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Beste collega’s,

Na een overvloedige sportzomer met achtereenvolgens EURO 2016, 
de Tour de France en de Olympiade in Rio heeft zelfs de meest  
fervente sportliefhebber een adempauze nodig. Ons land beleefde 
tal van emoties met de lotgevallen van onze Rode Duivels en  
geletruidrager Greg Van Avermaet. De oogst van Rio bedraagt liefst 
zes medailles, in het wielrennen, Greg Van Avermaet (goud) op de 
weg en Jolien D’hoore (brons) op de piste, zevenkampster Nafissa-
tou Thiam (goud), zwemmer Pieter Timmers (zilver) en judoka Dirk 
Van Tichelt (brons). Ook de ploegsport kwam op de voorgrond met 
een olympische finale voor de Red Lions in het hockey, die zilver 
opleverde. Hopelijk kan men dit momentum gebruiken om de sport 
in ons land verder te promoten. 
Wat de politiesport aangaat, kijken wij met belangstelling uit naar 
de prestaties van onze nationale volleybal- en basketbalploegen. 
De volleyballers bereiden zich reeds enige tijd voor op de kwali-
ficatieronde voor het EK. Wij organiseren deze voorronde van 31 
januari tot en met 3 februari 2017 in Profondeville. Ons team zal de 
Nederlandse en Finse ploegen partij moeten geven om de kwalifica-
tie voor de eindronde af te dwingen. De winnaar van de voorronde 
gaat door, terwijl ook de tweede nog een kans maakt om een plaats 
bij de acht beste landen te bemachtigen. De eindronde wordt in mei 
georganiseerd door onze Bulgaarse collega’s in Varna. Wij hopen dat 
het trainingswerk zal lonen en wij duimen voor onze ploeg. Suppor-
ters op post!
Onze basketbalploeg is rechtstreeks geplaatst voor de eindronde van 
het EK in Athene eind september 2017. Dit danken zij terecht aan 
hun knappe bronzen medaille op het laatste EK in Turijn in 2013. Zij 
beginnen dit najaar aan hun voorbereiding voor het EK dat doorgaat 
in de heimat van de regerend Europees kampioen. Wij wensen ons 
team veel succes en mikken opnieuw op eremetaal!

Met collegiale groeten,
Luc Smeyers
Voorzitter

colofon
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Belgische Politiesportbond –  
Nederlandstalige vleugel vzw

Onder de hoge bescherming van  
Zijne Majesteit de Koning

Aangesloten bij  
de Europese Politie Sportbond (USPE),  
het Belgisch Olympisch Interfederaal Comité 
(BOIC) en de Koninklijke Belgische  
Voetbalbond (KBVB)

Raad van Bestuur
Voorzitter: Luc Smeyers
Ondervoorzitter: Carlos De Walsche
Secretaris: Leo Mares
Sportsecretaris: David Stevens
Penningmeester: Lucien Taveirne

Provinciale afgevaardigden 
Ben Benhaddou (Antwerpen),  
Frank Mangelschots (Oost-Vlaanderen), 
Bjorn Mus (West-Vlaanderen),  
Jacques Winderickx (Brussels Gewest) en 
Louise Vekemans (Vlaams-Brabant)

info@bpsb.be
www.bpsb.be  
(voor o.a. de nationale sportkalender)

www.uspe.org  
(voor de internationale sportkalender)

Dit magazine verschijnt enkel digitaal.

Coördinatie/lay-out: 
Directie van de communicatie -  
Federale politie: Saskia Van Puyvelde -  
Lavinia Wouters

Volg ons op Facebook....  
Belgische Politie Sport Bond BPSB
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Voor het jaar 2016 en 2017 willen we de 
organisatie van de kampioenschappen 
vanuit de BPSB maximaal blijven on-
dersteunen. Indien iemand van buiten 
de BPSB graag een kampioenschap wil 
organiseren, kan hij dit ook doen na het 
bekomen van de nodige informatie en 
lidmaatschap van de BPSB. Financiële 
en logistieke steun kan hiervoor aange-
vraagd worden aan de Raad van Bestuur 
via de sportsecretaris in functie van de 
noden.

Er werd in 2015 deelgenomen aan 4 
Europese Kampioenschappen, ingericht 
door de USPE. Er kon enkel voor het 
Europees Kampioenschap Basket bij de 
dames geen ploeg afgeleverd worden.
Wij hebben momenteel 2 nationale 
ploegen in de sporttakken Volleybal en 
Basketbal die ondersteund worden door 
de BPSB.

Zoals gesteld in 2013, werd er in 2015 
geen vergadering van de sportcom-
missie meer georganiseerd wegens 
een gebrek aan belangstelling tijdens 
de voorgaande jaren. De verschillende 
Technische Commissies (TC) werden per 
sporttak uitgenodigd – voor de aanvang 
van de maandelijkse Raden van Bestuur 
BPSB alsook voor aanvang van het drie-
maandelijkse koepeloverleg BPSB-FSPB 
– om hun werking te evalueren en steun 
te verlenen bij het uitwerken van hun 
doelstellingen. De TC’s zijn en blijven de 
motoren van de sporttakken.
Dit jaar werd er ook ingezet op com-
municatie. De sportkalender kreeg een 
nieuw kleedje en werd regelmatig (bij 
elke aanpassing) op de website  
http://www.bpsb.be geplaatst.  

Daarnaast kreeg de kalender het digitaal 
magazine Infosport naast zich met de 

resultaten en aankondigingen van de 
wedstrijden (met dank aan de federale 
politie).

Ik zou iedereen nogmaals van harte 
willen uitnodigen om deel te nemen 
aan de wedstrijden, te supporteren , te 
(blijven) organiseren, te ondersteunen 
waar nodig, te faciliteren en de sport 
binnen de politie een warm hart toe te 
dragen.

Met vriendelijke en sportieve groeten,

David Stevens
Sportsecretaris BPSB

In het jaar 2015 werden elf Belgische Kampioenschappen georga-
niseerd (ter vergelijking: 7 in 2014,  9 in 2013, 10 in 2012 en 13 in 
2011/2010). Daarnaast werden er ook 4 regionale kampioenschappen 
georganiseerd.
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11 BELGISCHE EN 4 REGIONALE  
KAMPIOENSCHAPPEN

Vlaams Kampioenschap cyclocross en MTB op  
18 januari 2015

Kampioenschap Brussels Gewest veldlopen op  
6 maart 2015 te Kortenberg

Belgisch Kampioenschap Tafeltennis op  
13 maart 2015 te Blegny

Belgisch Kampioenschap Trail op 14 maart 2015 te Gent

Kampioenschap West-Vlaanderen Voetbal (veld) op  
30 april 2015 te Izegem

Belgisch Kampioenschap Duatlon op 21 mei 2015  
te Hooglede

Belgisch Kampioenschap Triatlon op 21 mei 2015  
te Hooglede

Belgisch Kampioenschap Volleybal op 5 juni 2015  
te Wetteren

Belgisch Kampioenschap Mountainbike op  
19 juni 2015 te Herent

Belgisch Kampioenschap Tennis Enkel op  
19 juni 2015 te Rumbeke

Belgisch Kampioenschap Wielrennen op  
28 juni 2015 te Zottegem

Belgisch Kampioenschap Tennis Dubbel op  
11 september 2015 te Geel

BENE Kampioenschap Wielrennen op  
12 september 2015 te Sint-Jozef-Olen

Belgisch Kampioenschap Judo op 19 september 2015  
te Leuven

Kampioenschap Vlaams-Brabant op 13 november 2015  
te Kortenberg

DEELNAME AAN 4 EUROPESE KAMPIOENSCHAPPEN

Ondanks de beperkte werkingsmiddelen is de BPSB er in 
2015 opnieuw in geslaagd om verschillende collega’s te 
kunnen afvaardigen voor de Europese Kampioenschap-
pen. Hierbij kon onze Belgische politie zich opnieuw 
meten met andere collega’s binnen Europa. Ook de 
uitwisseling van ervaringen en collegialiteit werden dit 
jaar gegarandeerd.

Europees Kampioenschap Judo te Dresden (Duitsland)  
Europees Kampioenschap Tennis te Milaan (Italië) 

Europees Kampioenschap Tafeltennis te Varna (Bulgarije)

Europees Kampioenschap Hengelen te Szeged (Hongarije)

2 NATIONALE PLOEGEN

In 2015 zag de nationale volleybalploeg het daglicht. 
Daarnaast werd er in 2015 ook aandacht besteed aan de 
nationale basketbalploeg. Beide ploegen dienen toe-
komstgericht (2017) aan te treden in de internationale 
kampioenschappen. De BPSB probeert deze ploegen 
zoveel mogelijk te ondersteunen en biedt daarvoor in 
samenwerking met de federale politie een trainingsplaats 
aan in Wilrijk en Brussel.

DE BPSB WAS VERANTWOORDELIJK VOOR  
VERSCHILLENDE ORGANISATIES IN 2015 

Naast de Belgische, Europese en regionale organisaties 
sprongen volgende organisaties ook in het oog:

12 wedstrijden hengelen (kalender op www.bpsb.be)

9 veldlopen (cross)  (kalender op www.bpsb.be)

Verschillende wielerritten door onze TC Fiets  
(www.tcfiets.be) 

Diverse motorritten Blue Bikers (www.blue-bikers.be)

Schietwedstrijd te Antwerpen op 17/10/2015

1 quiz (PZ Bodukap)

Fietsvakanties naar Mallorca (www.tcfiets.be)

RAAD VAN BESTUUR

De sportsecretaris nam samen met de andere leden van 
de BPSB deel aan de Raden van Bestuur (elke maand één) 
in 2015. Ook dit jaar had de sportsecretaris zijn inbreng 
samen met de andere leden binnen de koepel (overleg 
tussen de Nederlandstalige en Franstalige vleugels van de 
sport binnen de politie eenmaal om de drie maanden).

BPSB – KALENDER EN INFOSPORT

De Belgische Politie Sportbond kon zijn sportkalender 
updaten naar een digitale en overzichtelijke versie die 
steevast op de website van de BPSB staat. Daarnaast zag 
het digitale magazine Infosport het daglicht waardoor de 
communicatie omtrent evenementen binnen de politie 
maximaal kon gebeuren.

De sportsecretaris van de BPSB behandelde in 2015 maar 
liefst 1596 mails over het hele jaar.
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Gezond sporten

Medisch en ethisch  
verantwoord sporten

De sportsecretaris is dit jaar in de weer 
om het luik ‘Medisch en ethisch verant-
woord sporten’ voor de Belgische Politie 
Sport Bond op de rails te zetten. Zowel 
medische preventie als een repressief 
dopingbeleid voor de sport binnen de 
politie zijn de speerpunten van dit pro-
ject. In dit artikel gaan we dieper in op 
het medische luik. In ons volgend num-
mer gaan we het dopingbeleid onder de 
loep nemen.

Sinds 1 januari 2015 is het decreet 
gezond en ethisch sporten van 20 
december 2013 volledig van kracht. Het 
vervangt het decreet medisch en ethisch 
verantwoord sporten van 13 juli 2007.
Vanaf deze datum zijn de verplichtingen 
inzake gezond sporten voor uw sport-
federatie gewijzigd ten opzichte van de 
vroegere MVS-regelgeving.
Wat betekent dit nu concreet voor onze 
sportfederatie? U vindt dit terug in de 
volgende checklist op de website Gezond 
Sporten:
Checklist: https://cjsm.be/gezondspor-
ten/sites/gezondsporten/files/public/
checklist_gezond_en_ethisch_sporten_
sportfederaties.pdf  
Een eerste stap in dit proces is name-
lijk: ‘voorzien in een duurzame betrok-
kenheid van minstens één arts in de 
totstandkoming en uitwerking van haar 
gezond sportenbeleid’. Wij doen dus een 
warme oproep naar een arts die samen 
met onze BPSB het medisch en ethisch 
beleid van onze federatie wil ondersteu-

nen.
 Over het beleidskader vindt u meer in-
formatie op de website Gezond Sporten: 
https://cjsm.be/gezondsporten/themas/
gezond-sporten/beleid-en-verplichtingen
 
OPROEP: collega’s gezocht die samen 
met de sportsecretaris het medisch 
en ethisch beleid van de BPSB willen 
uittekenen. Wij hebben ook nog een 
arts nodig. Door de beperkte werkings-
middelen is het budget voor een arts 
binnen onze federatie echter beperkt.

BELEID EN VERPLICHTINGEN

1. Gezond Sporten –  
definitie en beginselen
Gezond sporten gaat over sporten op 
een verantwoorde en verantwoordelijke 
manier, waar zorg wordt besteed aan 
iemands fysieke en psychische integri-
teit, maar ook aan maatschappelijke 
verantwoordelijkheid en sociaal welzijn. 
Gezond sporten wordt dan ook gedefini-
eerd als sporten in omstandigheden die 
in overeenstemming zijn met iemands 
fysiek, psychisch en sociaal welbevinden.
De sport en de sporter staan daarbij cen-
traal. Gezond en ethisch sporten moeten 
geïntegreerd deel uitmaken van alle initi-
atieven tot sportbeoefening, de orga-
nisatie van de sport en het sportbeleid. 
Het decreet en het beleid inzake gezond 
sporten doet een beroep op eenieders 
verantwoordelijkheid om bij te dragen 
tot een kwalitatieve sportbeoefening.

Elke sportorganisatie heeft bovendien 
de maatschappelijke opdracht om bij 
te dragen tot de ontwikkeling van een 
sportklimaat waarbij rekening wordt ge-
houden met de leeftijd, de draagkracht, 
de behoeften en de mogelijkheden van 
de minderjarige sporter, onder meer 
door de organisatie en de werking van 
participatiestructuren voor minderjari-
gen te bevorderen en te ondersteunen.

2. Beleid Gezond Sporten –  
uitgangspunten
Elke sportorganisatie bevordert het ge-
zond sporten, rekening houdend met de 
aard en de context van de sportbeoefe-
ning, onder meer door de omstandighe-
den en toestanden die negatief inwerken 
op de fysieke of psychische integriteit 
van de sporter daadwerkelijk te voorko-
men en te bestrijden door doelmatige 
initiatieven en gepaste maatregelen.
Elke sportorganisatie heeft de ver-
antwoordelijkheid om voor sporters 
toegankelijke en relevante informatie te 
verschaffen over:
1. de preventie van specifieke risico’s, 

verbonden aan het beoefenen van de 
desbetreffende sport;

2. de initiatieven die genomen zijn om 
het gezond sporten voor de sporter te 
bevorderen.

Voor de minderjarige sporter wordt de 
informatie ook beschikbaar gesteld aan 
diens ouders of voogd of de persoon die 
de bewaring over de minderjarige heeft.

infosport
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3. Verplichtingen Gezond Sporten – 
concreet
Om het gezond sporten te bevorderen, 
moet elke sportorganisatie een beleid 
uitwerken dat minstens:
1. een analyse van de sportspecifieke ri-

sico’s bevat die zich kunnen voordoen 
bij de beoefening van de betreffende 
sport, alsook de maatregelen en initi-
atieven die zijn genomen ter voorko-
ming en bestrijding ervan;

2. een keuze bevat over het al dan niet 
aanbevelen of opleggen van een sport-
medisch geschiktheidsonderzoek;

3. een keuze bevat over het al dan niet 
toepassen van leeftijdsgrenzen;

4. voorziet in een continue doorstroming 
van informatie erover bij haar leden;

5. beschikbaar is in een vorm waarin, 
in voorkomend geval, schriftelijk of 
digitaal gerapporteerd kan worden aan 
de administratie. Voor sportfederaties 
die erkend zijn overeenkomstig het 
decreet op de sportfederaties, komen 
daar nog twee opdrachten bij:

6. informatie in geanonimiseerde en sta-
tistische vorm bijhouden van sportspe-
cifieke risico’s en lichamelijke schade 
met een weergave van de evolutie 
daarvan in de tijd;

7. voorzien in een duurzame betrok-
kenheid van minstens één arts in de 
totstandkoming en uitwerking van 
haar gezond sportenbeleid.

Deze verplichtingen worden voor de 
sportfederaties ook beschikbaar gesteld 
aan de hand van een checklist.            

4. Rapportering
Elke sportorganisatie kan door de admi-
nistratie worden verzocht om haar op de 
hoogte te brengen van alle initiatieven 
en maatregelen die genomen zijn om 
te voldoen aan de verplichtingen zoals 
hierboven vermeld. De sportorganisatie 
moet deze informatie ter beschikking 
houden om deze binnen de dertig dagen 
na het verzoek schriftelijk of digitaal aan 
te leveren aan de administratie.
Deze informatie bevat minstens een 
beschrijving van:
1. de toepasselijke reglementen over 

het beleid voor gezond sporten van de 
sportorganisatie;

2. het beleid van de sportorganisatie, 
en de doorstroming van informatie 
daarover bij haar leden;

3. de sportmedische geschiktheidson-
derzoeken en, in voorkomend geval, 
de soorten sportmedische geschikt-
heidsonderzoeken die worden aanbe-
volen of opgelegd, en de sporters of 
sportcontexten waarvoor die gelden.

5. Sportmedisch geschiktheidsonder-
zoek
Een sportorganisatie kan een sportme-
disch geschiktheidsonderzoek opleggen 
aan sporters die deelnemen aan een 
sport die onder haar rechtstreekse 
verantwoordelijkheid valt. Voor het op-
leggen van een sportmedisch geschikt-
heidsonderzoek aan sporters, houdt de 
sportorganisatie rekening met de aard 
en de context van de sportbeoefening, 

zoals de leeftijd van de sporter, de aard 
van de beoefende sport, de intensiteit 
van de sportbeoefening en de, in voorko-
mend geval, toepasselijke reglementaire 
en internationale voorwaarden voor de 
desbetreffende sportbeoefening.
Ingeval een sportmedisch geschiktheids-
onderzoek opgelegd is, verschaft de 
sportorganisatie aan de sporter toe-
gankelijke en relevante informatie over 
de inhoud en de draagwijdte van dat 
sportmedische geschiktheidsonderzoek. 
Voor de minderjarige sporter wordt de 
informatie ook beschikbaar gesteld aan 
diens ouders of voogd of de persoon die 
de bewaring over de minderjarige heeft.
Het sportmedische geschiktheidson-
derzoek heeft uitsluitend tot doel de 
lichamelijke geschiktheid van de sporter 
te evalueren met het oog op sportbe-
oefening. Het sportmedische geschikt-
heidsonderzoek wordt uitgevoerd door 
een arts.

SAMENVATTING VAN  
DE INFORMATIE:

STAP 1: De federatie betrekt minstens 
één arts bij de uitwerking van haar ge-
zond sporten-beleid.
De federatie voorziet een team van 
mensen die het gezond sporten-beleid 
van de federatie vormgeven, uitvoeren 
en opvolgen, zowel op niveau van de 
federatie als op niveau van de clubs en 
sporters (bv. medische commissie). Dit 
team kan bestaan uit een divers samen-
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Gezond sporten

gestelde groep van mensen, maar bevat 
minstens één arts. Federaties kunnen 
samenwerken om een gezamenlijke pool 
uit te bouwen of om dezelfde arts te be-
trekken bij hun federatiespecifiek beleid.

STAP 2:  
Analyse/preventie sportspecifieke 
risico’s 

Analyse van sportspecifieke risico’s 
Preventie van sportspecifieke risico’s
Anonieme statistieken lichamelijke 
schade 
Informeren van leden over (preventie) 
van de risico’s

De federatie maakt een analyse van de 
sportspecifieke risico’s verbonden aan 
de sport en van de maatregelen en ini-
tiatieven die zijn genomen ter preventie 
daarvan. Dit kan gebeuren op basis van 
literatuur en op basis van statistieken 
uit het verleden. Vanaf 2015 houdt de 
federatie anonieme statistieken bij over 
de risico’s en lichamelijke schade binnen 
haar federatie, met evoluties in de tijd.

STAP 3: Sportmedisch geschiktheidson-
derzoek 
Verplichting sportmedisch  
geschiktheidsonderzoek?  
> Ja/Nee en Voor welke groep sporters? 
Aanbeveling sportmedisch geschikt-
heidsonderzoek? 
> Ja/Nee en Voor welke groep sporters?

Deze keuze gebeurt het best op basis 
van de analyse van de sportspecifieke 
risico’s, rekening houdende met de aard, 
intensiteit en context van de sportbeoe-
fening, andere regelgeving (bv. internati-
onaal), … De federatie maakt daarbij de 
keuze of ze een sportmedisch geschikt-
heidsonderzoek verplicht en zo ja, voor 
welke groep sporters (bv. intensiteit van 
de sportbeoefening en leeftijd van de 
sporters). Daarnaast maakt de fede-
ratie de keuze of ze een sportmedisch 
geschiktheidsonderzoek aanbeveelt en 
zo ja, voor welke groep sporters.  
Het is absoluut aan te raden deze beslis-
sing te nemen in overleg met de arts of 
medische commissie van de federatie 
(zie stap 1). Federaties die extra advies 
willen hieromtrent, kunnen contact op-
nemen met de Vereniging voor sport- en 
keuringsartsen.

STAP 4: Leeftijdsgrenzen 
Leeftijdsgrenzen voor sporters?  
> Ja/Nee en Voor welke groep sporters?

De federatie maakt een keuze of ze al 
dan niet leeftijdsgrenzen oplegt. Dit kan 
inhouden dat de federatie een mini-
mumleeftijd oplegt voor al haar leden 
of voor een bepaalde groep van haar 
sporters, of dat ze haar sporters opdeelt 
in leeftijdscategorieën.

STAP 5: Leden informeren
De federatie informeert haar leden over 
de preventie van specifieke risico’s, ver-

bonden aan het beoefenen van de spe-
cifieke sport en over de initiatieven die 
genomen zijn om het gezond sporten te 
bevorderen. De federatie informeert ook 
haar leden over het eigen beleid rond 
gezond sporten, bijvoorbeeld over haar 
keuze voor een sportmedisch geschikt-
heidsonderzoek en haar beleid rond 
leeftijdsgrenzen. Voor de minderjarige 
sporter worden ook de ouders geïnfor-
meerd. Denk daarbij aan een manier van 
communiceren die continu en duurzaam 
is. Beter bijvoorbeeld een rubriek op de 
website, dan een eenmalige mailing. 
 
Over haar gezond sporten-beleid moet 
de federatie geen documenten indienen 
bij de administratie, tenzij de adminis-
tratie daartoe verzoekt. In dat geval 
moet de federatie binnen de 30 dagen 
schriftelijk of digitaal volgende informa-
tie aanleveren: 
- de toepasselijke reglementen over het 

beleid van de federatie op vlak van 
gezond sporten;

- het beleid van de federatie en de infor-
matiedoorstroming naar de leden;

- de (verschillende soorten) sportme-
dische geschiktheidsonderzoeken die 
door de federatie worden aanbevolen 
of opgelegd, en de sporters of sport-
contexten waarvoor die gelden. 

Bron: www.gezondsporten.be

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



Levensloop

Politie loopt 24 uur  
tegen kanker
In het Brusselse Koning Boude-
wijnstadion liepen of stapten 
124 collega’s van de federale en 
lokale politie 24 uur lang tegen 
kanker. Van zaterdag 17 sep-
tember om 15 uur tot zondag 18 
september om 15 uur liepen ze in 
het T-shirt van Ben Bergen. 

BRUSSEL – Waar ‘s ochtends zich nog 
donkere wolken verzamelden boven het 
Koning Boudewijnstadion tijdens het 
opbouwen van de stand, straalde de zon 
reeds hartelijk bij het weerklinken van 
de eerste trommelslagen van de Takeda’s 
tijdens de openingsceremonie. De 24 
uur was van start gegaan.
Met 124 overbrugden de collega’s van 
de federale en lokale politie de 24 uur 
van zaterdag 17 september – 15 uur tot 
zondag 18 september – 15 uur. Ze liepen 
in het T-shirt van Ben Bergen (United we 
stand). Zo steunden ze twee goede doe-
len in één keer (met bijzondere dank aan 
DGR!). Ook de commissaris-generaal liep 
even mee om het team te steunen.

Terwijl de teamleden op de piste liepen/
wandelden, viel er ook naast het veld 
heel wat te beleven. De kinderen (en vol-
wassenen) konden naar hartenlust hun 
energie kwijt op de diverse springkaste-
len (van het klassieke springkasteel tot  
‘extreme demolition’, ‘kicker géant’, ...). 
Er waren ook talrijke volksspelen en men 
kon zich creatief uiten tijdens de diverse 
workshops.
Ook tijdens de nacht diende de sfeer 
niet aan gezelligheid in te boeten. Mede 
dankzij Kirsten, Valentina, Ruben, Carlo, 
Johan, Joelle, Lucas, Steven, Laurent, 
Piet, Eddy, Annelies, Pierre, Gwenaëlle, 
Nicolas T., Maud, Arnaud, Alain, Patrick, 
Nicolas G., Lionel en Francis werden ook 
de nachtelijke uurtjes doorsparteld.
Naast de geweldige prestaties van alle 
teamleden, lijkt het mij nog even gepast 
om de politiezone Germinalt, de aspi-
ranten van Jurbise, Piet Van Hoylandt, 
Laurent Godeaux en Nicolas Titeca in de 
kijker te zetten voor hun uitzonderlijke 
prestaties. De PZ Germinalt overbrugde 
zelf de 24 uur met haar miniteam; de as-
piranten van de politieschool van Jurbise 

waren de enige van alle scholen die ge-
hoor hebben gegeven aan de oproep tot 
kandidaten en stelden zich gedurende 
de volledige 24 uur volledig ter beschik-
king voor het opvullen van de moeilijke 
uren. Piet Van Hoylandt legde gedurende 
de nacht niet alleen maar een afstand 
af van 25 kilometer, maar voorzag de 
teamleden tevens van overheerlijke 
cake, taart, gehaktballen, tomaten en 
komkommers voor het versterken van de 
innerlijke mens. Laurent liep maar liefst 
10 uur aan een stuk, van middernacht 
tot zondagochtend, en Nicolas kwam 
vlug even zelf een paar toertjes lopen 
alvorens zijn shift te beginnen. Bedankt 
allemaal, jullie waren geweldig!
Het was een prachtige, supergezellige, 
intense levensloop. We hopen dan ook 
dat iedereen zich massaal zal inschrijven 
voor de volgende editie! Op naar de 
Levensloop 2017.

Jana Mouton
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Christel begint  
een nieuw leven
Bij hoofdinspecteur Christel Van-
denbergh wordt in 2012 borst-
kanker vastgesteld. Ze begint 
te lopen en lanceert zich in de 
muziekwereld. Door deze dubbe-
le uitdaging ziet haar leven er nu 
helemaal anders uit. Een portret 
van deze moedige vrouw.

Hoofdinspecteur Christel Vandenbergh 
is verantwoordelijke van de drugpreven-
tiedienst bij de politiezone Luik. In 2012, 
ze is dan 37 jaar oud, krijgt ze te horen 
dat ze een agressieve borstkanker heeft. 
Dit zorgt ervoor dat ze haar beroepsac-
tiviteiten voor 15 maand tussen haakjes 
moet plaatsen. Ze moet de arena in om 
de moeilijkste strijd van haar leven aan 
te gaan, een strijd die Christel gewonnen 
heeft met een KO. Haar leven neemt een 
bocht van 180°. In plaats van te strijden 
om in leven te blijven, gaat ze nu een 
andere uitdaging aan: plezier beleven.  

SPORT
In 2013 doet ze mee aan haar eerste 
loopwedstrijd, de Woman Race, slechts 

zes maand na haar laatste chemo. Het 
parcours van drie kilometer lijkt haar 
onoverkomelijk. Ze weet dat de af te 
leggen weg lang zal zijn. Tot in 2015 zijn 
de sportactiviteiten nog moeilijk, maar 
Christel richt zich op een ander soort 
training, namelijk verharding en menta-
le kracht, die de fysieke prestaties nog 
overstijgt. Deze motivatie en vastbera-
denheid benut ze ook in de verschillende 
domeinen van haar leven.  

Vandaag de dag is ze in remissie. Trails 
zijn haar passie en ze loopt drie keer 
per week. Ze verplicht haar lichaam om 
haar grenzen te verleggen en ze heeft 
als doel vooropgesteld een trail van 
22 km af te leggen. Momenteel doet ze 
er alles aan om dit doel te bereiken; ze 
legt zich sinds enkele maanden ook toe 
op het zwemmen en het mountainbiken 
om te variëren in de sportactiviteiten. 
Ze beleeft er werkelijk plezier aan, wil 
zichzelf overtreffen, naar haar lichaam 
luisteren en naar de omgeving waarin ze 
evolueert. Ze weet ook dat sporten het 
risico op recidive met 50 % doet dalen, 
wat een bijkomende motivatie is.  

MUZIEK
Sinds haar ziekte heeft Christel, naast 
het sporten, een nieuwe passie ontdekt: 
op het podium staan. Al twee jaar lang 
verwezenlijkt ze deze droom, waarbij 
ze covers zingt van Amy Macdonald of 
van Tracy Chapman en Vaya Con Dios … 
Nadat ze een jaar lang lang gitaarlessen 
kreeg, componeert ze en schrijft ze nu 
haar verhaal in haar liedje. De helft van 
de opbrengst wordt overgemaakt aan 
de Stichting tegen Kanker via de Levens-
loop. Haar lied voor hoop draagt ze op 
aan alle mensen die strijden en voor wie 
ze hoopt dat ze net als zij een nieuw le-
ven kunnen starten. Haar artiestennaam 
is  Christel Newlife, met een knipoog 
naar haar nieuwe avontuur. 
Als u de Stichting tegen Kanker en haar 
project wilt steunen, kunt u haar cd- 
single bestellen tegen de prijs van 7 euro 
(+ 1,5 euro verzendingskosten). U schrijft 
het bedrag over op het rekeningnum-
mer van Newlife: BE 62 0635 7784 1361 
met vermelding van alle noodzakelijke 
gegevens.  
Facebook & YouTube: Christel NEWLIFE 
christel.newlife2015@gmail.com
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BK triatlon politie

Snelle wissels en toptijden

Op zondag 8 mei vond het Bel-
gisch Kampioenschap triatlon 
van politiediensten plaats te 
Geel. Voor het eerst werd de 
wedstrijd betwist in een reeds 
bestaande triatlonwedstrijd. De 
organisatie was dan ook enorm 
blij dat het BK kon doorgaan in 
de triatlon van Geel, die reeds 
voor de 30ste maal werd georga-
niseerd. 

GEEL – Het was een enorm warme 
dag en het was dan ook van zeer groot 
belang dat de wedstrijd goed werd 
ingedeeld door de atleten. Om 13.45 
uur mochten de dames als eerste het 
water in springen en starten voor hun 
500 meter zwemdiscipline. Jammer 
genoeg waren er maar twee vrouwelij-
ke collega’s afgezakt naar het Belgisch 
Kampioenschap! 
Ginie Ydens-Bogaert (PZ Dender) kwam 
als eerst uit het water in een tijd van 
15’16” en liep naar de wisselzone om 
het fietsen aan te vangen.
Annemie Depreitere (PZ Maldegem) 
kwam na 16’49” uit het water en wissel-
de enorm snel, zodat zij met een achter-
stand van 1’30” aan haar fietsdiscipline 
kon beginnen. Na de drie ronden fietsen 

kwam Ginie Ydens-Bogaert (34’40”) nog 
steeds als eerste binnen in de wisselzo-
ne. Zij kon dan aan de afsluitende loop-
proef beginnen. Haar zege kwam niet 
meer in gevaar en met een eindtijd van 
1 uur 13’ mocht zij zich dan ook fier de 
titel als nieuwe Belgische Kampioen van 
de politie toe-eigenen. Op een mooie 
tweede plaats kwam Annemie binnen 
gelopen met een totaaltijd van 1 uur 20’.
Om 14 uur werd het startschot van het 
zwemmen gegeven en waren ze ver-
trokken om een afstand van 500 meter 
te overbruggen. De eerste collega die 
uit het water kwam gekropen, was Jan 
Castro  (PZ Heusden-Zolder); hij deed 
er maar 10’55” over. Een minuutje later 
had Bjorn Van Tichelen (PZ Antwerpen) 
terug de begane grond onder zijn voe-
ten. Als derde kwam David Gabriel (PZ 
Brussel) uit het water gekropen. Ver-
volgens kwamen de andere atleten één 
voor één richting wisselzone gelopen. 
Castro deed een enorm snelle wissel en 
vertrok dan ook als eerste om de drie 
rondes af te werken. Met een ‘bike’ tijd 
van 30’58” was hij deze keer niet de 
snelste. Deze eer was weggelegd voor 
Jan Geyskens (PZ Oostende). Hij reed de 
25 km in een prachtige tijd van 28’37”, 
wat echt wel een toptijd zou blijken, 
want hierdoor schoof hij netjes op in de 
tussenstand. Iedereen verteerde de wis-

sel van het fietsen naar het lopen zeer 
goed en ze konden dan ook allen aan de 
afsluitende loopdiscipline beginnen. Met 
dit warme weer was het dus enorm be-
langrijk dat er goed gedoseerd werd en 
dat er genoeg vocht werd opgenomen! 
Jan Castro was de atleet die de wedstrijd 
het beste had ingedeeld, want na het 
lopen kwam hij in een tijd van 19’39” 
looptijd en een totaaltijd van 1 uur 01’ 
de finishlijn over gelopen. Twee minuten 
later was Jan Geyskens aan het einde 
van zijn wedstrijd gekomen. Nog een 
minuut later kwam David Gabriel over 
de aankomstlijn. 

De organisatie dankt alle deelnemers 
die zijn komen opdagen op dit Belgisch 
Kampioenschap.
Gezien er dit jaar opnieuw een Techni-
sche Commissie triatlon is opgericht, zul-
len er in 2017 enkele prachtige wedstrij-
den voor alle collega’s voorzien worden 
en mogelijks zal er terug deelgenomen 
worden aan het Europees Kampioen-
schap in 2018.
Meer hierover in de volgende editie van 
Infosport.

Sportieve groeten

Ben Benhaddou
Secretaris TC Triatlon BPSB
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UITSLAGEN:

Dames:

1) Ginie Ydens-Bogaert (PZ Dender) 1 uur 13’

2) Annemie Depreitere  (PZ Maldegem) 1 uur 20’

Heren – 40 jaar :

1) Jan Geyskens  (PZ Oostende)  1 uur 03’

2) Bjorn Van Tichelen  (PZ Antwerpen ) 1 uur 06’

3) Tom De Smedt  (PZ Antwerpen ) 1 uur07’

Heren +40 jaar :

1) Jan Castro  (PZ Heusden-Zolder) 1 uur 01’

2) David Gabriel (PZ Brussel) 1 uur 04’

3) Ben Benhaddou  (PZ Turnhout) 1 uur 09’

Trio’s :

1) Team Cosyn (PZ Gent)
2) Team De Meyer (PZ Gent)



Belgisch Kampioenschap wielrennen

Strijd om tricolore trui

OLEN – Tijdens de inschrijvingen hingen 
er nog donkere wolken boven de stille 
Kempen. Maar toen het startschot werd 
gegeven, klaarde het helemaal op en 
werden we zowaar beloond met een 
blauwe hemel. Het zou trouwens heel de 
wedstrijd droog blijven. Er dienden 13 
ronden van 4,7 km afgelegd te worden. 
De eerste ronde moest iedereen achter 
de wagen rijden om zo het parcours 
te verkennen. Er lagen trouwens twee 
verraderlijke bochten in, alsook twee 
bruggen waar misschien wel eens het 
verschil gemaakt zou kunnen worden. 
Na de eerste ronde werd de snelheid al 
vlug opgetrokken. Enkelingen probeer-
den al weg te rijden uit het peloton, 

maar werden steeds gecounterd door 
een tegenstander. Bij ronde 4 sloeg het 
noodlot toe bij de organisator van de 
wedstrijd, Ben Benhaddou, hij moest 
noodgedwongen de strijd staken met 
een lekke band! Hij zou niet de enige zijn 
die zo de wedstrijd moest beëindigen. 
Na nog enkele ronden van demarrages, 
was het tijdens de zesde ronde einde-
lijk zo ver. Kurt Geysen had zijn duivels 
ontbonden en kon alleen het hazenpad 
kiezen. Wat men ook probeerde, niets 
kon meer baten! Hij bouwde gestaag zijn 
voorsprong uit. De Belgische kampioen 
bij de heren - 40 jaar was reeds enkele 
ronden voor het einde gekend. Op de 
achtergrond waren er enkele groepjes 
gevormd. In één van deze groepen zaten 
de drie favorieten voor de categorie he-
ren + 40 jaar bij elkaar. Jammer genoeg 
had toen de favoriet Dirk Beullens (die 
trouwens een enorm sterke wedstrijd 
reed) de strijd ook moeten staken we-
gens een lekke band. Bij de dames stond 
er geen maat op Fatima Berton. De 
vriendin van collega/wielrenner Thomas 
Segers (die jammer genoeg niet aanwe-
zig kon zijn wegens deelname aan het 

BK in de federatie waar hij rijdt), maalde 
mooi haar kilometers, door zich in een 
groep van enkele mannelijke collega’s te 
nestelen. Op het einde van de 13de ronde 
kwam Kurt Geysen nog steeds alleen de 
laatste rechte lijn in gereden. Net voor 
de eindstreep steekt hij fier zijn armen 
in de lucht en komt zo als welverdiende 
eerste de aankomst over gereden. Op 
plaats twee eindigde Timmy Weeckers 
en drie werd Frederik Pieters. Bij de 
heren + 40 jaar bestond de top drie uit 
Tom De Beer, Nico Roose en Glenn Van 
Hautekerke.
Bij de dames stonden Fatima Berton, 
Annemie De Preitere en Ginie Yolens 
Bogaert op het podium. Onze Belgische 
kampioenen waren gekend.
Tijdens de prijsuitreiking mochten zij dan 
ook de prachtige tricolore trui over hun 
schouders trekken en kreeg de top drie 
een medaille en mooie naturaprijzen. 
De organisatie dankt de BPSB voor het 
beschikbaar stellen van de truien en 
medailles. Alsook danken wij alle  
deelnemers, medewerkers en sponsors 
voor het welslagen van dit Belgisch  
Kampioenschap wielrennen.   Ben Benhaddou
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Op zaterdag 2 juli 2016 vond het 
Belgisch Kampioenschap wielren-
nen voor politie plaats te Olen. 
50 sportievelingen passeerden 
de inschrijvingstafel. Zij zouden 
gaan strijden voor de befaamde 
Belgische tricolore trui. Er waren 
categorieën voor heren -40 jaar, + 
40 jaar en dames.

Uitslag Belgisch Kampioenschap wielrennen 
voor politie te Olen op 2 juli 2016

Heren – 40 jaar Heren + 40 jaar :

1. Geysen Kurt 1. De Beer Tom

2. Weeckers Timmy 2. Roose Nico

3. Pieters Frederik  3. Van Hautekerke Glenn

4. Devriendt Damon 4. De Loecker Jurgen

5. Thijs Nico 5. Beullens Dirk

6. Callebaut Alain 6. Garcia Daniel

7. Van Sante Tristan 7. Vandenbossche Achim

8. Haest Jeroen 8. Bonne Koen

9. Vandenhaesevelde Wim 9. Neefs Yve

10. Van Laethem Kurt 10. Mandervelt Hans

11. Goossens Sam 11. Benhaddou Ben

12. Beelen Niels 12. Schepers Marc

13. De Jonghe Frederik 13. Vetenburg Peter

14. De Loor Kenneth 14. De Bruycker Jan

15. De Pelsmaeker Steven 15. Vilein Philippe

16. Depraetere Roel 16. Claes Benny

17. Boumon Bart

18. Pandelaers Kevin

19. Gijsbrechts Wesley

20. Van De Weygaert Nico

21. Burrick Tim

22. Verstraete Pieter

23. Pieters Nando

24. Wollaert Jan

25. Van den Broecke Jonas

26. Heylen Davy

27. Gerard Pierre Yves

Dames :

1. Berton Fatima

2. Depreitere Anne-mie

3. Yolens Bogaert Ginie

BK wielrennen
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Met de Belgische Politiesportbond // www.tcfiets.be

Naar Mallorca in 2017
Informeer eerst naar de beschikbaarheid van het hotel 

alvorens uw vluchten te boeken of te wijzigen.

Exclusieve aanbieding van fietsvakanties/reizen 
naar Mallorca. Enkel voor leden van de BPSB, zie 
www.tcfiets.be.
Dankzij Hotel Helios (www.hoteleshelios.com) 
genieten wij het ganse jaar door van knalprijzen. 
Ontbijtbuffet, avondmaal in buffetvorm / grill. 
Zeer fijne keuken.
Vers geperst sinaasappelsap bij het ontbijt ( nor-
male prijs 2,90 euro).
Slotvaste fietsenstalling in het gebouw zelf.
Wij richten als TC Fiets weer een fietsperiode 
met begeleiding in aan onklopbare prijzen.

WAT BIEDEN WIJ U AAN? 
Een fietsvakantie vrij te kiezen in de periode van 
21/03/2017 tot 21/04/2017 (aantal nachten tellen).
De paasvakantie, van 1/4/17 tot 16/4/17, valt hier in en 
kinderen zijn zeer welkom (kinderanimatie is voorzien).
Begeleiding op de fietstochten met een volgwagen, naarge-
lang de deelnemers of de zwaarte van de rit.
Keuze uit verschillende groepen en niveaus (soms wel tot 4 
verschillende groepen, waaronder steeds een recreanten-
groep). Onder de verzekering van de BPSB.
Verschillende formules beschikbaar op basis van half pen-
sion. 

HOTEL: NIEUWE PRIJSZETTING:  SINGLE + 15 EURO EN 
KINDEREN VAN 2 TOT 14J. - 50% NIET-FIETSER
PRIJZEN MAART: 
Fietser   € 39/per dag ofwel € 273/7 nachten 
Niet fietsende partner € 35/dag ofwel € 245/7 nachten 
Poolzicht
Fietser                  € 41/dag ofwel € 287/7 nachten
Niet fietsende partner   € 37/dag ofwel € 259/7 nachten

PRIJZEN APRIL:
Fietser                           € 42/per dag ofwel € 294/7 nachten
Niet fietsende partner   € 38/dag ofwel € 266/7 nachten
Poolzicht
Fietser                           € 44/dag ofwel € 308/7 nachten
Niet fietsende partner   € 40/dag ofwel € 280/7 nachten

APPARTEMENTEN: OP BASIS VAN HALF PENSION EN 
3X PER WEEK VERS LINNEN > NIEUWE PRIJSZETTING
 2 vw/nacht  3 vw  2 Vw +1k. (2-12j)  2 Vw en 2 kind.

Tot 31/3 € 84,02 € 116,95  € 100,74  € 117,47

1/4-9/4  € 90,9 € 126,59  € 109,35    € 127,8

10/4-16/4  € 95,41 € 132,9  € 114,85  € 134,56

17/4-30/4 € 90,9 € 126,59  € 109,35    € 127,8

WAT REGELT U ZELF?
U bent lid of sluit zich aan bij de BPSB/SPK (aparte reke-
ning! zie www.tcfiets.be).
U boekt uw hotel en kan nadien de periode aanpassen aan 
de beschikbare vluchten.
U boekt zelf uw vlucht en geeft de eventuele wijziging van 
datums door.
U vult het reserveringsformulier in:  www.tcfiets.be en 
denk aan de kamervoorkeur.
U betaalt een voorschot van 50 euro bij inschrijving.
U betaalt tegen 01/01/2017  nog eens 50 euro en het saldo 
drie weken voor afreis.
Aan de receptie betaalt u bij aankomst 0.55 euro toeristen-
taks P/P per nacht (vanaf 15 jaar).
U brengt uw eigen fiets mee of huurt hem ter plaatse via 
ons. 
Richtprijzen: zie  http://bergantibikes.com/ 
Te reserveren via het formulier op onze site: www.tcfiets.
be
Familievakanties aan zeer interessante prijzen het ganse 
jaar door in de vier Helios Hotels te Mallorca, Benidorm, 
Almunecar en Lloret de Mar.
Vraag onze prijzen voor 2016 en 2017. Buiten de fietswe-
ken wordt er geen begeleiding aangerekend en is het nog 
goedkoper!  

Wacht niet te lang met reserveren, want Spanje is zeer 
geliefd. De reserveringen stijgen spectaculair en de stan-
daardkamers ( zicht buitenzijde)  zijn snel volgeboekt. Alle 
kamers zijn vernieuwd tegen 2017.
Annuleren gaat gemakkelijker dan kamers bijbouwen.     
            
Voor alle verdere info rik.libot@gmail.com 
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Agenda

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



BK Mountainbike  
Beringen
Marc Bervoets is de nieuwe Belgische 
Kampioen Politiediensten in de catego-
rie +50j. Patrick Van Der Aerschot was 
na 3 ronden op en rond de mijnterril 
van Beringen goed voor het zilver 
en Carl Thijs verzekerde zich van het 
brons.
Bervoets domineerde zijn wedstrijd en 
werd na 47 minuten 56 seconden de 
verdiende kampioen.
Bij de dames reed  Kelly Greefs zich na 
56 minuten 44 seconden naar de Bel-
gische titel. Pokobova Vladka pakte het 
zilver en Kristel Jonet het brons.
Dirk Beullens bevestigde zijn goede 
vorm van de voorbije maanden en won 
na 4 ronden het goud in de reeks + 40.  
Beullens kon in de eerste ronde weg-
rijden en stelselmatig zijn voorsprong 
vergroten.  Filip Van Hecke reed zich 
naar het zilver en Yve Neefs behaalde 
het brons.
Een val van Marc Vanacker  bij de start 
hypothekeerde zijn kansen in de reeks 
+40 jaar. Hij reed tegen een paal, hield 
er een gebroken stuur en een volledig 
geplooid wiel aan over en kreeg een 
DNF achter zijn naam.
Voor de 42-jarige Beullens was het zijn 
tweede titel op rij.
Bij de -40-jarigen maakte  Niels Beelen 
voor eigen publiek zijn favorietenrol 
waar. De voormalige wereldkampioen 
had een uitstekende dag, domineer-
de gedurende 4 ronden en pakte de 

titel na 52 minuten 25 seconden. Tim 
Wouters ( Klein-Brabant) eindigde  als 
tweede, wat goed was voor het zilver. 
Yoeri Coopman pakte het brons in 
Beringen.
“Het was een topdag. Ik was wat 
teleurgesteld over het afgelopen jaar. 
Zoveel blessures en ziektes dit jaar 
gehad en ik begon aan mijn kunnen 
te twijfelen. Nu na een maand zonder 
pech eindelijk opnieuw wat niveau ge-
haald. Ik maakte een megastart en kon 
al snel een minuut voorsprong opbou-
wen. Ik had een topdag en gezien ik 
het parcours uitgestippeld had, kende 
ik het uit mijn hoofd. Ik denk dat ik het 
verschil vooral op de technische pas-
sages maakte. En natuurlijk voor eigen 
volk met mega veel supporters kreeg 
ik vleugels. Ik won met iets meer dan 6 
minuten voorsprong, iets wat ik vooraf 
nooit had verwacht. Dit maakt mijn 
seizoen toch wel wat goed. Superblij 
en bij deze een grote dankjewel aan de 
supporters, organisatie en mijn spon-
sors. En zeker niet te vergeten mijn 
vriendin Joke die me mentaal door dit 
moeilijk jaar heeft geholpen!  Bij deze 
wil ik nog elke deelnemer proficiat 
wensen voor zijn prestatie!”, aldus de 
kersverse kampioen Niels Beelen.

http://www.internetgazet.be/beringen/ 
niels-beelen-belgische-kampioen-voor-eigen-publiek.

aspx

TOP 10 

-40
1  BEELEN Niels  52:25.309
2  WOUTERS Tim 58:41.921 + 06:16.612
3  COOPMAN Yoeri  59:53.071+07:27.762
4  SCEVENELS Daivy  1:02:28.362 +10:03.053
5  PANDELAERS Kevin 1:03:06.254 +10:40.945
6  MERTENS Dean 1:04:05.955 +11:40.646
7  SCHEPERS Jelle  1:04:34.618+12:09.309 1
8  SIJMENS Davy  1:06:50.129 +14:24.820
9  VANDER GUCHT Davy
10 ARTE Greg

+40
1  BEULLENS Dirk  57:22.325
2  VAN HECKE Filip  59:44.430 + 02:22.105
3  NEEFS Yve  1:00:13.597 +02:51.272
4  MEULDERS Pascal  1:03:01.357 +05:39.032
5  BENHADDOU Ben  1:04:02.483+ 06:40.158
6  VANHEESWYCK Bjorn  1:04:26.825 +07:04.500
7  BOUCHE Joel  1:04:47.558 +07:25.233
8  GROEMINCKX Ken  1:05:37.723+ 08:15.398
9  BOSMANS Olivier  1:06:03.938 +08:41.613
10 BROEKAERT Mario  1:06:47.175+ 09:24.850

+50
1 BERVOETS Marc  47:56.419
2 VAN DER AERSCHOT Patrick  53:56.489 + 06:00.070
3 THIJS Carl  55:50.355+ 07:53.936
4 PEETERS Willem  58:55.996 +10:59.577
5 DE BIE Dirk  59:09.924+11:13.505
6 ROMBAUT Dirk  59:27.667 +11:31.248
7 VANDEN DRIESSCHE Karel  1:01:06.176 +13:09.757
8 FLAMEYGH Christophe  1:02:17.564 +14:21.145
9 VERSTRAETEN Georges  1:05:51.360+ 17:54.941
10 DANEELS Peter  1:09:46.535+ 21:50.116

Belgisch kampioen mountainbiken  
voor politiediensten  
categorie 40-: Niels BEELEN
categorie 40+: Dirk BEULLENS
categorie dames: Kelly GREEFS
categorie 50+: Marc BERVOETS
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BK Mountainbike Beringen

Niels Beelen  
Belgisch  
kampioen voor  
eigen publiek

Beringenaar Niels Beelen werd voor eigen 
publiek Belgisch Kampioen MTB bij de 
politiediensten in de categorie -40j. Op de 
terril van Beringen fietste hij de concur-
rentie al snel uit het wiel. De overwinning 
kwam als een verrassing omdat Niels een 
slecht jaar achter de rug heeft. 

“Ik was teleurgesteld over afgelopen jaar. 
Ik kreeg verschillende blessures en ziektes 
en begon zelfs aan mezelf te twijfelen. 
Gelukkig kwam gisteren het keerpunt en 
werd het een topdag. Ik maakte een snelle 
start en kon al snel een minuut voorsprong 
opbouwen. Ik kende het parcours uit mijn 
hoofd en trainde de laatste dagen erg hard 
op de technische stukken. Kunnen winnen 
voor eigen publiek is echt tof”, vertelt Niels 
trots. 

 (Foto’s Patrick Cosemans)

http://www.internetgazet.be/beringen/ 
niels-beelen-belgische-kampioen-voor-eigen-publiek.aspx

Heren + 50 Jaar & Dames Elite

pos start no. competitor laps total time diff best time best lap best speed

1 1 BERVOETS Marc 3 47:56.419 13:48.322 1 16.515 km/h

2 3 VAN DER AERSCHOT Patrick 3 53:56.489 06:00.070 14:54.850 1 15.287 km/h

3 2 THIJS Carl 3 55:50.355 07:53.936 16:09.648 1 14.108 km/h

4 23 GREEFS Kelly 3 56:44.390 08:47.971 15:59.676 1 14.255 km/h

5 25 POKOBOVA Vladka 3 58:50.266 10:53.847 16:59.281 1 13.421 km/h

6 17 PEETERS Willem 3 58:55.996 10:59.577 18:07.481 3 12.58 km/h

7 12 DE BIE Dirk 3 59:09.924 11:13.505 17:30.572 3 13.021 km/h

8 13 ROMBAUT Dirk 3 59:27.667 11:31.248 16:47.665 3 13.576 km/h

9 8 VANDEN DRIESSCHE Karel 3 1:01:06.176 13:09.757 17:33.256 1 12.988 km/h

10 24 JONET Kristel 3 1:01:17.031 13:20.612 17:50.376 1 12.781 km/h

11 6 FLAMEYGH Christophe 3 1:02:17.564 14:21.145 18:08.678 1 12.566 km/h

12 9 VERSTRAETEN Georges 3 1:05:51.360 17:54.941 17:49.360 1 12.793 km/h

13 4 DANEELS Peter 3 1:09:46.535 21:50.116 15:57.881 1 14.282 km/h

14 22 BLANCHE Flémal 2 52:18.683 1 lap 21:25.441 1 10.642 km/h

dnf 7 COSEMANS Bart 06:49.372 3 laps 0 km/h

dnf 21 FRIX Elke 2 43:03.309 17:19.435 1 13.161 km/h

dnf 16 COLOGNE Luc 1 23:52.770 16:56.549 1 13.457 km/h

Heren + 40 Jaar

pos start no. competitor laps total time diff best time best lap best speed

1 1 BEULLENS Dirk 4 57:22.325 12:37.725 1 18.054 km/h

2 3 VAN HECKE Filip 4 59:44.430 02:22.105 13:02.655 1 17.479 km/h

3 2 NEEFS Yve 4 1:00:13.597 02:51.272 13:12.667 1 17.258 km/h

4 27 MEULDERS Pascal 4 1:03:01.357 05:39.032 14:07.799 3 16.136 km/h

5 5 BENHADDOU Ben 4 1:04:02.483 06:40.158 13:54.491 1 16.393 km/h

6 14 VANHEESWYCK Bjorn 4 1:04:26.825 07:04.500 13:37.711 1 16.73 km/h

7 12 BOUCHE Joel 4 1:04:47.558 07:25.233 14:14.763 4 16.004 km/h

8 17 GROEMINCKX Ken 4 1:05:37.723 08:15.398 14:32.149 1 15.685 km/h

9 28 BOSMANS Olivier 4 1:06:03.938 08:41.613 14:20.606 1 15.896 km/h

10 21 BROEKAERT Mario 4 1:06:47.175 09:24.850 14:22.624 1 15.859 km/h

11 13 BORREMANS Nicolas 4 1:07:41.291 10:18.966 14:38.740 1 15.568 km/h

12 8 MANDERVELT Hans 4 1:09:27.279 12:04.954 15:21.581 1 14.844 km/h

13 25 BORGMANS Thierry 4 1:14:23.262 17:00.937 14:57.598 1 15.241 km/h

14 16 CAUBERGH Pascal 3 57:37.493 1 lap 16:12.616 1 14.065 km/h

15 22 BUYL Gunter 3 58:30.862 1 lap 16:31.245 1 13.801 km/h

16 24 DEBLAUWE Benoit 3 59:05.693 1 lap 16:17.353 1 13.997 km/h

17 23 NOLLET Pedro 3 1:01:49.664 1 lap 17:27.621 1 13.058 km/h

18 9 PELLIZZARI Igor 3 1:06:49.648 1 lap 19:00.644 1 11.993 km/h

19 19 LERICHE Fabian 3 1:06:54.966 1 lap 19:14.720 3 11.847 km/h

20 10 PERSOONS Johan 3 1:09:43.424 1 lap 19:24.926 1 11.743 km/h

21 26 DELVAUX Christophe 3 1:11:49.356 1 lap 20:41.987 1 11.015 km/h

22 20 FOURMOIS Arnaud 3 1:16:17.469 1 lap 20:30.360 1 11.119 km/h

dnf 7 DE LOECKER Jürgen 2 45:26.089 2 laps 16:12.443 1 14.068 km/h

dnf 6 SMAEGE Koen 06:15.118 4 laps 0 km/h

dnf 11 GRAULUS Tim 1 25:28.096 19:16.122 1 11.833 km/h

dnf 4 VANACKER Marc 0 km/h

Heren - 40 Jaar

pos start no. competitor laps total time diff best time best lap best speed

1 2 BEELEN Niels 4 52:25.309 11:41.382 1 19.504 km/h

2 9 WOUTERS Tim 4 58:41.921 06:16.612 12:47.311 1 17.828 km/h

3 3 COOPMAN Yoeri 4 59:53.071 07:27.762 12:51.672 1 17.728 km/h

4 5 SCEVENELS Daivy 4 1:02:28.362 10:03.053 13:54.951 4 16.384 km/h

5 6 PANDELAERS Kevin 4 1:03:06.254 10:40.945 13:59.700 1 16.292 km/h

6 4 MERTENS Dean 4 1:04:05.955 11:40.646 13:51.336 1 16.455 km/h

7 11 SCHEPERS Jelle 4 1:04:34.618 12:09.309 13:40.620 1 16.67 km/h

8 10 SIJMENS Davy 4 1:06:50.129 14:24.820 14:43.449 1 15.485 km/h

9 16 VANDER GUCHT Davy 3 52:55.106 1 lap 14:47.217 1 15.419 km/h

10 17 ARTE Greg 3 53:18.020 1 lap 15:19.177 1 14.883 km/h

11 13 SCHEPERS Geert 3 54:04.113 1 lap 14:35.820 1 15.62 km/h

12 12 DUJACQUIER Jonathan 3 57:27.351 1 lap 16:33.801 1 13.765 km/h

13 15 VAN BRABANT Bert 3 58:28.826 1 lap 16:29.717 1 13.822 km/h

14 7 GEYSKENS Wim 3 1:07:44.737 1 lap 19:24.874 1 11.744 km/h

15 14 WILLEKENS Bart 3 1:11:28.432 1 lap 20:14.144 1 11.267 km/h

dns 8 EMANUEL Knapen 0 km/h
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Oktober 2016 
Naam: VTT tocht ‘Gent Drongen’ 2016
Afstand: 40-50 km (volledig gepijlde omloop met bevoorrading)  
Datum en uur:  
Donderdag 20 oktober 2016, inschrijving tussen 13 en 13.55 uur
Vrije start tussen 13 en 14 uur.  Groepsstart om 14 uur.
Plaats:  
Sporthal Keiskant, Keiskantstraat 3, 9031 Drongen (Gent) Tel. 09 226 06 56
Ingericht door: Kon. Gentse Politie Wieler- en Toeristenclub
Info: Robert Accoe, GSM  0473 89 46 80, robert.accoe@telenet.be
  
Naam: 9de MTB  Politie NOL
Afstand: +/-  75 km   +/- 900 hoogtemeters
Datum en uur:  
Donderdag 27 oktober 2016 om 9.30 uur.
Inschrijvingen tussen 08.30 en 09.15 uur.
Plaats : 3960  Bree, Opitter, Voetbalkantine FC Opitter, Opstraat, 77A.
Ingericht door: Politie NOL. 
Info: Politie NOL, Tel. 089 48 06 30

December 2016
Naam: 7° MTB-tocht ‘Kamp Grobbendonk’
Wanneer: Donderdag 8 december 2016.
Inschrijven en vertrek: Tussen 10 en 12 uur. 
Waar:  
Grobbendonk, Voetbalterrein Bouwel, Molenstraat  z/n aan  Bouwel Station.
Parcours :  
Kleine tour van ongeveer 30 km.
Gewone tour van 42 km.
Supertour van 57 km.
Alle toertochten gaan door het legerkamp te Grobbendonk over 
het MTB-parcours van de militairen.
Inlichtingen:   
Personeelskring Politiezone Neteland, 
Molenvest 23 te 2200 Herentals.
Karel Vanden Driessche, telefoonnr. werk 014 24 42 11 of 12
gsm werk 0473 94 44 51 en e-mail: Karel_vdd@hotmail.com

Agenda

BK Mountainbike Beringen
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Interview Joost Borremans

“We kunnen Europees  
kampioen worden”

Joost, hoe zag je loopbaan eruit voor-
dat je bij de politie kwam?
“Ik heb lichamelijke opvoeding gestu-
deerd in de Erasmus Hogeschool in Jette. 
Vervolgens was ik vijf jaar lang turn- en 
zwemleraar, in combinatie met het 
volleybal waar ik semi-professioneel was 
in de A-liga. In 2005 werd 
ik voltijds 

professioneel volleybalspeler en moest 
ik het onderwijs opgeven.”

En de politie?
“In december 2013 startte ik in de 
politieschool te Etterbeek, op 32-jarige 
leeftijd. Na de politieacademie werd ik 
in december 2014 lid van de interventie-
dienst van de politiezone Halle, die dan 
PZ Zennevallei is geworden.”

Vertel ons eens over je loopbaan als 
volleyballer.
“Ik ben met volleybal begonnen in 
Dworp, in 1988. Ik ben in die club 
geëvolueerd van 1988 tot 1996 en 
ik speelde bij de jeugdploegen en 
in eerste provinciale. Dan ben ik 
in Lot gaan spelen, van 1996 tot 
1999, in eerste nationale divisie. 
Op 18-jarige leeftijd werd ik 
voor het eerst geselecteerd 
voor de A-liga (eredivisie in 
die tijd), in Puurs, waar ik van 
1999 tot 2002 heb gespeeld.
Van 2002 tot 2004 speelde ik 
in de B-liga in Namen.
Vervolgens speelde ik het 
seizoen 2004-2005 in de 
A-liga te Herentals.
Dan ben ik in 2005 mijn 
professionele spelerscar-
rière gestart in Lennik, in 
de A-liga.

Van 2006 tot 2010 speelde ik bij Knack 
Roeselare Volley, nog steeds in de A-liga.
Van 2010 tot 2014 keerde ik terug naar 
de club die me voor het eerst liet evolu-
eren op het hoogste niveau: Puurs in de 
A-liga.
Ten slotte heb ik mijn spelerscarrière 
beëindigd in het seizoen 2014-2015 te 
Nijvel, in de B-liga. 
Parallel met deze seizoenen in de 
verschillende clubs, evolueerde ik in 
de nationale selectie, met de Belgische 
nationale ploeg, van 2006 tot 2010.

Ik heb het geluk gehad twee Belgische 
kampioenstitels mee te maken met Rou-
lers, de ploeg waarmee ik ook deelnam 
aan de CEV Champions League van 2006 
tot 2010.

Tot slot heb ik de titel van Belgisch ‘po-
litiekampioen’ binnen gehaald, tijdens 
mijn deelname aan het Belgisch Kampi-
oenschap in Wetteren in 2015, met het 
team van Namen ;-)
Ik werd verkozen tot beste speler van 
het tornooi dat jaar.”

Wat is je indruk van  het nationale poli-
tieteam waarvan je kapitein bent ? 
“Het is een goeie groep, met veel kwali-
teiten en een hoog niveau.
Ik hoop dat we er het maximum uit kun-
nen halen. Ik ben ervan overtuigd dat 

Joost Borremans is inspecteur bij de interventiedienst van de politiezone  
Zennevallei. Hij is kapitein van onze Belgische nationale politievolleybalploeg.  
Hij is 34 jaar oud en is getrouwd met Julie. Ze hebben samen twee kinderen: 
Maxim (5) en Lukas (2).
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Belgium let’s go…. to Euro 2017!

Het is zover, het is bevestigd! 
Onze nationale selectie mannenvolleybal 
zal deelnemen aan de volgende Europe-
se Kampioenschappen. Die vinden plaats 
in Bulgarije, in mei 2017.
Maar voordat ze gaan dromen over deze 
reis naar de Balkan, zal onze nationale 
ploeg eerst nog een kwalificatieronde 
moeten doorstaan, een die bepalend is. 
Deze kwalificatieronde vindt plaats in 
België, begin februari 2017.
Ons land bevindt zich in poule A, met 
Finland en Nederland, respectievelijk 
vierde en zesde bij de laatste Europese 
Kampioenschappen! Met andere woor-
den: het wordt een lastige taak voor 
onze kleine Belgen!
De manager van het team, Vincent 
Marchal uit Namen, heeft de opdracht 
gekregen om deze voorronde thuis te 
organiseren. 
Op de geweldige site van het sportcom-
plex van Profondeville, waar zich de 
laatste Belgische Kampioenschappen in 
juni 2016 hebben afgespeeld, zal deze 
Europese competitie plaatsvinden. 
Dankzij de steun van de gemeentelijke 
overheden van Profondeville zal onze 
selectie alle voorbereidingen in het 
complex van la Hulle kunnen doen. Zo 
zullen ze hun tegenstanders in de beste 
omstandigheden kunnen ontvangen. 
De drie delegaties logeren in het prachti-
ge centrum La Marlagne te Wépion.

De voorronde zal op woensdag 1 en 
donderdag 2 februari 2017 als volgt 
plaatsvinden: 
• Woensdag 1 februari om 13.30 uur : 

België-Finland
• Donderdag 2 februari om 9.30 uur : 

Finland-Nederland
• Donderdag 2 februari om 16.30 uur : 

België-Nederland

OPROEP VOOR VRIJWILLIGERS …
Naast massaal veel supporters om onze 
nationale ploeg te steunen, hebben wij 
ook hulp nodig bij de organisatie. Zo zijn 
we op zoek naar een aantal ‘sleutelpos-
ten’ zoals : 
- officiële scheidsrechters van hoog 

niveau;
- standbijhouders;
- ballenjongens;
- terreinschoonmakers;
- chauffeurs voor het vervoer van de 

delegaties.

Als u voor een van deze hierboven ge-
noemde taken gekwalificeerd bent en u 
kunt helpen, of als u slechts uw bijdrage 
wilt leveren bij de organisatie, aarzel 
dan niet om u kenbaar te maken en de 
organisator per mail te contacteren op 
vincent.marchal@yahoo.fr. U kunt ook 
telefoneren naar  0496 12 65 24.

Alvast bedankt …

1. Manager: Vincent MARCHAL PZ Namen

2. Head coach: Jean-Michel NIHOUL PZ Luik

3. Kapitein/ 
    passeur:

Joost BORREMANS PZ Zennevallei

4. Passeur: Patrick COUSSAERT PZ Vesdre

5. Opposite: Jens M ARTINUS PZ Antwerpen

7. Aanvaller/ 
    opposite:

Maxim VAN HAESEN-
DONCK

PZ Antwerpen

6. Aanvaller/ 
    receptie:

Julian DEFLANDRE SPC Brussel

8. Aanvaller/ 
    receptie:

Laurent KEUTGEN PZ Luik

9. Aanvaller/ 
    receptie:

Wim DEKETELAERE PZ Bredene/De 
Haan

10. Central: Christophe JADOT FGP Luik

11. Central: Wim DEVILLE PZ Antwerpen

12. Central: Pierre JONLET PZ Luik

13. Central: Jonas DIERICKX PZ Lokeren

14. Libero: Steven VRANKEN PZ Kanton 
Borgloon

Samenstelling van de nationale selectie

we met deze groep Europees 
kampioen kunnen worden.”

Wat zijn je hobby’s, je pas-
sies?
“Ik hou van alle sporten: 
zwemmen, fietsen ...
Mijn grootste hobby is spelen 
met mijn twee zonen.”

Heel mijn leven heb ik gepro-
beerd om van mijn hobby’s 
mijn job te maken. Ook nu 
bij de politie heb ik niet het 
gevoel dat ik ga werken, maar 
dat ik een hobby beoefen. 
Het is een plezier om te gaan 
werken. Ik geniet ervan en ik 
geef me 100 % !”

Bedankt Joost en veel succes 
met de deelname aan het 
Europees Kampioenschap in 
2017...

Vincent Marchal
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Belgisch Kampioenschap volleybal

Fel bevochten finale

Dit jaar organiseerde de politie-
zone Namen het Belgisch Kam-
pioenschap volleybal. Het vond 
plaats op vrijdag 3 juni in sport-
complex La Hulle in Profondevil-
le. De gemeentelijke overheden 
van Namen en Profondeville 
steunden dit kampioenschap.

PROFONDEVILLE – Ondanks de moeilijk-
heden die de politiediensten de laatste 
maanden ondervonden, door stakingen, 
terrorisme, betogingen enzovoort, was 
organisator Vincent Marchal tevreden 
om 18 ploegen te mogen  verwelkomen. 
Meerdere ploegen namen trouwens 
voor het eerst deel aan dit Belgisch 
Kampioenschap. Jammer genoeg waren 
andere ploegen, die gewoonlijk wel naar 
kampioenschappen komen, afwezig. Zo 
was vicekampioen Brugge niet aanwezig. 

Volgende ploegen schreven zich in: 
PZ Vlas, PZ Ottignies, Labo Leuven, PZ 
Luik 1 en 2, LPA BruNat, Cavalerie, PZ 
Riho, PZ Haute-Senne, PZ Pajottenland, 
PZ Wetteren, PZ Namen, PZ Gent, PZ des 
Arches, PZ Minos, PZ Antwerpen, FGP 
Luik, DAH/PZ Mechelen.

Voor de kwalificaties werden de ploegen 

‘s morgens verdeeld in zes poules van 
drie teams.
De drie winnaars van de poules plus de 
twee beste ‘tweede ploegen’ kwalifici-
eerden zich voor twee nieuwe poules 
van vier ploegen en speelden voor de 
eerste acht plaatsen. 
De andere tweede en derde ploegen van 
elke poule gingen ook opnieuw van start 
in twee nieuwe poules voor de 9de tot 
18de plaats.
Na deze nieuwe poules stonden volgen-
de teams tegenover mekaar in de halve 
finales: Luik 1 (vijfvoudig winnaar van 
het kampioenschap en derde plaats in 
2015) tegen Namen (vier keer tweede 
plaats, één keer derde plaats en titelhou-
der) aan de ene kant; Antwerpen (eerste 
deelname) stond tegenover Pajottenland 
aan de andere kant.

In de kleine finale won Namen van Pajot-
tenland, dat zo een bronzen medaille 
mocht ontvangen.
De finale tussen Luik en Antwerpen was 
fel bevochten en van zeer hoog niveau. 
Het was pas op het einde van de derde 
set dat Luik zijn zesde titel in de wacht 
sleepte met slechts een zeer klein ver-
schil op Antwerpen, dat nochtans in de 
tweede set al enkele matchballen had 
gekregen.

HET EINDKLASSEMENT VAN HET 
KAMPIOENSCHAP 2016: 

1. Luik 1
2. Antwerpen
3. Namen
4. Pajottenland
5. Gent
6. Vlas
7. Ottignies
8. Riho
9. FGP Luik
10. DAH/Mechelen
11. Luik 2
12. Cavalerie
13. Minos
14. Wetteren
15. Haute-Senne
16. Labo Leuven
17. Arches
18. LPA BruNat
De teams en scheidsrechters moesten 
ook de beste speler en de beste speel-
ster van het tornooi kiezen.
Werden verkozen: Boris Kleijniak van het 
team PZ Luik en Céline Thonnart van het 
team PZ Namen. 

Tot slot ging de beker voor de fair play 
naar de sympathieke ploeg van de PZ des 
Arches, die voor de eerste keer deelnam.

BK Volley 2017: Oproep kandidaten

De Belgische Politie Sport Bond (BPSB) lanceert een op-
roep om kandidaten te vinden voor de organisatie van de 
volgende Belgische kampioenschappen volleybal, in 2017 
maar ook voor de daaropvolgende jaren. 

De politiezone die zich kandidaat stelde voor de editie 
2017, heeft een praktisch probleem met de zaal waar het 
evenement moet plaatsvinden en is dus niet zeker dat het 
daar kan doorgaan. 
De BPSB geeft nu ook aan alle andere zones de mogelijk-
heid om zich kandidaat te stellen voor deze organisatie, 
ook voor 2018, 2019 en 2020.

De Belgische Kampioenschappen volleybal zijn aangena-
me en toffe evenementen die telkens een groot succes 
kennen. Het aantal deelnemende ploegen varieert meestal 
tussen de 20 en 30.

De infrastructuur moet minstens bestaan uit een sporthal 
die vier, maar nog liever vijf terreinen telt. Gewoonlijk wor-
den de kampioenschappen begin juni georganiseerd. 

Onze Technische Commissie staat klaar voor alle informatie 
over de organisatie van deze kampioenschappen en kan 
u ook hulp bieden als u zou beslissen om u kandidaat te 
stellen.

Geïnteresseerd? Neem contact op met de verantwoordelij-
ke van de Technische Commissie om uw kandidatuur in te 
dienen.

Verantwoordelijke volleybal :   
Vincent MARCHAL
PZ Namen
Rue du Plateau d’Hastedon 3
5002 Saint-Servais
081 24 99 31  -  0496 12 65 24
vincent.marchal@polnam.be
secretairefsfpb@yahoo.com

Oproep
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De dag was geslaagd, zowel op sportief 
als op sociaal vlak met de talrijke uit-
wisselingen tussen collega’s uit de vier 
windstreken van het land.

De overheden die aanwezig waren om 
de bekers en medailles uit te reiken 
aan de laureaten, waren de heren Luc 
DELIRE, burgemeester van Profonde-
ville, Pascal LIGOT, korpschef van de PZ 

Namen, Pascal DELYLLE, voorzitter van 
de Franstalige vleugel van de Belgi-
sche Politiesportbond (F.S.F.P.B.) en 
Marc STROBBE, vicevoorzitter van de 
F.S.F.P.B.



Belgische Politiesportbond Nederlandstalige Vleugel vzw

Uitstekende sportverzekering!

De  vzw Belgische Politiesportbond werd in 1938 opgericht in 
Oostende tijdens een congres van het Nationaal Syndicaat van 
de Politie. 
Ingevolge de federalisering van ons land ontstonden er in het 
sportlandschap (Sport Vlaanderen en ADEPS) bij de politie ook 
twee autonome sportbonden, namelijk de Belgische Politie-
sportbond – Nederlandstalige Vleugel vzw (NBPSB vzw) en 
de Fédération Sportive Francophone de la Police Belge asbl 
(FSFPB asbl).  
Dit heeft tot gevolg dat de  beide autonome vleugels  verschil-
len vertonen in werking, organisatie en structuur, filosofie en 
verzekeringen.  Gezien onze uitstekende samenwerking in de 
Nationale Raad, waarin beide Vleugels evenwaardig vertegen-
woordigd zijn,  is de sterke wil aanwezig om te komen tot een  
harmonisatie tussen beide vleugels.
Onze sportbond wil de lichamelijke en geestelijke paraatheid 
van de politiemensen versterken door de organisatie en de 
aanmoediging van de sportieve vrijetijdsbesteding. Bovendien 
wensen we de samenhorigheid tussen de verschillende politie-
mensen door sportbeoefening te bevorderen.

IN HET BIJZONDER DENKEN WIJ AAN VOLGENDE  
ACTIVITEITEN:
de wettelijk door Sport Vlaanderen en ADEPS erkende sporten 
(= haast alle denkbare sporten die opgenomen zijn in de offi-
ciële  sporttakkenlijst) uitgezonderd: ballonvaren, alpinisme, 
speleo en rafting.
Graag ondersteunen wij  ook belangrijke  clubactiviteiten, tor-
nooien en vriendschappelijke wedstrijden met de aankoop van 
bekers, medailles en trofeeën, de huur van sportinstallaties en 
materiaal alsook bepaalde  kleine organisatiekosten.
Culturele activiteiten, uitstappen, feesten, quizavonden enz.

Niettegenstaande de moeilijke tijden blijven wij zoeken naar   
erkenning van  de politiesportmensen en georganiseerde  
sportactiviteiten.
Wij hebben de mogelijkheid om via het digitaal infomagazine 
reclame te maken voor de sportorganisaties en verslaggeving 
te doen over georganiseerde activiteiten. 
Het belangrijkste element in de sportieve vrijetijdsbesteding 
van de politieman is de uitstekende sportverzekering bij Ethias 
waarover wij beschikken.

Met onze beperkte financiële middelen trachten wij zo ratio-
neel mogelijk te werken:

WAT KOST DE JAARLIJKSE AANSLUITING?
50 € voor de  aansluiting van de club en 30 € te betalen voor 
alle vrijwilligers die u jaarlijks inzet in uw club!
10 € per clublid
  
WAAR KAN MEN INFORMATIE VINDEN OVER DE BELGI-
SCHE POLITIESPORTBOND?
- www.bpsb.be 
- de bestuursleden van de verschillende sportdisciplines
- info@bpsb.be 
- bij het bondsbestuur (zie web)

NBPSB

infosport
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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;
- invaliditeitsuitkering;
- rechtsbijstand;
- schade aan gebruikte gebouwen en materiaal.

Belangrijk element van deze polis is een bijkomende verzekering voor  de individuele training en 
sportbeoefening voor volgende sporten die bijdragen tot de fysieke conditie of bekwaamheid van 
de politieman:  

- TRAINING OM  BEROEPSBEKWAAMHEDEN TE BEVORDEREN:   
paardrijden, hondenafrichting, schieten (pistool – geweer – kleiduifschieten),   vechtsporten (judo, 
karate, zelfverdediging); 

- SPORTEN DIE BIJDRAGEN TOT DE ONTWIKKELING VAN DE FYSIEKE CONDITIE:  
fitness, lopen zwemmen, wielrennen en mountainbiken. 

Wij voorzien ook een bijzondere polis voor vrijwillige medewerkers aan sportorganisaties, feesten 
enz.  en voor de niet-leden die deelnemen aan promotionele activiteiten van de BPSB en zijn 
aangesloten clubs om leden te werven.
(bijv. gratis clubuitstap, dagtrip Ardennen … ).
Geen enkele sportfederatie heeft een uitbreiding voor individuele sportbeoefening zoals de BPSB!   
Deze uitbreiding werd specifiek bedongen voor politiemensen!

Alle informatie over deze verzekeringen, die zowel in België als in het buitenland  
van toepassing zijn, kan u vinden op de website www.bpsb.be.

infosport
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Tafeltennis

Belgisch Kampioenschap

Op 3 juni 2016 vond het Bel-
gisch Kampioenschap tafel-
tennis plaats in Blegny, in de 
provincie Luik. Een zestigtal 
deelnemers kwam opdagen 
om aan dit kampioenschap 
deel te nemen  in de prachti-
ge zaal van Jean-Michel Saive.

BLEGNY – De tabel met de wed-
strijden werd samengesteld door 
de meester in de materie, Wally 
Guérits. De wedstrijden startten om 
9.15 uur. Alle reeksen werden ver-
tegenwoordigd. Reeks B telde vier 
deelnemers. Zonder al te veel moei-
lijkheden werd Stéphane Janssens 
Belgisch kampioen, net als vorig jaar. 
Frédéric Mathieu kreeg zilver en Da-
vid Ladangh brons. Nicolas François, 
uit de Gaume, sleepte de chocolade 
medaille in de wacht. In reeks C wa-
ren ze met elf. Dit jaar bemachtigde 
Philippe Heck,  collega van Stéphane 
uit de politiezone Ciney, de nationale 
titel. Hiervoor moest hij het onderste 
uit de kan halen; meerdere machten 
van drie sets waren noodzakelijk. 
Het zilver was voor Michael Renes-
son en het brons voor Julien Matues. 
Tom Maes eindigde vierde en onze 

veteraan + 70, Michel Detrigne, was 
niet tevreden met zijn vijfde plaats. 
In reeks D waren er 12 deelnemers. 
De titel ging naar Jean Heylen, 
het zilver naar Patrick Wachter, de 
kampioen van vorig jaar, en het 
brons naar  Thierry Van Bogaert, die 
duidelijk vooruitgang had geboekt 
tegenover vorig jaar. Geen podium-
plaats voor Elie Allard dit jaar. In 
reeks E vochten acht deelnemers 
voor de medailles. Het goud en de 
titel waren voor Dominique Depas, 
het zilver voor Benoit Gilles en het 
brons voor Dominique Carlier. In de 
reeks ‘niet-geklasseerden’ waren ze 
met 12. Het goud was voor Johan 
Wonnink, de zilveren medaille voor 
François Du Plessis en de bronzen 
medaille voor Christophe Goffin. 
Slechts vier vrouwelijke deelnemers 
waren van de partij. In reeks D kende 
Ilse Temmerman zich het goud toe. 
Bianca Debats ging voor zilver en 
Sylvie Carlier voor brons. In de reeks 
‘niet-geklasseerden’ was er slechts 
één deelneemster, Evi Vandenberg-
hen, en zij pakte dus het goud. Ze 
verdiende het om zich in reeks D te 
bevinden.

Jacques Winderickx
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Vanuit de Belgische Politie Sport Bond doen 
we een oproep naar onze golfspelers binnen 
de politie.
Wij wensen een Technische Commissie op te 
richten voor de golfsport binnen de politie!

WAT IS EEN TECHNISCHE COMMISSIE 
(TC)? De TC:
* is de stuwende kracht in elke sporttak. Zij is 

de technische en organisatorische pijler van 
de bond voor de desbetreffende sportbe-
oefening; 

* neemt de leiding en de administratie van de 
desbetreffende sporttak op zich; 

* propageert de sporttak en doet aan leden-
werving;

* ordent de sportorganisaties en zorgt voor 
een nuttige spreiding ervan;

* stelt de reglementen op om competities, 
wedstrijden, tornooien en kampioenschap-
pen te regelen; 

* doet via de sportsecretaris voorstellen aan 
de Raad van Bestuur betreffende haar 
sporttakken; 

* voert de beslissingen van de Raad van 
Bestuur uit;

* bezorgt de Raad van Bestuur alle relevante 
informatie voor en na elke sportorganisatie.

Een Technische Commissie bestaat uit 
minstens drie functies: een voorzitter, een 
secretaris en een penningmeester.

DOELSTELLING TECHNISCHE COMMISSIE?
Er is al een mailinglist waarbij al verschillende 
collega’s zijn aangesloten. De volgende stap 
is het vinden van collega’s die hun schouders 
willen plaatsen onder deze mooie sport.

DOEL VOOR 2017 VAN DE TECHNISCHE 
COMMISSIE?
Het organiseren van een wedstrijd voor de 
leden van de Belgische politie in de vorm 
van een Belgisch Kampioenschap.
Kandidaturen zijn steeds welkom bij de 
sportsecretaris op david_stevens83@hot-
mail.com.

Golf

Oproep
PZ RIHO

BK Tennis enkel

Op 24 juni 2016 heeft de politiezone RIHO, voor het 
tweede jaar op rij, het Belgisch Kampioenschap Tennis 
enkel ingericht op de terreinen van TC Rumbeke.

Opnieuw was de belangstelling bijzonder groot. Algauw 
werd het maximum van 60 deelnemers bereikt.
Jammer genoeg moesten in laatste instantie enkele 
spelers afhaken omdat ze werden opgevorderd wegens 
de terreurdreiging.
Zowel bij de mannen als bij de dames werd er gespeeld 
in 3 reeksen, namelijk A, B en C , respectievelijk C + 
15/5 -A, C + 30/3 - C+30 en NG - C +30/4.
Er werd gespeeld op het scherp van de snede, maar 
door de jaren heen is het vriendschappelijke  tussen de 
deelnemers ook steeds belangrijk gebleken.

Uiteindelijk, na een supergeslaagde tennisdag kenden 
we volgende winnaars:

Heren A:  
Davy Sels die het haalde voor  Maarten Casteleyn en 
Rafael Urquizar
Heren B:  
Tommy Plaetevoet voor Nico Desoete en Kevin Struyf
Heren C:  
plaatselijke speler Frederic Verbeke voor Johan Snoekx 
en Eric Gysen

Dames A:  
Kirsten Langmak voor Hilde De Brakeleer
Dames B:  
Kimberley Tavernier voor Dominique Botty
Dames C:  
Eva Houpels voor Nancy Vermeulen en Carine Buysse
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Belgisch Kampioenschap

Judo

De Belgische Politie Sportbond organiseert 
samen met de politiezone Leuven het
Belgisch Kampioenschap judo voor politie, 
brandweer, militaire en veiligheidsdiensten.

Wanneer? 
Zaterdag 17 december 2016.  
Weging van 12 uur tot 12.30 uur.  
Wedstrijden vanaf 12.45 uur. 

Waar?   
Sporthal Sportoase Leuven 
Philipssite 6,  
3001 Leuven

Voor wie?   
Werknemers van politie, brandweer, militaire 
en veiligheidsdiensten en hun kinderen (U21  
en +21).
De titel Belgisch Kampioen Politie wordt uitge-
reikt aan de best presterende politieambtenaar 
per gewichtscategorie.

Info?  
Inschrijven kan bij:  
dimitri.vandevenne@politieleuven.be  
andy.hermans@politieleuven.be
inschrijvingsgeld:  
leden BPSB gratis, niet-leden 4 euro

Gewichtscategorieën:
Mannen:                  -66, -73, -81, -90, +90
Vrouwen:                 -63, +63  (of naargelang het 
aantal deelneemsters per    
gewichtscategorie)

infosport



EK Marathon 2018:  
wie heeft interesse?

In 2017 vindt het Belgisch 
Kampioenschap marathon 
voor de politie plaats in Lier.
In 2018 staat het Europees 
Kampioenschap marathon 
voor politie op het menu. De 
plaats voor dit kampioenschap 
is nog niet gekend.
Voor het Europees Kampioen-
schap (waarbij deelname aan 
het BK in 2017 verplichtend is) 
vragen wij met deze oproep 
wie er interesse vertoont om 
ons land op dit Europees Kam-
pioenschap te  verdedigen.
De definitieve selectie voor 
dit Europees Kampioenschap 
gebeurt door een voorstel 
van de Technische Commissie 
Atletiek die dient bekrachtigd 
te worden in de Raad van 
Bestuur van de BPSB, alsook in 
de koepel tussen de BPSB en 
FSPB.
Binnen de Technische Commis-
sie Atletiek denkt men voor-
lopig aan richttijden voor de 

mannen onder de 2 uur 55 en 
bij de dames onder de 3 uur 
10. De definitieve selectiecrite-
ria zullen begin 2017 worden 
opgesteld en verspreid.
Het aantal geselecteerde 
atleten zal ook afhangen van 
de budgettaire situatie van 
de BPSB in het jaar 2017. Er 
zal ook in 2018 een vormbe-
houd gevraagd worden om te 
kunnen aantonen dat we onze 
beste lopers naar dit sterk be-
zette kampioenschap sturen. 
Het kampioenschap werd in 
het jaar 2014 gewonnen in 2 
uur 25 door een Duitse collega 
( de 1ste Belgische collega 
eindigde op een 12de plaats in 
een tijd van 2 uur 37).
Er zal ook voor dit Europees 
Kampioenschap een kleine 
financiële bijdrage gevraagd 
worden aan de deelnemende 
collega.
Indien er atleten zijn die niet 
in aanmerking komen voor 
een selectie, kunnen zij aan de 
BPSB (via de sportsecretaris) 
een voorstel doen om zelf hun 
reiskosten te bekostigen om 
zo toch te kunnen deelnemen. 
(Dit is enkel van toepassing 
als er geen volledige ploeg 
gestuurd wordt voor dit kampi-
oenschap en er dus nog plaats 
is binnen de delegatie.) De 
prijs voor deze deelname zon-
der tussenkomst van de BPSB 
zal later volgen na deze eerste 
oproep.

� p31 �

infosport

#3/2016

� p32 �

infosport

Samengevat: kom massaal 
naar het Belgisch Kampioen-
schap Marathon voor Politie 
in Lier en volg de berichten 
omtrent de selectieprocedure 
voor het Europees Kampi-
oenschap op de voet via ons 
digitaal magazine. Aarzel niet 
om onze sportsecretaris David 
Stevens te contacteren voor 
meer info omtrent de mara-
thon. Ook voor tips omtrent 
training en advies kan u bij 
hem terecht op david_ 
stevens83@hotmail.com.

 

BK Tennis dubbel

Gezellige en  
geslaagde dag

Op vrijdag 9 september 2016 vond het BK dubbel 
plaats op TC Bocholt in Bocholt. Er waren in totaal 26 
ploegen ingeschreven die op deze stralende dag kwa-
men strijden voor de titel van Belgisch Kampioen!

BOCHOLT – Omstreeks 9 uur begonnen de eerste wedstrijden. Enkel 
in de reeks Dubbel Gemengd 10-20 punten was een rechtstreekse 
kampioen. De dag werd afgesloten met een prijsuitreiking; er waren 
ook enkele hapjes voorzien. 
Het was een zeer gezellige en geslaagde dag!  Dank aan iedereen 
hiervoor!
Alle info omtrent de uitslagen kunt u vinden op www.bpsbtennis.be. 
Tevens zijn hier een groot aantal foto’s van deze schitterende dag te 
bezien. 
 

DH 10-20 punten

1ste plaats Barbe Michael - Massehove Mike PZ Gent

2de plaats Schouterden Benny - Snoekx Johan WPR Limburg

3de plaats Moeskops Patrick -  Bossi Philippe PZ Balen/Dessel/Mol

DH 10-60 punten

1ste plaats Vanheel Paul  - Van Broeckhoven 
Jean-Marie

PZ Beringen/Ham/Tes-
senderlo

2de plaats Keppens Marc - Niessen Maarten PZ Noordoost Limburg

3de plaats Plaetevoet Tommy - Vandenberghe 
Marc

PZ Kouter - PZ Westkust

DG 10-20 punten

1ste plaats Kerkhofs Luc -  Vreys Leen PZ Berlaar

DG 10-60 punten

1ste plaats Trimpeneers Liesbet - Van Hooreweghe 
Bert

PZ Geel

2de plaats Christis Marc - Vandendijk Nicole PZ Noordoost Limburg

3de plaats De Bosscher Wouter - Houpels Eva PZ Gent

DD10-20 punten

1ste plaats Voortmans Florette - Jans Vicky PZ Noordoost Limburg

2de plaats Meynen Karin - Beyens Greet PZ Balen/Dessel/Mol

3de plaats Dexters Hanne - Froyman Griet PZ LRH

Oproep



Overlijden

Volg ons op Facebook.... Belgische 
Politie Sport Bond BPSB

Een sportief  
politiekorps
In september sleepten maar liefst drie mede-
werkers van het politiekorps van Beringen/
Ham/Tessenderlo de titel van Belgisch Kampi-
oen in de wacht. 

In Bocholt kaapten ze de prijzenpot weg 
tijdens het Belgisch Kampioenschap tennis 
dubbel heren. Op de mijnterril in Beringen 
behaalden ze de overwinning bij het moun-
tainbiken, categorie -40 jaar.

Op vrijdag 9 september vond op de terreinen 
van tennisclub Bocholt voor de derde keer 
het Belgisch Kampioenschap tennis voor poli-
tiediensten plaats.  De politiezone Beringen/
Ham/Tessenderlo schreef met 4 duo’s in: Van 
Broeckhoven–Vanheel en Kennes–Van Den 
Eynde in de reeks tot 60 punten. In de lagere 
reeks kwamen de duo’s  Beelen–Valgaerts en 
Loos–Claes uit.  In de poules van deze reeks 
slaagden zij er bijna in door te stoten tot in de 
eindfase van het kampioenschap.
Het duo Kennes-Van Den Eynde behaalde de 
eerste plaats in de voorrondes. Zij werden 
echter uitgeschakeld in de halve finales en 
behaalden toch een mooie vierde plaats.  
Hoofdinspecteur Jean-Marie Van Broeck-
hoven en collega-inspecteur Paul Vanheel 
herhaalden hun huzarenstukje van 2015: ze 
werden na een mooie finale Belgisch Kampi-
oen.

Inspecteur Niels Beelen won afgelopen 
vrijdag, in de categorie -40 jaar, het Belgisch 
Kampioenschap mountainbiken voor politie-
diensten. Op de mijnterril van Beringen nam 
hij al heel snel een voorsprong van enkele 
minuten.
Marc Bervoets werd de nieuwe Belgische 
Kampioen politiediensten in de catergorie 
+50-jarigen. Bij de dames reed Kelly Greefs 
zich naar de Belgische titel en Dirk Beullens 
bevestigde zijn goede vorm en won goud in 
de reeks +40.

Beste collega’s, met deze oproep wensen wij iedereen uit te no-
digen voor onze toekomstige wedstrijden in het veldlopen. Het is 
terug een mix van omlopen in een bos, een oude mijnsite, duinen 
en gewoon modder. Wij wensen te benadrukken dat de wedstrij-
den openstaan voor iedereen binnen de politie (maar ook voor de 
gezinsleden en vrienden). Dit jaar staat in Dour het Belgisch Kam-
pioenschap op het menu en is er terug een regelmatigheidscriteri-
um over de zeven crossen heen.  Naast de toplopers binnen onze 
organisatie staan deze uiteraard ook open voor de ‘gewone’ lopers. 
Elk jaar opnieuw lopen alle collega’s samen in het grootste respect 
voor elkaar op de diverse omlopen met als motto: ‘deelnemen is 
belangrijker dan winnen’.

Meer informatie is te verkrijgen bij de sportsecretaris david_ste-
vens83@hotmail.com en bij de Technische Commissie Atletiek.

Volgende crossen zijn onder voorbehoud: Cross 2 Kasterlee op 
03/03/2017 en Cross Campus Vesta op 24/03/2017.

Beringen/Ham/Tessenderlo Veldlopen

infosport

Crosscup kalender Veldlopen 
2016 – 2017

21/10/2016 
14.30 uur

Cross Gent 
Blaarmeersen Zuiderlaan – 9000 Gent 
Contact : Andy De Dobbeleer
http://www.blaarmeesentrail.be

18/11/2016 
14.30 uur

Cross Kasterlee 
Recreatiedomein Floreal Kempen  
Herentalsesteenweg 64, 2460 Kasterlee (Lichtaart)  
Contact : Ben Benhaddou 0478 47 19 40

25/11/2016 
13.30 uur:  
Masters+Dames                       
15.00 uur: Heren

Cross  Roeselare 
Meer informatie volgt nog omtrent locatie
Contact: TC Atletiek of sportsecretaris

10/02/2017 
14.30 uur: Mas-
ters + Dames
15.15 uur: 
Heren

Cross Dour (Belgisch Kampioenschap) 
Site de la Machine à Feu 
Chemin des Fours, 7370 Dour 
Contact: Louise Winderickx 0474 61 48 34

17/02/2017 Cross De Panne 
Calmeijn bos, Olmendreef 2, 8660 De Panne  
Contact: Wim Coussement 0474 77 93 52

17/03/2017 Cross Kortenberg 
Sporthal Kortenberg - Kiewitstraat 3070
Contact: Louise Winderickx 0474 61 48 34
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