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Beste collega’s,

In dit nummer van ons sportmagazine besteden wij opnieuw aandacht 
aan tal van sportactiviteiten. Verslagen, resultaten en foto’s brengen het 
verhaal van heel wat mooie sportmomenten. 

Het EK wielrennen voor de politie: een voltreffer!
In goede samenwerking met de lokale gemeenschap en Sport Vlaanderen 
organiseerden wij begin september het EK wielrennen voor de politie in 
de politiezone Neteland (regio Herentals). Zowel de tijdritten als wegrit-
ten verliepen op een hoog sportief niveau. De bijna 200 deelnemers uit 
19 landen waren erg lovend over de organisatie. Wij danken alle partners 
en medewerkers die dit mogelijk maakten.  

Fit for duty – Fit for life!
Het is algemeen bekend dat sport en beweging heilzaam zijn voor 
lichaam en geest. Sport is niet alleen een gezonde fysieke inspanning en 
uitlaatklep voor stress, maar ook een beleving. En dit zowel individueel 
als in groep. Dat groepsgevoel sluit trouwens ook naadloos aan bij de 
teamspirit die wij in ons veeleisende beroep nodig hebben.
Sport en beweging helpen ons om fit en gezond te blijven voor ons poli-
tiewerk (Fit for duty) en voor het leven in het algemeen (Fit for life). Onze 
inspanningen om alle leden van de geïntegreerde politie in beweging te 
krijgen en te houden, vormen dan ook nuttige investeringen in gezond-
heid en levenskwaliteit.   

Met sportieve 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 - Karolien Snyers

Volg ons op Facebook....  
Belgische Politie Sport Bond BPSB
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Cover:  Niels Vreys. Lees meer op p. 3 en 7.

“De Belgische Politiesportbond wenst u  
een gezond, veilig en sportief 2019!”
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EK WIELRENNEN 2018 VOOR POLITIEDIENSTEN

Duitse overmacht 

HERENTALS – In 2018 is Herentals ook gekend als de stad die 
veroverd werd door de Duitsers. Neen, we spreken dan niet 
van een vijandelijke invasie zoals 78 jaar geleden, maar over 
de overmacht van de Duitse mannen en vrouwen die hebben 
deelgenomen aan het EK wielrennen voor politiediensten op 
8 en 9 september. Een EK dat trouwens met twee jaar werd 
verschoven naar 2018 gezien de terreurdreigingen van 2016 
en waarmee de Duitsers helemaal niets te maken hebben. 
Herentals, dat als vervangende organisatie is opgetreden voor 
de andere wielergemeente Erpe-Mere, heeft bewezen dat 
het het kloppende wielerhart is van de Kempen, de provincie 
Antwerpen en misschien ook wel bij uitstek heel Vlaanderen. 
Een organisatie die trouwens in handen was van onze eigenste 
voorzitter van de BPSB, de heer Luc Smeyers. Het dient gezegd: 
de organisatie was af. De politiezone Neteland - die instond 
voor de accommodatie, de ontvangst en het hele parcours 
van het EKS – kan moeiteloos wedijveren met andere, meer 
ervaren wielerorganisaties bij de profs.

TIJD- EN WEGRIT
Een beetje meer duiding bij de niet-wielerliefhebbers is mis-
schien aangewezen. Het EK Herentals bestond uit een tijd- of 
wegrit bij zowel de mannen als de vrouwen bestaande uit 
landenteams van maximum zes renners of rensters, steeds 
over de verschillende gemeenten van de politiezone Neteland. 
De tijdrit ging over een volledig vlak parcours van 21 km langs 
het Albertkanaal en via de gemeenten Grobbendonk en Vorse-
laar terug naar Herentals. De wegrit was voor de vrouwen 85 

km lang oftewel 5 rondjes van 17 km en voor de mannen een 
ronde meer, 102 km over een volledig vlak maar aantrekkelijk 
parcours. De finish lag zowel bij de tijdrit als de wegrit in het 
Netepark aan de sporthal van Sport Vlaanderen.
Terug naar de Duitsers. Over de uitslagen van zowel de tijdrit 
als de wegrit kunnen we kort zijn. De Duitse mannen en vrou-
wen wonnen beide disciplines. Enkel het landenklassement, 
het meest prestigieuze onderdeel bij de politiediensten, bij de 
mannen in de wegrit was een prooi voor de Franse collega’s. 
De tijdrit bij de vrouwen werd volledig gedomineerd door de 
Duitse vrouwen, met zowat het hele team in de top 10 en met 
een gouden en zilveren medaille. Onze eigenste Team Belgium, 
bestaande uit onze twee collega’s Vladislava Pokobova en Nele 
Armee, deden het gezien de omstandigheden niet onaardig. 
Beide collega’s beschikken niet over het professionele materiaal 
dat andere landen wel voorhanden hebben en reden de tijdrit 
met hun gewone wegfiets. Vooral Nele liet zien dat ze zich kan 
meten met de Europese top en reed met een 17de tijd over de 
meet. Vladislava reed de 35ste tijd van 40 deelneemsters. De 
winnares, de Duitse Corinna Lechner, reed met een gemiddelde 
van bijna 45 km/h over de meet. Een zeer straffe prestatie!

TIJDRIT MANNEN
De tijdrit bij de mannen 
was een kluif voor de 
Duitser Joshua Huppertz 
die de tegenstand verpul-
verde met een gemiddel-
de snelheid van 51 km/h. 
Een snelheid waarvan de 
betere profs ook zouden huiveren. Team Belgium bij de man-
nen, super gemotiveerd in eigen land, haalde het onderste uit 
de kan en deed het tussen de jongere concurrenten helemaal 
niet slecht. Wegkapitein Tom De Beer was de beste Belg op de 
27ste plaats. Collega’s Benny Claeys, Kurt Vanlaethem en Frederik 
Decaesteker plaatsten zich tussen de top 45. Collega en ouder-
domsdeken Nico Roose finishte met een 67ste tijd. Speerpunt 
van het Belgische team Niels Vreys kwam jammerlijk ten val 
tijdens de tijdrit en had uitzicht op een mooie top 10-notering, 
zeer frustrerend.

De stad Herentals doet vermoedelijk in veel wielermiddens een belletje 
rinkelen. Het is de stad van de Keizer, de nog steeds levende wielerlegende 
Rik Van Looy en de stad die andere wielerkampioenen heeft voortgebracht 
zoals Wout Van Aert en Sanne Cant.
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DE DAMES
9 september om 9 uur was het ontiegelijke vroege uur 
waarop de vrouwen dienden te starten voor de wegrit. 
Respect voor al deze afgetrainde dames. De koers bij de 
vrouwen kwam moeilijk op gang met een trage eerste 
ronde, waarbij de tenoren en de rest van Europa de kat 
uit de boom keken. Jammerlijke vermelding is het feit dat 
collega Vladislava ziek was tijdens de wegrit en haar kan-
sen niet meer kon verdedigen. Vanaf de tweede ronde re-
gende het aanvallen, maar het duurde tot half koers voor 
een kopgroep van 7 rensters gevormd werd. Ondanks 
aandachtig koersen miste Nele de aansluiting, maar zette 
wel mee de achtervolging op poten. Dit met succes. In 
de laatste ronde kwam het vrouwenpeloton weer samen 
en kon er gesprint worden voor plaats twee. Een Duitse 
renster kon de dans nog ontspringen bij de samensmel-
ting. In de sprint zat Nele goed geplaatst, maar door een 
oponthoud klokte zij af op een knappe 13de plaats. Enkel 
winnares Lisa Brommel kon zich afscheiden van het pelo-
ton en finishte solo voor haar ploeggenote Lisa Kullmer 
en de Oostenrijkse Christina Perchtold.

DE HEREN
Bij de mannen was de 
wedstrijd spannender 
en verliep de koers 
supersnel met een 
gemiddelde van bijna  
45 km/h. Afgezien van 
wat povere pogingen 
in het begin van de 
wedstrijd, kozen halfweg de wedstrijd een Fransman en 
een Sloveen het hazenpad. Een ronde later sloten daar 5 
renners bij aan, zonder de Belgen, en liep de voorsprong 
van de koplopers op naar 35 seconden. De kopgroep be-
stond dan uit 2 Fransen, 2 Nederlanders, de kopman bij 
de Duitsers, een sterke Sloveen en een onbekende Brit. 
Wegkapitein Tom De Beer deed er alles aan en was in 
tal van demarrages aanwezig, maar kon net niet de brug 
maken naar de koplopers. Team Belgium was dan ook al 
gehavend door de jammerlijke val van Kurt Vanlaethem 
die net na de start werd getorpedeerd door een onerva-
ren Hongaar. Einde race voor Kurt die nochtans in bloed-
vorm verkeerde. Sprintkanon Niels Vreys, die zich als het 
ware met de vingers in de neus in het peloton handhaaf-
de, had dan weer de pech dat zijn zadel afbrak na 85 
km koers. Niels, die zeker en vast ging meedoen voor de 
prijzen, had een frustrerend weekend achter de rug en 
zint nu reeds op revanche voor het EK 2020 in Zwitser-
land. Frederik Decaesteker, Benny Claeys en Nico Roose 
zaten steeds vooraan in het peloton en ervaarden de 
kwaliteiten van de andere landen als semi-profatleten. 
Gezien het verschil in trainingsfaciliteiten zo groot is bij 

de toplanden, kon-
den deze Belgen in 
de wedstrijd hun wil 
niet opdringen. In 
de laatste ronde na-
men de Belgen dan 
toch de wedstrijd in 
handen en werd het 
gat op de koplopers 
in de laatste km dicht gereden samen met Oostenrijk en 
Zwitserland. De sterke Duitser Joshua Huppertz dacht er 
het zijne van en zette zich op 400 m van de meet reso-
luut aan de kop. Hij finishte met verschillende fietsleng-
ten voorsprong op de rest van het uitgerokken peloton. 
De tweede plaats was weggelegd voor de Zwitser Amsler 
en de derde plaats was voor de Sloveen Sajko.

Eerste Belg was opnieuw Tom De Beer op de 12de plaats, 
die een zeer attente wedstrijd heeft gereden. Frede-
rik Decaesteker werd 27ste, Benny Claes 36ste en Nico 
Roose, met opkomende krampen, 64ste. De Fransen 
konden zich met 4 in de chaos van de sprint in de top 10 
handhaven en wonnen verdiend het ploegenklassement.

AFSLUITER
Als afsluiter van het EK had de organisatie een gala-BBQ 
voorzien aan de schaatspiste van Sport Vlaanderen. 
De inrichting van de accommodatie was dan ook om 
duimen en vingers af te likken. Het was duidelijk dat alle 
deelnemers hier ontzettend naar uit keken. De stem-
ming was opperbest en er konden nog wat calorieën 
verbrand worden op de dansvloer.
Als begeleider van het Belgische team kan ik nog ver-
melden dat België in de wedstrijd haar stempel niet kon 
drukken, maar op de afterparty wel alom tegenwoordig 
was. Een speciale vermelding ook voor de coach Stefaan 
D’hoore en diens rechterhand Johan Vantomme, die zich al 
jaren inzetten voor het wielrennen bij de politiesportbond. 
De neuzen staan nu al gericht naar 2020 Zwitserland!
Tschüss zouden de Duisters zeggen …

   INP Kevin Van Den Eeckhout  
PZ Denderleeuw/Haaltert
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RESULTATEN EK WIELRENNEN – MEDAILLES

KALENDER  WIELERTOERISME 2019
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EK Tijdrit dames – 08/09/2018 – 39 deelneemsters – 21,256 km
1 Corinna Lechner Duitsland 28’59”166 44,93 km/u

2 Charlotte Becker Duitsland 29’37”958

3 Elizabeth Powell Verenigd Koninkrijk 29’59”444

EK tijdrit heren – 08/09/2018 – 82 deelnemers – 21,256 km
1 Joshua Huppertz Duitsland 25'50"955 51,06 km/u

2 Christoph Schweizer Duitsland 26'49"585

3 John Lucock Verenigd Koninkrijk 27'04"160

EK tijdrit dames – 08/09/2018 – Landenrangschikking
1 Duitsland

2 Verenigd Koninkrijk

3 Zwitserland

EK wegrit dames – 09/09/2018 – 41 deelneemsters – 85,009 km
1 Lisa Brömmel Duitsland 2:14:56 38,8 km/u

2 Lisa Küllmer Duitsland 2:15:38

3 Christina Perchtold Oostenrijk 2:15:38

EK wegrit heren – 09/09/2018 – 86 deelnemers – 103,521 km
1 Joshua Huppertz Duitsland 2:19:23 44,6 km/u

2 David Amsler Zwitserland

3 Mario Sajko Slovenië

EK wegrit dames – 09/09/2018 – Landenrangschikking
1 Duitsland

2 Zwitserland

3 Verenigd Koninkrijk

Surf regelmatig naar www.tcfiets.be en blijf op de hoogte van 
de eventuele wijzigingen/aanvullingen in de kalender 2019.

Voor verdere info neem contact op met  
ludo.eysackers@gmail.com of rik.libot@gmail.com.

Land Goud Zilver Brons

Duitsland 7 4 -

Frankrijk 1 - -

Zwitserland - 2 3

Verenigd Koninkrijk - 1 3

Nederland - 1 -

Oostenrijk - - 1

Slovenië - - 1
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BK MOUNTAINBIKE 

Strijd tussen politie 
en brandweer  
Op 20 juli, een druilerige vrijdag in de snikhete 
julimaand, werd het BK mountainbike politie/
brandweer op en rond de Rode Berg te Heuvelland 
(West-Vlaanderen) georganiseerd. Het unieke en 
gevarieerde parcours werd in samenwerking met 
het Veld- en Wegritcomité van Hooglede-Gits en 
het Agentschap Natuur en Bos uitgestippeld.  
Enkele stukken van het parcours in het natuur- 
gebied werden door het Agentschap Natuur en  
Bos uitzonderlijk voor het publiek (dus voor de 
renners) opengesteld.

HEUVELLAND – Er stonden 40 deelnemers van de politie,  
onder hen vier dames, aan de start. Samen met renners van de  
brandweer werd er in twee reeksen gereden. In reeks 2 reden 
alle -40-jarigen van de politie en brandweer samen.  
In reeks 1 streden de dames en de heren +40 en +50 jaar voor 
de Belgische titel.

Na vijf ronden van 4,5 km kwam Nele Armee (PZ Brussel 
Hoofdstad Elsene) als eerste over de eindmeet. Vladka  
Pokobova (PZ Wokra) en Kelly Greefs (PZ Regio Turnhout)  
eindigden respectievelijk tweede en derde.

Twee collega’s van de 
PZ Balen-Dessel-Mol 
namen de gouden en 
de bronzen medaille bij de heren  
+50 jaar mee. Als eerste na tevens vijf ronden kwam 
Marc Bervoets over de streep. (1)

Wim Meir (Federale Politie, DSU) en Ronny Stinissen  
vervolledigden met Marc Bervoets het podium. (2)

Na zes ronden kwam Fabrice Mels bij de -40-jarigen over de 
streep als Belgisch kampioen. Als tweede kwam Niels Beelen 
over de eindmeet. Het podium werd vervolledigd met op de 
derde plaats Niels Vreys.

Dirk Beullens van de PZ Herko nam de kampioenentrui bij  
de heren +40 na zes ronden van 4,5 km in ontvangst.   
‘Thuisrenner’ Frederik Decaesteker (PZ ARRO Ieper) en  
Martin Camille van de PZ Brussel Hoofdstad Elsene  
vervolledigden samen met Beullens het podium. 

(1) (2)
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Fabrice Mels (Belgisch kampioen bij heren -40 jaar)  |  De bronzen medaillewinnaar Niels Vreys  |  De zilveren medaillewinnaar Niels Beelen

KONINKLIJKE WIELER- EN TOERISTENCLUB    
GENTSE POLITIE

Secretariaat : Robert Accoe
Gerard Willemotlaan 7 - 9030 Gent

GSM: 0473/89 46 80
Rek.nr.: Kredietbank 441-4622101-05

42ste MEETJESLANDROUTE 

donderdag 14 maart 2019 om 10.00 uur 
Aard:  Openingsrit wegseizoen 2019, TC Wielertoerisme Belgische Politie Sportbond. 

Afstand: 125 km -  code: 1(vlak) -  volledig gepijlde omloop 

Datum en uur inschrijving: donderdag 14 maart 2019 vanaf  08.30 uur  

Inschrijving-kleedkamers:    Sporthal Bourgoyen
    Driepikkelstraat 30, 9030 Mariakerke (Gent) ( 09/ 227.33.22)  

Vertrek: 10.00 uur (in groep). 

Inrichting: Kon. Wieler- en Toeristenclub Gentse Politie

Inschrijvingsgeld:   4 eEuro leden BPSB 
5 euro niet-leden BPSB 

Info:  - Er wordt gereden in groep aan een matig tempo (26 km/u).
 - Begeleiding door wegkapiteins, 2 motorrijders , 1 politiecombi en 1 bezemwagen.

Contact: Hans Verleysen  09/ 39.16.307 email: hansverleysen@telenet.be
hans.verleysen@police.belgium.eu   
GSM: 0468/490100

Robert Accoe    0473/89.46.80 email: robert.accoe@telenet.be
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BK 10 KM POLITIEDIENSTEN RUMBEKE

Bijna iedereen op 
het podium
Op zaterdag 8 september 2018 
werd in onze zone, PZ RIHO, voor 
het eerst een politiewedstrijd over 
10 km op de weg georganiseerd.

Op vraag van onze korpschef, 
Curd Neyrinck, zou deze kunnen 
plaatsvinden tijdens een be-
staande wedstrijd van het  
Roeselaarse loopcriterium, na-
melijk ‘Rumbeke Loopt’.  
Hijzelf en de Koninklijke Atletiek 
Vereniging van Roeselare, KAVR, 
zitten namelijk in de organisatie.

Daar er in 2018 anders geen politiewedstrijden waren over  
10 km, kregen wij meteen het Belgisch Kampioenschap toege-
wezen! Meteen een schot in de roos!

Een mooie herfstdag, een 600-tal atleten, verdeeld over alle 
nevenwedstrijden. 153 deelnemers liepen de 10 km, onder wie 
16 mensen van de politie.

Niet de kwantiteit maar wel de kwaliteit overheerste bij onze 
diensten. Getuige daarvan zijn de 3 politiemannen in de top 10!

En dat het zwaar was, zullen ze geweten hebben! 10 km op 
een glooiend parcours, dwars door Rumbeke. De tijden zeggen 
genoeg. Dries Depoortere, een toploper uit het Belgisch leger, 
wint in 34’27”! Normaal goed voor een tijd onder de 32’00” …

Eerste politieman bij de seniors is een hele sterke Franky Hernould, 
vijfde algemeen in 35’23”. Bjorn Saelens uit Assebroek wordt twee-
de (achtste algemeen) in 36’41”.  Alain Callebaut uit Gent vervolle-
digt het podium in 37’13” en is daarmee tiende algemeen.

Wim Coussement wordt eerste veteraan in 39’35” (20ste  
algemeen), gevolgd door eeuwige ouwe getrouwe Ivan  
Verstraeten die winnaar wordt bij de categorie 60+ in 40’46” 
(27ste algemeen). 

Verder zijn er nog seniors Benjamin Debussche, 4de/32ste, lokaal 
atleet Tom De Ryckere, 5de/50ste en Kevin Beeckman, 6de/82ste 
algemeen.

Bij de dames slechts drie atletes, maar zij worden wel alle 
drie Belgisch Kampioen in hun categorie! Severine Tijtgat uit 
Oudenaarde wordt winnares bij de 35+ in 52’06”, gevolgd door 
Carine Buysse uit Eeklo, winnares bij 55+ in 56’41” en onze 
lokale atlete Katia Gossaert in 1 uur 01’33”, winnares bij 45+!

Aike Deseure van de PZ Westkust en Nicolas Verbeiren uit 
Etterbeek vervolledigen het podium bij de veteranen 40+.

Nog een bekende ouwe getrouwe, Hedwig Claeys uit Torhout, 
wint bij de veteranen 50+ en Christian Degraeve uit Gent wint 
bij de veteranen 60+!

Zoals gewoonlijk hebben de afwezigen ongelijk! Bijna alle deel-
nemers halen bijgevolg het podium in hun respectievelijke cate-
gorie en worden daarmee beloond met een trofee, een lekkere 
fles cava of Rodenbach en een doos lekkere politiepralines!

infosport

Oproep
De Technische Commissie Wielertoerisme zoekt nog collega’s 
die, in samenwerking met hun zone of met de technische com-
missie zelf, zich willen inzetten om een toeristische fietstocht 
op de weg of mountainbike toertocht op de kalender te zetten.
Zijn jullie fietsfanaten die samen met andere collega’s willen 

kennismaken met ons mooie Belgenlandje of die louter op 
sportieve, maar recreatieve manier hun contacten willen uit-
breiden? Neem dan contact op met ons via  
ludo.eysackers@gmail.com of rik.libot@gmail.com. 
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AANKONDIGING MARATHON PZ NOORD

Organisatie: PZ NOORD (Kapellen-Stabroek)
Vrijdag 17 mei 2019

Gezamenlijke start: 13 uur Domein Oude Gracht – naast de kerk te Hoogboom, Kapellen
Kleedkamers: Sporthal Kazerneweg  14 te  (Hoogboom)  2950 Kapellen
Inschrijving: Sporthal Kazerneweg 14 te (Hoogboom)  2950 Kapellen vanaf 11.30u.
Prijsuitreiking – drank en snack: Sporthal Kazerneweg 14  Hoogboom/Kapellen
Shuttle voorzien tussen sporthal/start.

Inschrijvingen – meer informatie: marathon@pznoord.be

Inbegrepen in de prijs: 

- Lopen in het prachtige groene kader van het domein Oude 
Gracht – De Uitlegger!

- Water en sinaasappel tijdens de wedstrijd!
-  Snack en drank na de wedstrijd!
- Verzekering via BPSB

WEDSTRIJDEN: 

• Vlaams Kampioenschap Halve marathon politie – 21 km – deelnameprijs 5€

• Teammarathon 6 pers. X 7 km – (geen aflossing) – deelnameprijs 30€ per team

Teams bestaan uit 6 personen 
Dames – heren – gemengde ploegen
Wisseltrofee snelste PZ team!

• Jogging – vrije deelname: 7 km deelnameprijs 5€
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UW GESPECIALISEERDE LEVERANCIER 
VOOR DE OVERHEID!

Federale Politie, Lokale Politiezones, Politiesportbond, Brandweer, ...

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.

Mon-Tra Sport • Lilsedijk 28  B9.2 • B-2340 Beerse
Tel. 014 / 500 586 • Fax 014 / 502 612 • E-mail: info@montra.be 

www.montra.be

SPORTKLEDIJ  •  SPORTSCHOENEN  •  SPORTARTIKELEN  •  PROMOTIEKLEDIJ  •  ZWEMKLEDIJ 
GEZELSCHAPSSPELEN  •  WERKKLEDIJ  •  VRIJETIJDSKLEDIJ  •  FITNESS
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EUROPEES KAMPIOENSCHAP POLITIE MARATHON DUBLIN

Goede resultaten voor het Belgische team

De voorbereiding op dit EK ver-
liep niet vlekkeloos. Zo was er 
op het laatste moment nog de 
ziekte van een loper die op de 
dag voor de reis naar Dublin ver-
vangen werd door Nick Smans. 
Vervolgens was de staking op 
Zaventem een ferme hinderpaal. 
Team Police Belgium heeft daar 
getoond waarom we in ons werk 
polyvalent dienen te zijn. Vluch-
ten geannuleerd laat in de avond 
(23 uur) en reeds de volgende 
ochtend heel vroeg op de trein 
richting Dusseldorf (D) om van-
daar een vliegtuig te nemen naar 
Dublin. Enkel onze voorzitter 
Luc Smeyers had minder geluk 
en diende af te haken voor dit 
kampioenschap. Met alle atleten 
in Dublin was het dus voorberei-
den naar de wedstrijd zelf. We 
kregen een mooie openingscere-
monie met als toetje een tour in 
het marathondorp. In de vroege 
koude ochtend vertrokken we 
vanuit ons mooi hotel naar de 
startplaats onder escorte van de 
collega’s van Dublin. 

ZWARE MAAR MOOIE WEDSTRIJD
De wedstrijd zelf was een zware maar 
heel mooie wedstrijd met een fanatiek 
publiek. De resultaten voor Team Police 
Belgium waren dan ook goed. Jesse De 
Proost liep in een sterke wedstrijd naar 
de 25ste plaats met een eindtijd van  
2 uur 36.13.

Achter Jesse nam David Stevens (terug-
komend na een blessure en tempomaker 
van dienst voor de rest van de ploeg) de 
resterende Belgen op sleeptouw.
Koen Verdoodt kwam als 2de Belg over 
de finish op plaats 54 met een tijd van  
2 uur 51.22, kort gevolgd door Nick 
Smans op plaats 61 met een tijd van  
2 uur 52.38.

De tempomaker David Stevens besloot 
dan toch uit te lopen en nam plaats 4 
van België voor zijn rekening met een 
66ste plaats en tijd: 2 uur 56.15. Hij kon 
hiermee tot in de laatste 3 km Nicolas 
Iachini hazen die op het einde krampen 
kreeg. Nicolas legde beslag op plaats 74 

met een eindtijd van 2 uur 58.22. Ben 
Benhaddou (die ook na een blessure 
terugkwam) ten slotte eindigde als 107de 

met een tijd van 3 uur 15.53. 

Team Police Belgium eindigde 11de in het 
landenklassement (voor landen zoals Ne-
derland, Griekenland, Italië, Rusland …). 

Naast de goede sportieve prestaties dien 
ik vooral te benadrukken dat deze ploeg 
een voorbeeld was voor de toekomstige 
nationale ploegen die we gaan uitsturen. 
Het was een sterke ploeg die eenheid 
toonde: door de graden, door het geïn-
tegreerd karakter van de ploeg (Fede-
rale/Lokale Politie) en onder het motto 
#tousensemble #samensterk.

Na de slotceremonie konden we gelukkig 
zonder veel hinder met het vliegtuig 
naar ons land terugkeren.

AFSPRAAK IN 2022 
Noteer alvast in jullie agenda’s: binnen 4 
jaar het Europees Kampioenschap Politie 

infosport
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Marathon in Eindhoven (NL) in 2022.
Ik wens alvast iedereen te bedanken die 
bijgedragen heeft tot de organisatie van 
dit Europees Kampioenschap. Ook de 
atleten die zelf een financiële inspan-
ning geleverd hebben om ons land te 
vertegenwoordigen met de hulp van de 
Belgische Politie Sportbond. Jammer 

genoeg kan het budget van onze BPSB 
niet alle kosten dragen, waardoor er 
steevast een inspanning nodig is van de 
atleet/collega.
Team Police Belgium maakte een goede 
indruk in Europa en we kijken al uit naar 
de volgende kampioenschappen.

Met vriendelijke en collegiale groeten van een tevreden 
sportsecretaris van de BPSB,  

David Stevens
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HALVE MARATHON GOOIK

Na tweemaal een afgelasting van het 
Belgisch Kampioenschap halve mara-
thon gedurende het jaar 2018, heb ik als 
sportsecretaris beslist om zelf het kam-
pioenschap te organiseren in Gooik. De 
wedstrijd werd niet zo lang op voorhand 
aangekondigd en dus was er geen mas-
sale opkomst voor dit kampioenschap. 
Samen met de atletiekclub ACP werd 
er een toporganisatie op poten gezet 
waar de collega’s konden genieten van 
een mooi en uitdagend parcours in het 
golvende Pajottenland.

De kwantiteit was niet zo hoog maar er 
waren wel een paar kwalitatieve lopers 
aanwezig. De halve Belgische ploeg van 
het Europees Kampioenschap politie 
marathon was aanwezig.

David Stevens van de politiezone Brussel 
Hoofdstad Elsene kroonde zich tot Bel-
gisch Kampioen alle categorieën met een 
tijd van 1u18.49. David was tevens de 
eerste Master M35.

Nicolas Iachini van de PZ Charleroi werd 
tweede in de algemene rankschikking 
met een tijd van 1u20.02 en hij won de 
wedtrijd bij de senioren.

Nick Smans van de PZ Regio Turnhout 
was derde in de algemene wedstrijd en 
tevens tweede Master M35 in een tijd 
van 1u21.22.

Mieke Louwage van de Federale Politie 
was de eerste vrouw van de wedstrijd in 
een tijd van 1u39.30.

Dimitri Tharouniatis van de politiezone 
Brussel Hoofdstad Elsene volgde  op 
Mieke met een tijd van 1u44.03. Hij was 
tevens 1ste Master M45.

De tweede Senior man werd Nicolas 
Parizel van de PZ Brussel Hoofdstad 
Elsene met een tijd van 1u47.19. Stef 
Biesemans van de Federale Politie (FGP 
Oost-Vlaanderen) werd derde senior in 
een tijd van 1u49.19.

Alain Vandervelde ten slotte werd in een 
tijd van 1u57.00 de eerste Master M 40.
De teambeker werd gewonnen door 
de fietsbrigade dienst Verkeer van de 
PZ Brussel Hoofdstad Elsene met David 
Stevens, Dimitri Tharouniatis, Nicolas 
Parizel en Alain Vandervelde.

Alle collega’s liepen mee in de halve 
marathon van ACP, waardoor ze dus niet 
alleen liepen. 

Als sportsecretaris is me opgevallen 
dat de wedstrijd in een goede sfeer is 
verlopen en dat er een algemene tevre-
denheid was omtrent de wedstrijd en 
organisatie.

Noteer alvast het BK Halve marathon 
GOOIK (atletiekpiste) op 8 september 
2019 in jullie agenda: individueel of in 
team (4 lopers van wie de gezamenlijke 
uitslag (plaats) telt). Inschrijvingen en 
meer info bij David Stevens op  
david.stevens@police.belgium.eu of  
0479 68 55 64.
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Opsporingsbericht!
EK Schieten

De Belgische Politiesportbond zoekt schutters voor deelna-
me aan het 17de Europees Kampioenschap Schieten voor de 
politie. Dit EK zal plaatsvinden van 17 tot 21 juni 2019 in Suhl, 
in de Duitse deelstaat Thüringen. De competitie zal georgani-
seerd worden in het plaatselijke schietsportcentrum.
Concreet zoeken wij collega’s die goed thuis zijn in olympische 
disciplines (pistool en geweer). Naast de individuele wedstrij-
den wordt voor het eerst ook een gemengde ploegenwedstrijd 
ingericht. Voor meer informatie over het programma van deze 
olympische disciplines kan je contact opnemen met de voorzit-
ter, Luc Smeyers (Luc.Smeyers@police.belgium.eu).

EK Tafeltennis

De Belgische Politie- 
sportbond zoekt vaardi-
ge tafeltennissers voor 
deelname aan het 8ste 
Europees kampioen-
schap Tafeltennis voor 
de politie. Dit EK zal 
plaatsvinden van 19 tot 
23 juni 2019 in Senec in Slowakije.
Naast de individuele wedstrijden voor dames en heren worden 
er ook in dubbelspelen (dames, heren en gemengd) gestreden 
om de medailles. Neem contact op met de sportsecretaris  
David Stevens (David.Stevens@police.belgium.eu) als je inte-
resse hebt. Bezorg hem ook een overzicht van je klassement 
en sportieve palmares. Het aantal plaatsen is immers beperkt.

 BELGISCHE POLITIE SPORTBOND
CLUB HOOFDSTEDELIJK GEWEST BRUSSEL

CROSS COUNTRY
 KAMPIOENSCHAP “HOOFDSTEDELIJK GEWEST BRUSSEL”

POLITIEDIENSTEN - VEILIGHEIDSDIENSTEN   
Vrijdag 29.03.2019 om 14.00 uur

Secretariaat  - PRIJSUITREIKING & CROSS CUP

Zaal - restaurant “VREDE”
Kruistraat 44 – 3070 EVERBERG

VESTIAIRE - OMLOOP - PARK “PRINCE DE MERODE”
Met gezamenlijke start om 14.00 uur

AFSTAND – DAMES & VETERANEN +/-5 km & SENIOREN +/- 8 km
VOORINSCHRIJVING 5 euro – VOOR 15.03.2019 – REKENING: BE 96 0010124380-05 

CONTACT: Louise WINDERICKX – 0474/614 834 – loujacques.winderickx@live.be – FAX: 02/351 00 13
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BELGISCH KAMPIOENSCHAP BASKETBAL 2018

Op vrijdag 21 december 2018 vond het BK basketbal 2018 
plaats te Bredene. Organisator van het tornooi was het Kopsk 
(Koninklijke Oostendse Politie Sportkring) onder leiding van 
Marcel Lanoye en Björn Mus, oudgedienden van de Technische 
Cel Basketbal bij de BPSB.

Het laatste BK basketbal dateert reeds van 7 jaar geleden. De 
wil om te organiseren was er, maar het was niet evident om 
voldoende basketploegen samen te krijgen. Groot was dan 
ook de verbazing van de organisator dat er zich 8 Belgische 
ploegen en 1 Nederlands gastteam inschreven.

De teams werden onderverdeeld in 2 poules, namelijk:

Poule A: Poule B:

PZ Bredene/De Haan West-Vlaamse Politieschool

PZ Gent PZ Damme/Knokke-Heist

Team Mix RSCPL (Luik)

PZ Oostende A PZ Oostende B

Snel werd duidelijk dat er zich in poule A een verbeten strijd 
zou afspelen tussen de PZ Gent en Team Mix. Team Mix is een 
team met spelers van enkele Waalse politiezones, hoofdzakelijk 
afkomstig uit de streek rond Huy. De PZ Bredene/De Haan won 
haar openingswedstrijd met 18 – 23 tegen de PZ Oostende A. 
Vervolgens won de PZ Gent met overmacht van de PZ Oostende 
A (18 – 57). PZ Gent tegen Team Mix was de volgende wedstrijd. 
Gedurende bijna heel de wedstrijd kon PZ Gent een kleine 
voorsprong optekenen, maar de spelers van Team Mix waren 
sluw en wisten altijd wel de voorsprong van Gent minimaal te 
houden. Het was al duidelijk op 3 minuten voor het einde dat de 
winnaar degene was die het hoofd koel kon houden, gecombi-
neerd met enkele details die mee zaten. Op 15 seconden van 
het einde stond PZ Gent met 1 punt voor en kon de wedstrijd 
met balbezit eindigen. Helaas, door een misverstand naar aan-
leiding van een fluitsignaal op het naastgelegen basketterrein, 
ging de bal naar Team Mix waarna dit team scoorde in de al-
lerlaatste seconde. Het ongeloof bij PZ Gent was terecht groot; 
de overwinning was zo dichtbij geweest. Jammer maar sportief 
werd de overwinning beslecht door Team Mix. Noch PZ Brede-

ne/De Haan noch PZ Oostende A kon geen van beide ploegen 
nog in gevaar brengen. PZ Bredene/De Haan verloor tegen Mix 
met 31-53 en Oostende tegen Gent met 17-55. Team Mix mocht 
zich als eerste finalist klaarmaken. PZ Gent kon zich nog enkel 
troosten met een eventuele bronzen medaille.

POULE B
Poule B was een wat meer evenwichtige poule van teams.  
De West-Vlaamse Politieschool had enkele ervaren basketbal-
spelers aan boord. Het team PZ Oostende B bestond louter 
en alleen uit collega’s die geen enkel basketverleden hadden, 
buiten enkele trainingen ter voorbereiding van het tornooi. In 
deze poule waren de sterkhouders de collega’s uit Luik (RSCPL) 
en de PZ Damme/Knokke-Heist.

WPS moest als eerste de duimen leggen tegen Damme/Knok-
ke-Heist met 38-51. Vervolgens won WPS gemakkelijk haar 
wedstrijd tegen PZ Oostende B, namelijk met 44-9. PZ Damme/
Knokke-Heist gaf onze Nederlandse gasten direct een mooie 
wedstrijd voor de kiezen, maar moest zich met zes puntjes 
gewonnen geven. Het Nederlandse team is een team dat 
opnieuw in opbouw is voor het volgende EK, wat wellicht wat 
soelaas bracht. RSCPL verloor ruim tegen NL (44-20). RSCPL 
was dan weer te goed voor onze basketvrienden van PZ Oos-
tende B (56-22), maar men kon wel op sympathie rekenen van 
onze Waalse collega’s. Het werd een zeer sportieve en vriend-
schappelijke wedstrijd. Spannender werd het opnieuw tussen 
Luik en WPS. RSCPL won met 38-32. De clash kwam vervolgens 
tussen Damme/Knokke-Heist en RSCPL. De match was een 
ware thriller, opnieuw tot de laatste seconde zoals tussen Gent 
en Mix. Eindscore was 45-42, door een buzzer driepunter door 
een speler van PZ Damme/Knokke-Heist. Het publiek in Bre-
dene was tweemaal echt wel verwend geweest. PZ Damme/
Knokke-Heist mocht verder strijd leveren in de finale. RSCPL 
trof zoals gezegd PZ Gent in de kleine finale.

De collega’s van RSCPL waren afgezakt naar Bredene met 
slechts 7 spelers. Tegen de start van de kleine finale viel helaas 
één collega gewond uit en één collega moest vertrekken om te 
werken. Dit was praktisch zeer moeilijk om nog een volledige 
wedstrijd te spelen. Enkele bereidwillige spelers van Oosten-
de traden bij om tegen Gent strijd te leveren. Gent won met 



EN GARDE !!!

Op initiatief van een collega uit de regio  
Charleroi, die aan schermen doet,  willen we 
weten hoeveel collega’s, politie of burger- 
personeel, binnen de Belgische politie deze 
vechtsport beoefenen of het eens willen  
proberen.  

Als een voldoende aantal liefhebbers van deze 
sport zich manifesteert, is het mogelijk om een 
officiële wedstrijd of zelfs een Belgisch kampi-
oenschap te organiseren. 

Als u een kampioen of liefhebber bent van 
zwaard of degen, of u wilt het een kans geven, 
dan nodigen wij u uit ons dit te laten weten 
en u kenbaar te maken bij de secretaris van de 
Franstalige vleugel. Zijn gegevens staan hieron-
der vermeld.   

In de hoop om u talrijk te mogen ontmoeten 
voor deze nieuwe discipline die nooit eerder 
georganiseerd werd door onze federatie.

Sportieve groeten,

Vincent MARCHAL
0496/126524
vincent.marchal@police.belgium.eu

infosport

ruime voorsprong de match te veel voor RSCPL en mocht een 
bronzen medaille ontvangen. Eindstand 20 – 87.

FINALE
In de finale trof PZ Damme/Knokke-Heist de geoliede bas-
ketmachine Team Mix. Het team dat regelmatig aantreedt in 
corporatieve competitie, nam meteen het voortouw. Er werd 
zeer veel gewisseld bij beide teams, want na een volledige 
dag basketfun begonnen enkele collega’s het fysiek zwaar te 
krijgen. Dit was ook het geval bij andere teams waar spelers 
soms volledig verzuurde spieren hadden. Team Mix mocht na 
een eindstand van 40-71 beginnen feesten. Uit handen van HCP 
Caestecker, voorzitter van het Kopsk, ontvingen PZ Gent, PZ 
Damme/Knokke-Heist en Team Mix hun respectievelijke bekers.

De organisator wenst alle spelers, vrijwilligers, scheidsrechters, 
supporters en sympathisanten uitdrukkelijk te bedanken voor 
hun inzet en steun om het BK Basketbal mogelijk te maken. 
Het tornooi is vlot verlopen en kon al op heel wat interesse 
rekenen voor volgend jaar. Dus (na bevestiging door de BPSB) 
graag same place, same time. 

Tot volgend jaar !

Belgische Kampioen: Team Mix

2de plaats: PZ Damme/Knokke-Heist

3de plaats: PZ Gent

4de RSCPL

5de PZ Bredene/De Haan

6de PZ Oostende A

7de WPS

8ste PZ Oostende B

9de (buiten competitie) Team NL

Voor het verslag,
Björn Mus 
Secretaris Kopsk 
Voorzitter TC Basketbal
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10 MEI 2019 
 
BELGISCH  
KAMPIOENSCHAP 
POLITIEBIATHLON 

         

Inschrijving & info: 
Koenraad.vanhove@police.belgium.eu 

Wedstrijdformule: 
2000 m lopen 

 2 x 6 patronen 
2000 m lopen 

 2 x 6 patronen 
2000 m lopen 

 
 
 
 

Reeksen: 
Heren <40j 
Heren +40j 

Dames <40j 
Dames +40j 

 
!!! Ploegenklassement !!! 

 
 
 

Prijs: 
€10 / pp 

€15 incl spaghetti 
 
 
 
 

Locatie; 
Militair Kamp  

Lombardsijde 
 
 
 

Supporters toegelaten 
Randanimatie voorzien 

 
 

 



                                                                                 
    

M et de B E L G I S C H E  P O L I T I E S P O R T B O N D   W W W .T C F I E T S .B E  
NN aaaarr  MM aall ll oorrcc aa  ii nn  22001199  --   VV oooorrjj aaaarr  

  
II nnff oorrmmeeeerr  eeeerrss tt  nnaaaarr  ddee  bb eess cc hh ii kk bb aaaarrhh eeii dd  vv aann  hh eett  hh ootteell   aall vv oorreennss   jj ee  vv ll uucc hh tteenn  ttee  bb ooeekk eenn..  
  
EE xx cc ll uuss ii eevv ee  aaaannbb ii eeddii nngg  vv aann  (( ff ii eettss )) vv aakk aannttii eess   nnaaaarr  MM aall ll oorrcc aa..    
EE nnkk eell   vv oooorr  ll eeddeenn  vv aann  ddee  BB PP SS BB ..  ((   AA aannss ll uuii ttii nngg  SS PP KK     €€   1100))   zz ii ee  W W W .T C F I E T S .B E .  
Dankzij Hotel Helios (http://www.hoteleshelios.com) genieten wij het ganse jaar door aan knalprijzen.  
Ontbijtbuffet, avondmaal in buffetvorm/grill. Zeer fijne keuken. N ogmaal s  v erb eterd!  
Vers geperst sinaasappelsap bij het ontbijt (normale prijs  € 3). 
A l l e k amers  z i j n v erni euw d en v oorz i en v an een i j s k as t!  
Wij richten als T C f i ets  weer een f i ets p eri ode in aan onklopbare prijzen. 
L et op :  M ens en di e ni et v i a ons  b oek en k unnen ni et met ons  meef i ets en! ! !  
G rati s  annul eren tot tw ee w ek en v oor af rei s !  (Voorschot wordt teruggestort.) 

W at b i eden w i j  j e aan?   

F eb ruari  vanaf 3 6  euro per nacht of 25 2 euro voor  zeven nachten!  

M aart vanaf 3 8  euro per nacht ( tot 27/03) ofwel 26 6  euro voor zeven nachten! 

Een f i ets v ak anti e vrij te kiezen in de periode van maandag 18 / 03 / 2019 tot v ri j dag 19/ 04/ 2019. 

Je reis langer maken (voor of na de voorziene datum) kan, maar dan is er geen begeleiding voorzien.  

De paasvakantie, van 06/04/19 tot 19/04/19, valt hierin en kinderen zijn zeer welkom.  
Keuze uit verschillende fietsgroepen en niveaus (soms wel tot 4 verschillende groepen). 
De prijs wordt berekend per overnachting.  
Je bent welkom voor twee nachten, maar ook voor drie weken. Zie bijgevoegde tabel. 
 

W at regel  j e z el f ?  

Je bent lid of sluit aan bij de BPSB/SPK (aparte rekening! zie www.tcfiets.be ). 
J e b oek t h et h otel  ( rui m genoeg i n ti j d)  en j e k an nadi en de p eri ode i nk ri mp en naargel ang de b es c h i k b are 
v l uc h ten. (  U i t onderv i ndi ng w eten w e dat de v l uc h ten i n de w eek  goedk op er z i j n dan i n de w eek ends .)  
J e b oek t z el f  j e v l uc h t en geeft de eventuele w i j z i gi ng van datums door. 
Je vult het reserveringformulier in (op www. Tc Fiets.be) en denkt aan de k amerv oork eur!  
E r z i j n nu dri e ty p es  v an k amer:  E c onomy ,  S tandaard en P ool z i c h t. (  K amers  z i j n i denti ti ek  dus  al s  j e 
E c onomy  of  S tandaard w i l ,  w ac h t j e b es t ni et te l ang.)  
Je betaalt een voorschot van 25 euro bij inschrijving. 
Je betaalt 50 euro tegen 01/01/2019 en het saldo drie weken voor afreis. 
Aan de receptie betaal je bij aankomst een toeristentaks (vanaf de leeftijd van 15). 
Je brengt je eigen fiets mee of huurt hem via ons bij Berganti.  
Richtprijzen zie:  http://bergantibikes.com/  
Te reserveren via het formulier op onze site: www. Tc Fiets.be 
 
Fiets je niet en wil je toch genieten van onze voordelen? Geen probleem. Je bent altijd welkom. 
 
F ami l i ev ak anti es  aan z eer i nteres s ante p ri j z en h et gans e j aar door i n de v i er H el i os  H otel s  te M al l orc a,  
B eni dorm,  A l munec ar en L l oret de M ar. V raag onz e p ri j z en v oor andere p eri odes  i n 2019.  
W ac h t ni et te l ang met res erv eren w ant S p anj e i s  z eer gel i ef d.  A nnul eren gaat z onder p rob l emen of  k os ten 
al s  di e ti j di g geb euren. 
 
Voor alle verdere info:  rik.libot@gmail.com      
Tel.: 0486 12 47 87                                                                          



� p21 �

Verslag werking 
Nadat de TCG voor het eerst werd opgericht in 2017, kun-
nen en mogen wij een jaar later spreken van een succes-
formule. Het jaar 2018 is voorbij en wij kunnen terugblik-
ken op een geslaagd golfseizoen voor de politiediensten.

Een eerste wedstrijd vond plaats in Louvain-la-Neuve op 
27 april. Aan de openingswedstrijd namen 36 spelers deel. 
Niet slecht voor een eerste wedstrijd, maar het kon beter. 
Een probleem was de communicatie naar de golfende po-
litiemensen. Wij kregen achteraf dikwijls te horen dat men 
wel geïnteresseerd was, maar dat men niet wist dat er een 
wedstrijd gepland was. Het is ook niet echt eenvoudig om 
alle spelers te bereiken in de huidige context. 
De spelers van wie wij de e-mailadressen in ons bezit had-
den, werden automatisch geïnformeerd. Verder werden 
de meeste politiekorpsen gemaild, maar wij hebben geen 
garantie dat de golfspelers in het korps bereikt werden.
Naar aanleiding van de eerste wedstrijd in Louvain-la-Neu-
ve werd dan ook een oproep gedaan aan alle aanwezige 
collega’s om zoveel mogelijk de organisatie van de komen-
de wedstrijden bekend te maken. Tevens stelden wij de 
wedstrijden open voor familieleden-golfers.

Het resultaat liet niet op zich wachten en de tweede 
wedstrijd op 25 juni te Houthalen mocht niet minder dan 
69 spelers verwelkomen. Nog steeds kregen we meldingen 
achteraf van politiemensen die niet op de hoogte waren.

Het seizoen werd afgesloten 
met het Belgisch Kampioen-
schap dat gespeeld werd op 
de golfclub Royal du Hainaut. 
Er waren opnieuw 61 spelers 
aanwezig. 

Het mag gezegd worden dat er ruim voldoende interesse is 
bij onze politiemensen-golfers om dit gegeven verder uit te 
bouwen. In 2019 wordt, behalve de reguliere te plannen  
3 wedstrijden, mogelijks een interland georganiseerd tussen 
de Nederlandse en Belgische politiediensten. Plaats en 
datum worden nog bekendgemaakt. De reguliere wedstrij-
den zullen opnieuw plaatsvinden op golfbanen die verdeeld 
worden over het grondgebied.

Voor alle verdere vragen en opmerkingen verwijs ik graag 
naar onze secretaris Gunther Matthijs. Hij is te bereiken 
via matthijsgunther@gmail.com of via Gunther.Matthijs@
police.belgium.eu.

Dank aan alle sportieve golfende collega’s voor het afgelo-
pen jaar en wij hopen jullie allemaal terug te zien in 2019. 

De voorzitter, 
Antoine De Bruycker 
Commissaris politie Gent

TECHNISCHE COMMISSIE GOLF (TCG)infosport
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Het seizoen werd afgesloten 
met het Belgisch Kampioen-
schap dat gespeeld werd op 
de golfclub Royal du Hainaut. 
schap dat gespeeld werd op 

Het seizoen werd afgesloten 
met het Belgisch Kampioen
Het seizoen werd afgesloten 
met het Belgisch Kampioen
schap dat gespeeld werd op 
de golfclub Royal du Hainaut. 
Er waren opnieuw 61 spelers 

schap dat gespeeld werd op 
met het Belgisch Kampioen
Het seizoen werd afgesloten Het seizoen werd afgesloten 

schap dat gespeeld werd op 
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Voorronde in mei
Het sportieve succes van ons herenteam 
dat knap brons behaalde op het jongste 
EK in Varna, inspireerde ons om ook een 
sterk team van politievrouwen bij elkaar 
te brengen. 

Onze nationale damesploeg bereidt zich 
inmiddels voor op de voorronde van het 
4de Europees Kampioenschap volleybal 
dames voor de politie. Dit EK wordt 
vierjaarlijks ingericht. De eindronde vindt 
van 7 tot en met 14 oktober 2019 plaats 
in Praag.

Onze Belgian Blue Tigers zullen in een 
lastige voorronde tegen de collega’s uit 
Slowakije en Nederland hopelijk de kwa-
lificatie voor de eindronde afdwingen.
De Belgische Politiesportbond organi-
seert deze voorronde van vrijdag 17 tot 
en met maandag 20 mei 2019, in Namen. 
Supporters mogen deze data al noteren 
in hun agenda!

Wij zoeken nog collega’s (operationeel en 
burgerpersoneel) die ons team kunnen 
versterken. Voor meer informatie kan je 

contact opnemen met Vincent Marchal, 
onze ploegleider  
(Vincent.Marchal@police.belgium.eu).  

EK VOLLEYBAL DAMES 2019
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KALENDER BPSB 2019 OPKOMENDE WEDSTRIJDEN

Belgisch Kampioenschap Sprinttrail 6 km 
+ Teams 18 km 09/03/2019 Gent
Meer info: 
blaarmeersentrail.be  
andy.de.dobbeleer@pandora.be

Belgisch Kampioenschap JUDO 
21/04/2019 te Lummen
Meer info:  
dimitri.vandevenne@police.belgium.eu

Belgisch Kampioenschap TEAM Marathon 
(6 x 7 pers.) 17/05/2019 Hoogboom + 
Vlaams Kampioenschap halve marathon 
Meer info:  
linda.jansen@pznoord.be

Belgisch Kampioenschap Wielrennen 
18/05/2019 PZ Ieper
Meer info: 
johan.vantomme@telenet.be

Belgisch Kampioenschap Biatlon 
10/05/2018 PZ Middelkerke
Meer info:  
Koenraad.vanhove@police.belgium.eu

Belgisch Kampioenschap Tafeltennis 
24/05/2019 Blegny
Meer info:  
loujacques.winderickx@live.be * 0474 61 48 34

Belgisch Kampioenschap VOLLEYBAL : 
organisator gezocht !!

Belgisch Kampioenschap SPRINT TRIAT-
LON 02/06/2019 Roeselare
Meer info:  
david.verheye@icloud.com 

Belgisch Kampioenschap ½ TRIATLON 
16/06/2019 Geraardsbergen
Meer info:  
www.challenge-geraardsbergen.com

Belgisch Kampioenschap ¼ TRIATLON 
25/08/2019 Viersel
Meer info:  
jelle.naets@politie.antwerpen.be

Belgisch Kampioenschap Mountainbike 
Olen 06/09/2019 
Meer info:  
ben.benhaddou@police.belgium.eu

Belgisch Kampioenschap Halve Mara-
thon GOOIK 08/09/2019  

(individueel en/of in TEAM (klassement 
van de 4 beste lopers per team telt).
Meer info en inschrijving via:  
david.stevens@police.belgium.eu (ter plaatse 
inschrijven kan ook nog uitzonderlijk maar bij 
voorkeur vooraf inschrijving om organisatori-
sche redenen).

Belgisch Kampioenschap Dressuur 
(paard) 14/09 + 15/09/2019 Diepenbeek
Meer info:  
Kristy.Meeuwissen@police.belgium.eu + 
Facebook

Vlaams Kampioenschap MOUNTAINBIKE 
15/09/2019 (nog te bevestigen)
Meer info: Marc Vanacker

Belgisch Kampioenschap BADMINTON 
2019 oktober 2019 (exacte datum nog te 
bepalen) 
Meer info:  
loujacques.winderickx@live.be * 0474 61 48 34

Belgisch Kampioenschap TRAIL 12 KM + 
18 KM 22/11/2019 Lichtaart
Meer info:  
ben.benhaddou@police.belgium.eu

Belgisch Kampioenschap PADEL – TENNIS 
ENKEL – TENNIS DUBBEL nog te bepalen 
in 2019.
Meer info:  
kampioenschappen worden aangekondigd op 
www.bpsbtennis.be
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KALENDER 2019 HENGELEN

infosport

Blue Bikers: tochten 2019
Meer info: www.blue-bikers.be

Golf:
27/05/2019 Luik
21/06/2019 Koksijde
28/08/2019: Schilde

Onze laatste wedstrijd van 2019 zal 
plaatsvinden in Golfclub Pierpont en dit 
op maandag 30 september; dit zal het BK 
golf zijn.
Meer info:  
gunther.matthijs@police.belgium.eu

Technische Commissie Fiets: fietsvakanties 
Meer info: www.tcfiets.be
ludo.eysackers@pandora.be 
rik.libot@gmail.com

11.04.2019 
DONDERDAG

Visvijver De Meren 
Dorpstraat 86 
3130 Begijnendijk

Vijver – Plaatselijk reglement. Enkel 
maden, mais en plaatselijke korrels 
toegelaten. Elastiek toegelaten.

12.00 uur

26.04.2019 Karpervijver 
Brakelsesteenweg 406 
Ninove – Voorde

Vijver – Plaatselijk reglement te 
volgen.  Elastiek toegelaten.

12.00 uur

24.05.2019 De Sasvrienden 
Kesselsesteenweg (Bollaakdijk) 
2520 Emblem

Vijver – Plaatselijk reglement te 
volgen. Elastiek toegelaten.

12.00 uur

07.06.2019 De Slijkvissers Walem 
Weverstraat ongeveer nr. 35 
2800 Mechelen

Vijver – Plaatselijk reglement te 
volgen. Elastiek toegelaten.

12.00 uur

21.06.2019 Verenigde Zemstse Vissers 
Pater Pennickxstraat 45 
1982 Elewijt ( Zemst )

Vijver – Plaatselijk reglement te 
volgen. Elastiek toegelaten.

12.00 uur

05/07/2019 Fortvissers Bornem. 
Barelstraat 228 
Bornem

Vijver – Plaatselijk reglement te 
volgen. Elastiek toegelaten.

12.00 uur

30.08.2019 
31.08.2019

Europees Kampioenschap 
Ierland

Lough Muckno, Castleblayney,
Co Monaghan

11-16 uur

06.09.2019 Gemeentevijver Wielsbeke 
Rijksweg 314 
8710 Wielsbeke

Vijver – Plaatselijk reglement te 
volgen. Elastiek toegelaten.

12.00 uur

13.09.2019 Bloso – IJzer 
Spaarbekken 
Nieuwpoort

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

12.00 uur

04/10/2019 Gent Watersportbaan 
Loods 25 (vroegere GRS ) 
Vissersdijk 1 te 9000 Gent

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

11.00 uur

11.10.2019 Zeekanaal strook Willebroek – Vilvoorde.  
Inschrijving: nog te bepalen

Kanaal.  Open wedstrijd
(Vaste stok of met molen )

11.00 uur

2019 Prijsuitreiking nog te bepalen
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Meer info:
Voorzitter: DAEMS Gustaaf, Boomsesteenweg 120 te 2830 Willebroek.  GSM 0496/871880
Secretaris: VANFLETEREN Danny, Amerikalaan 98 te 8530 Harelbeke.  GSM 0473/862185
Raadslid: WOUTERS Ivo, Ontvangersweg 2 te 1820 Steenokkerzeel.  GSM 0475/800449
Raadslid: HAELTERMAN Marc, Fietelstraat 151 te 9700 Oudenaarde.  GSM 0745/442795

Muurklimmen: in de maand mei zou er 
een BK georganiseerd worden waarbij 
de politie kan aansluiten bij het kam-
pioenschap van Defensie (info nog te 
bevestigen).

Er is tevens een politiezone aan het 
checken om een dartstornooi te  
organiseren (blijft te bevestigen).

Collega’s die aansluiten bij de BPSB,  
kunnen aanspraak maken op de gratis 
sportverzekering met enorme dekking in-
zake ongevallen (ook in het buitenland).



PADEL DUBBEL EN ENKEL

BK DUBBEL 2018: 07/09/2018
DG 20: Luc Kerkhofs - Leen Vreys
DG 60: Kimberley Tavernier - Nico Desoete
DG open: Pascal Van Eenooghe - Sharon De Bakker
 
DH 20: Kurt Proot - Michael Bossier
DH 60: Tommy Plaetevoet - Marc Vandenberghe
DG open: Pascal Van Eenooghe - Han Folens
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BK PADEL 13/09/2018
A-reeks:
1ste plaats: Dehaen Thomas - Casteleyn Maarten
2de plaats: Allemeersch Pablo - Strubbe Alain
3de plaats: Bossier Michael - Delanghe Steve
 
B-reeks:
1ste plaats: Bovijn Joris - Pouillie Brecht
2de plaats: Decroos Stijn - Louage Pieter-Jan
3de plaats: Maertens Sander - Lazou Mathias
 

Dames 4:
goud: Vermeulen Nancy
zilver: Vercauteren Veerle
 
dames 1:
goud: Langmak Kirsten
 

BK ENKEL 15/06/2018
Heren 4:
goud: Vervecken Kristof
zilver: De Bosscher Wouter
 
Heren 3:
goud: Hilven Alain
zilver: Valgaerts Jochen
brons: Plaetevoet Tommy
 
Heren 2:
goud: Verelst Arne
zilver: Casteleyn Maarten
 
Heren 1:
goud: Sels Davy
zilver: Wuytens Johan
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PARTNERS

GOLD

SILVER

BRONZE

Logovarianten

Lierseweg 315 
2200 Herentals
T 014 23 59 14   

www.VanendeEnRoxy.be

W I
J N H U I S

H E R E N T A
L S

   
   

   
W

IJ
NEN & GESCHENKEN

Montra      Sportz

Leo Paepen – arduin – rustieke bouwmaterialen – afbraakwerken, 
Sassenhout 65, 2290 Vorselaar

Takeldienst Struyfs
Grensstraat 41
2243 Pulle (Zandhoven)

Polis-Service

Met dank voor 
uw steun aan het 

EK wielrennen




