannen: 
 
DEDEYSTER Jordy (-66kg) 
DELANGE Tom (-73kg) 
GOOSSENS Benjamin (-90kg en open)
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OPEN  |  ma - di - woe - do - vrij : 8u30 - 12u30 & 13u30 - 18u00  |  za : 9u00 - 13u00
Nieuwevaart 7, 9000 Gent | deco@polarpaints.be | T 09 374 78 26 | ruime parking

VERVEN WAND- EN VLOERBEKLEDING RAAMDECORATIE INTERIEURADVIES

COMBINEER 1200 KLEUREN TINTEN 
MET 800 VERTROUWDE KLEUREN!

VERFGROOTHANDEL

KOM KIJKEN NAAR ONS
VERNIEUWD KLEURENCONCEPT,
VERNIEUWD TRENDY BEHANG 

EN RAAMDECORATIE!

Gratis 
kleuradvies  

bij aankoop vanaf 
€250 verf, geldig tot 

eind april

C E N T E R
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Sportverzekering
BPSB

Voor de leden van de BPSB en de NIET-leden die een dagverzekering nemen, voorziet onze  
Ethias polis, in het kader van bonds- of clubactiviteiten, een verzekering voor:

- burgerlijke aansprakelijkheid;
- lichamelijke ongevallen;
- overlijden en begrafenisvergoeding;
- bestendige invaliditeit;
- rechtsbijstand;
- schade aan gebruikte gebouwen en materiaal.

Ethias verzekert binnen de BPSB, in clubverband, zowel de individuele sportbeoefening als  
de beoefening van de ploegsporten.

Het belangrijkste element van deze polis is een bijkomende verzekering van de individuele  
training en sportbeoefening, zelfs buiten de BPSB,  voor volgende sporten die bijdragen tot  
de fysieke conditie of bekwaamheid van de politieambtenaar: 

- SPECIFIEKE BEROEPSBEKWAAMHEDEN:  
paardrijden, hondenafrichting, schieten (pistool – geweer – kleiduifschieten),  
vechtsporten (judo, karate, zelfverdediging); 

- SPORTEN DIE BIJDRAGEN TOT DE FYSIEKE CONDITIE:  
fitness – lopen – zwemmen en wielrennen.

Wij voorzien ook een bijzondere polis voor vrijwillige medewerkers en voor de niet-leden die deel-
nemen aan promotionele activiteiten van de BPSB en zijn aangesloten clubs om leden te werven.
Geen enkele sportfederatie heeft een uitbreiding voor individuele sportbeoefening zoals de BPSB!  
Deze uitbreiding werd specifiek bedongen voor politiemensen!

 U kan over deze polissen informatie vinden op www.bpsb.be.
 De verzekeringen gelden zowel in België als in het buitenland.

Opgelet ! 
Het lidgeld dat aan de BPSB wordt betaald, wordt door bijna alle ziekenfondsen gesubsidieerd. Met uw 
lidgeld ondersteunt u de sport binnen de politie. Clubs kunnen de nodige ondersteuning krijgen voor het 
organiseren van tornooien en wedstrijden.
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28ste EK Hengelen 2015

Geen overwinning voor de Belgen

Het 28ste Europees Kampioenschap  
Hengelen 2015 vond plaats op 4 en  
5 september in Szeged, Hongarije
(Maty-ér). De Belgen behaalden geen 
overwinning en hopen het dit jaar in 
Italië beter te doen.

Op vrijdag 8 augustus 2015 vertrokken 
we met een zestal wagens voor een rit 
van 1 608 km richting Szeged in  
Hongarije. We kwamen samen voor een 
overnachting in Wörth an der Donau 
om de volgende dag dan door te rijden 
naar Szeged en daar het 28ste Europees 
Kampioenschap voor politiediensten te 
betwisten.

De 7 deelnemende landen waren België, 
Duitsland, Engeland, Ierland, Italië,  
Nederland en Hongarije waaruit er  
24 teams werden gevormd. In totaal wa-
ren er 120 deelnemers uit deze landen.

Ons verblijf dit jaar was het Olympic 
and Sport Centre of Szeged waar op de 
olympische roeibaan onze competitie 
zou doorgaan. Het was een prachtige 
accommodatie, maar we waren er ons 
van bewust dat het geen gemakkelijke 
competitie zou worden daar het een 
geheel andere visserij is dan we hier in 
België gewoon zijn. 

Het zou een moeilijke en overwegende 
karpervisserij worden. Dit werd nogal 
vlug bevestigd toen we zondag met het 
team gingen kijken naar het Hongaarse 
kampioenschap ‘feeder’ waar we toch 
het een en het ander hebben bijgeleerd 
omtrent de plaatselijke visserij.

De volgende dag onder een zengen-
de hitte was het onze beurt. Met een 
temperatuur steeds tussen de 35 en 38 
graden werden de trainingen aangevat. 
Naarmate de trainingsdagen vorderden 
en onze materialen werden aangepast 
aan de plaatselijke omstandigheden, 
werd er beter gevangen. Wat er op de 
trainingen ook duidelijk was opgevallen, 
was dat de plaats zeer belangrijk zou zijn 
voor het vangen van vis. Een goeie num-
mer op de trekking zou al veel kunnen 
goed maken.
Woensdagavond was er dan de ver-
broederingsavond waar de vriendschap 
onder alle deelnemers weer duidelijk 
naar boven kwam. Velen hebben het de 
volgende dag wel gevoeld.

Donderdag was de laatste trainings-
dag en deze werd ook gebruikt om alle 
materiaal tot in de puntjes af te stellen. 
’s Avonds was er de officiële opening met 
een etentje en alsook de trekking voor 

de plaatsnummers van de twee competi-
tiedagen. 
Hierna werd dan ook door de meeste 
deelnemers nog gestart met het prepare-
ren van het voeder voor de eerste wed-
strijddag om dan op de kamer te gaan 
dromen van een hopelijk goede vangst 
op de wedstrijddagen.

Vrijdag vroeg uit de veren en eerst een 
stevig ontbijt om dan te vertrekken naar 
het wedstrijdwater waar we om 8 uur 
onze stek konden innemen om onze 
uitrusting op te stellen. Er werd in lijn 
gevist, ingedeeld in vijf sectoren.
Om 10 uur werd het signaal gegeven 
voor de wedstrijd met de vaste stok waar 
na 5 uur durende competitie het eindsig-
naal weerklonk. Na weging waren de eer-
ste sectorwinnaars gekend. Het thuisland 
Hongarije was duidelijk onder stoom en 
zette zowel individueel als in team een 
sterke prestatie neer. De Belgen deden 
het niet zo goed. Hugo Vercammen was 
eerste Belg met een 5de plaats, Danny 
Vanfleteren een 7de en Wesley Vanderlin-
den een 11de, elk in zijn sector.

De tweede dag, wanneer met een molen 
moest worden gevist, waren er nog ver-
schillende kanshebbers voor de individu-
ele titel en eveneens voor de landentitel. 
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Het wedstrijdwater: de olympische roeibaan te Szeged

Training met de feeder

In actie tijdens de wedstrijd met de vaste stok
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Om 10 uur werd opnieuw het startsig-
naal gegeven om na 5 uur spanning en 
strijd de eindwinnaar van het EK 2015 te 
kennen. Na het affluiten van de wedstrijd 
werd naarmate de weging vorderde, 
opnieuw vastgesteld dat Hongarije er 
zeer sterk was uitgekomen. Ze hadden 
duidelijk het voordeel van hun thuiswa-
ter waargemaakt en waren Europees 
Kampioen in het landenteam.

Voor de individuele winnaar was het nog 
even afwachten en werd er druk gere-
kend om enig inzicht te hebben. Helaas 
voor onze Belgische deelnemers zat er 
geen overwinning in. Op dag 2 was Hugo 
Vercammen  eerste Belg met een 13de 
plaats, Wesley Vanderlinden volgde op 
een 14de plaats terwijl Danny Vanfleteren, 

Marc Haelterman en Gustaaf Daems elk 
de 20ste plaats namen in hun sector.

Het nationale team van Hongarije werd 
Europees kampioen met 41 punten 
gevolgd door Engeland met 74 punten en 
Duitsland met 104 punten. 
België had zijn jaar niet en behaalde een 
teleurstellende zevende plaats.

De individuele titel was voor onze  
Engelse vriend 
1. Rutherford Bill (Eng.)  

met 3 pnt. en 43,680 kg.
2. Horath Béla ( Hong.)  

met 3 pnt. en 38,330 kg.
3. Hujber Maté ( Hong.)  

met 4 pnt. en 39,180 kg.
 

Hierbij wensen wij dan ook onze spon-
sors te danken: Michèle Van Den Eynde 
voor het ter beschikking stellen van de 
voeders, Claudine Verbeke voor onze 
kledij en de BPSB voor hun steun.

Wij hopen het in ieder geval dit jaar,  
op 30 september en 1 oktober 2016, 
beter te doen in Italië en dit op de  
rivier Mincio. 

Voor het Belgian Police Fishing Team ( BPFT)
Danny Vanfleteren

De Belgische deelnemers. Staand van links naar rechts: Gustaaf Daems, Marc Hael-
terman, Danny Vanfleteren, Patrick Jacobs en Eddy Geudens. Zittend: coach Anthony 

Vandenbussche, Hugo Vercammen en Wesley Vanderlinden. 

Europees kampioen: nationaal team Hongarije

De individuele kampioenen (3de,1ste, 2de )

28ste EK Hengelen 2015
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Hondenbrigade PZ Namen 10 jaar

Nationale hondenbiatlon 

Dit jaar viert de hondenbrigade van 
de politiezone Namen haar 10-jarige 
bestaan. Om dit te vieren, organi-
seert de zone op vrijdag 3 juni 2016 
haar eerste nationale hondenbiatlon. 
Bedoeling is om tijdens een sportac-
tiviteit de relaties tussen de verschil-
lende politiediensten en Defensie te 
versterken. Ook deelnemers zonder 
hond zijn welkom.

Op het programma: een proef die 
in drie categorieën is opgesplitst. De 
eerste met verdedigingshonden, de 
tweede met andere politiehonden en 
de derde categorie zonder hond. 
De hondenbiatlon is een sport die 
voor de hond bestaat uit: canicross, 
agility en gehoorzaamheid. Voor de 
begeleider is dat canicross, hindernis-
senparcours en schieten. 

Voor wie: politiemensen of militai-
ren, met of zonder hond, met maxi-
mum rond de 200 deelnemers.

Waar: vertrek vanuit het militair 
domein van Wartet, Rue aux Vallées, 
in Marche-les-Dames, Namen.
Het parcours loopt langs verschil-
lende sites die werden uitgekozen 
wegens hun uniek, groen en uitzon-
derlijk karakter. Ze zijn typisch voor 
de streek van Namen en nodigen uit 
tot ontspanning en inspanning. Het 
sportieve aspect wordt uiteraard in 

infosport
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13.05.2016 Visvijver De Meren
Dorpstraat 86
3130 Begijnendijk

Vijver – Plaatselijk 
reglement. Geen voeder: 
enkel maden, mais en 
plaatselijke korrels. 
Vaste top en elastiek 
toegelaten.

12.30

27.05.2016 Verenigde Zemstse Vissers
Pater Pennickxstraat 45
1982 Elewijt ( Zemst )

Vijver – Plaatselijk 
reglement te volgen.    
Elastiek toegelaten.

12.30

17.06.2016 Fortvissers Bornem.
Barelstraat 228
Bornem

Vijver – Plaatselijk 
reglement te volgen.  
Vaste top en elastiek 
toegelaten.

12.30

01.07.2016 De Slijkvissers Walem
Weverstraat ongeveer nr. 35
2800 Mechelen

Vijver – Plaatselijk 
reglement te volgen.    
Elastiek toegelaten.

12.00

ZATERDAG 
09.07.2016

Open koppelwedstrijd politie.
Trekking nummers
Markt 14
8710 Wielsbeke
INFO VOLGT

Maximum 20 koppels.
Plaatselijk reglement 
volgen.
Adres: Rijksweg 314 te
8710 Wielsbeke.

Vissen
10 – 13u.
en
14 – 17u.

26.08.2016 Bloso – IJzer
Spaarbekken
Nieuwpoort.

Open water, IJzer.
(Open wedstrijd
( Vaste stok of met 
molen )

12.30

09.09.2016 Gent Watersportbaan.
Volkse Tuintje
Halfweg 2 te 9000 Gent

Kanaal. 
(Open wedstrijd
( Vaste stok of met 
molen )

12.30

16.09.2016 M.D.M.
Schoolstraat 8
Nederzwalm

Vijver – Plaatselijk 
reglement te volgen.    
Elastiek toegelaten.

12.30

30.09.2016
01.10/2016

Europees Kampioenschap
Fiume Mincio, Italië

Rivier.

07.10.2016 Zeekanaal te Willebroek 
(Windmolens)
Inschrijven: Café De Zeehaven
Groene laan 70
2830 Willebroek

Kanaal.  Open wedstrijd
( Vaste stok of met 
molen )

11.00

2016 Prijsuitreiking nog te bepalen

Voorzitter: DAEMS Gustaaf, Boomsesteenweg 120 te 2830 Willebroek. GSM 0496 87 18 80
Secretaris: VANFLETEREN Danny, Amerikalaan 98 te 8530 Harelbeke. GSM 0473 86 21 85
Raadslid: WOUTERS Ivo, Ontvangersweg 2 te 1820 Steenokkerzeel. GSM 0475 80 04 49
Raadslid: HAELTERMAN Marc, Fietelstraat 151 te 9700 Oudenaarde. GSM 0475 44 27 95
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de verf gezet door de heuvelachtige 
regio.
Wanneer: op vrijdag 3 juni 2016 tussen 
9 en 17 uur. Deze datum komt ongeveer 
overeen met de oprichting van de hon-
denbrigade in juni 2006.

Inschrijving: kost 15 euro en gebeurt via 
de site www.biathlon-namur.xyz waar u 
een online formulier vindt. U hebt het 
paswoord ‘canine5303’ nodig om het in 
te vullen. De inschrijvingen worden op 
30 april afgesloten of als het maximum 
aantal deelnemers is bereikt.

Meer info:  
lokale politie Namen, hondenbrigade,  
mail brigade.canin@polnam.be of 
biathlon.namur@gmail.com.

Hondenbrigade PZ Namen 10 jaar

Kalender 2016
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Komende wedstrijden!

6/5/2016:  
1ste outdoor voetbaltornooi (5 tegen 5) te Oosteeklo 

3/6/2016:  
Belgisch Kampioenschap tafeltennis om 9 uur te 
Blegny

3/6/2016:  
Belgisch Kampioenschap volleybal om 8.30 uur te 
Profondeville

24/6/2016:  
Belgisch Kampioenschap tennis enkel om 8.30 uur te 
Roeselare

8/5/2016:  
Belgisch Kampioenschap triatlon om 13 uur te Geel

18/6/2016:  
8ste Flikkentocht Overijse - Citadel Namen - Overijse 
voor wielertoeristen om 9.15 uur 

2/7/2016:  
Belgisch Kampioenschap wielrennen om 12 uur te 
Olen centrum

9/9/2016:  
Belgisch Kampioenschap tennis dubbel om 9 uur te 
Bocholt

15/9 --> 19/9/2016:  
Europees Kampioenschap wielrennen in Erpe-Mere

Meer informatie omtrent deze wedstrijden kunt u vin-
den op onze website: www.bpsb.be bij Actueel 
-Kalenders en BPSB Kalender.
Ik verwijs ook naar www.tcfiets.be voor het 
wielrennen en naar www.bpsbtennis.be voor 
het tennis. Voor de motorritten dient u de website  
www.blue-bikers.be te bezoeken.
Activiteiten van de Europese Sportbond kunt u  
vinden op www.uspe.org.

Onze collega Delfine Persoon sierde de cover 
van ons eerste digitale magazine Infosport. Eind vorig 
jaar behaalde de wereldkampioene boksen op het 
Sportgala in Brussel de titel van Sportvrouw van het 
Jaar. Delfine hield judoka Charline Van Snick en zeil-
ster Evi Van Acker achter zich. Kevin De Bruyne werd 
uitgeroepen tot Sportman van het Jaar.
Delfine verdedigde vorig jaar twee keer succesvol 
haar wereldtitel bij de WBC-lichtgewichten. In april 
klopte ze in Bern de Zwitserse Nicole Boss. In novem-
ber was zij voor eigen volk in Zwevezele te sterk voor 
de Française Maiva Hamadouche. Persoon staat eer-
ste op de wereldranglijst en is ook regerend wereld-
kampioene bij de WIBF-, WBF- en WIBA-federaties. 
Van harte proficiat namens alle collega’s Delfine! 

Sportkalender BPSB Delfine Persoon

infosport

Sportvrouw van het 
jaar 2015

infosport

#2/2016



infosport


