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Beste collega’s,

Ik wens jullie namens de Belgische Politiesportbond een gezond, ge-
lukkig en veilig 2018. Hopelijk beleven jullie dit jaar ook weer heel wat 
sportplezier op een van onze talrijke sportevenementen.
Namens de Raad van Bestuur dank ik ook de talrijke vrijwilligers in onze 
sportclubs die zorgen voor de organisatie van die recreatieve sportwed-
strijden en competities. Zonder jullie hulp en inzet zou de politiesport 
enkel een wensdroom zijn. 

Een uitzonderlijk sportjaar
2017 was ongetwijfeld een uitzonderlijk sportjaar voor de Belgische 
Politiesportbond. Met de gouden plak van tennisser Thomas Dehaen 
(zie cover) en het brons van onze nationale volleybalploeg heren  be-
haalden wij grote successen op de EK’s. Spijtig genoeg strandden onze 
basketballers op de vierde plaats op het EK basketbal in Athene. Zij 
verloren met een luttel puntje van de Fransen in de kleine finale. Soms 
kan sport hard zijn! 

Tachtig jaar jong
2018 is sowieso een bijzonder jaar omdat de Belgische Politiesportbond 
dan liefst 80 kaarsjes mag uitblazen. Een verjaardag die kan tellen en 
die wij ook gepast willen vieren met een mooi EK wielrennen voor de 
politie in de politiezone Neteland van 6 tot en met 10 september. Reeds 
18 landen bevestigden hun deelname. Wij verwachten ongeveer 150 
atleten en 80 begeleiders. België organiseerde trouwens het eerste EK 
wielrennen voor de politie in Zandhoven in 1988.
Onze atleten zullen daarnaast ook deelnemen aan het EK triatlon, het 
EK marathon en talrijke BK’s.
Er ligt dus heel wat werk op de plank en alle hulp is welkom.

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

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

Cover:  Thomas Dehaen: Goud op het EK Tennis in Boedapest.
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Moving 4 Solidarity

5 500 euro  
voor het 
goede doel 
Op zaterdag 23 september 2017 vond de eerste 
‘Moving for solidarity’ plaats, ter vervanging van 
de vroegere ‘Running for solidarity’. Een 200-tal 
deelnemers waren van de partij.

NEVELE – De weergoden waren de organisatie 
gunstig gezind. Het was een zonnige dag met aan-
gename temperaturen, ideaal voor een dergelijk 
buitenevenement.  
De deelnemers konden kiezen uit een wandeltocht 
van 20 km, fietstochten van 20, 40 of 100 km en 
een estafetteloop, voor elk wat wils. Iedereen kon 
op zijn eigen tempo zijn gekozen sport afwerken. 
De voorziene tochten werden goed gesmaakt door 
de deelnemers, die konden genieten van een mooi 
landschap.  Op de voorziene rustplaatsen werd de 
nodige spijs en drank aangeboden. Na het sporte-
venement was er een gastoptreden van coverband 
‘Sugadadz’. 
Deze puike organisatie was die dag mogelijk door 
de vele vrijwilligers, zowel lokaal als nationaal, en 
de samenwerking tussen de gemeente Nevele, de 
Federale Politie, de vele steunende bedrijven en de 
Belgische Politiesportbond. 
De actie heeft in totaal 5 500 euro opgebracht voor 
het goede doel, namelijk de Stichting tegen Kanker.

Carlos De Walsche

Ann & Hannelore Vanlee
Grenadierslaan 3
9810 Eke
Tel. 0475 66 28 64
www.ann-apurna.be

Lulstraat 3 - 9770 Kruishoutem - 09 386 05 97
www.azaleatuin.be

vrijdag van 13u tot 19 u. - zaterdag van 9u tot 18 u.

Markt 38
9700 Oudenaarde
Tel: 055/ 21 51 55

info@comtedeflandre.be
WWW.COMTEDEFLANDRE.BE

alle dagen van 11u30-22u.
donderdag gesloten

Brasserie/restaurant Comte de Flandre is gevestigd,  op de markt in Oudenaarde, 
in een statig herenhuis met een lange complexe bouwgeschiedenis die teruggaat tot 1507.

Het interieur van de brasserie/restaurant is minimalistisch met zen-accenten, 
maar harmonieert wonderwel  met de authenticiteit van het oude herenhuis. 

Brasserie/restaurant Comte de Flandre wordt met evenveel inzet 
door dezelfde familie gerund als Bistro 't Veer (Berchemweg 191 - 9700 Oudenaarde).

In Comte de Flandre worden moderne brasseriegerechten geserveerd met 
duidelijke Franse accenten.  De losse stijl garandeert lekker eten in een no-nonsens sfeer 

met een verzorgde en vriendelijke bediening. 
De keuken is doorlopend open van 11.30 u tot 22.00 u.

Van 15.00 u tot 18.00 u kunt u terecht voor ijsjes en pannekoeken. 
Maar een frisse pint of een 

lekker streekbiertje wordt eveneens besteld.
Bijzondere aandacht verdient de wijnkaart, met geselecteerde topwijnen 

uit de hele wereld en dit tegen zachte prijzen.
Jan Peter Van Damme en Ineke Vermeulen 

Erkende Assistentiewoningen
te huur

Marie Popelinstraat 4 - 9620 Zottegem

• Uitgebreid dienstenpakket • 24u/24u permanentie
• 1 of 2 slaapkamers • vanaf 33/dag • nabij AZ Sint-Elisabeth Zottegem

Rondleidingen en intekenen na afspraak, ook mogelijk op zaterdag

INFO : T. 09 364 89 30 • gaw.debron@sezz.be • www.DeBronZorgtVoorU.be

  
• 

• 

• 

Grote keuze aan
snijbloemen, decoratie,
terrasplanten,  potgrond,
meststoffen
,…

Damstraat 48A
Nevele

Tel. 09/371 59 51
www.dekorenbloem.be -
info@dekorenbloem.be
Open dinsdag tot zaterdag 

8u - 18u30 • zondag 9u - 18u •
gesloten op maandag

Exclusieve herenmode

Europaplein 4 bus 4 • 9840 De Pinte • 09 245 01 25

Exclusieve herenmode
Stijlvol - sportief - klassieke mode

info@deauville-herenmode.be • www.deauville-herenmode.be

Van harte welkom !

Design your own                       shirt

CROSSLAND

1 Het automatisch noodrem-systeem met voetgangersdetectie werkt automatisch boven 5 km/u en onder 85 km/u. 
Ga naar opel.be voor gedetailleerde informatie over hoe het systeem werkt.  2 De OnStar diensten vereisen 
activering van uw OnStar account bij OnStar Europe Ltd. en zijn afhankelijk van de beschikbaarheid en dekking van 
mobiele netwerken. Na de gratis proefperiode worden kosten in rekening gebracht. Getoonde opties standaard of 
optioneel verkrijgbaar op bepaalde uitrustingsniveaus. Op de foto zijn opties afgebeeld.

�  Automatisch noodremsysteem1

�  180° Panoramische achteruitrijcamera

�                                – Automatic Crash Response2

De nieuwe Opel

opel.be  milieu-informatie (KB 19/03/2004): opel.be

 3,6-5,4 L/100 KM  93-123 G/KM  

It ’s  a good l ife

DE TOEKOMST IS VOOR IEDEREEN

Garage JOHAN nv
Qualitygarage

Damstraat 49
9800 DEINZE (St.-Martens-Leerne)

T. 09 282 76 26 
F. 09 282 24 59

M. johan@qualitygarage.be 
W. johan.qualitygarage.be

Gespecialiseerd in verkoop van nieuwe en jonge tweedehands-
wagens Opel met waarborg. Carrosserie en onderhoud alle merken.

Maandag tot zaterdag 
van 11.30 uur tot 15 uur en van 18 uur tot 22 uur.

Zondag doorlopend open 
vanaf 11.30 uur tot 22 uur. 

Donderdag gesloten.

Tijdens de wintermaanden eten we graag
nogal eens lekker en veel,…
Vandaar onze à volonté actie!

Geldig van 1/9 tem 30/12 iedere 
vrijdagavond en zondagavond.

Gegratineerde scampi’s in currysausje à volonté
Scampi’s à volonté: 29 euro

Gemarineerde varkensribbetjes à volonté.
Ribbetjes à volonté: 24 euro

Berchemweg 191
9700 Oudenaarde
tel.: 055.30.25.88

www.tveer.be
info@tveer.be 1 GRATIS CAFE AFFOGATO ROYAL

Sluit je etentje tijdens deze koude wintermaanden
in ’t Veer af met een heerlijke Café Affogato Royal.

Heerlijk kopje sterke koffie met bolletje vanilleroomijs,
toefje slagroom en caramel. Waarde 5,50 euro.

Enkel bij afgifte van deze bon en min besteding van 50 euro.
Niet cumuleerbaar met andere acties. 

Geldig van 1 september tem 23 december 2017.

TUINBERGINGEN

SERRES 

VER ANDA’S

BIJGEBOUWEN 

POOLHOUSES

OR ANGERIES

E I K E N BI JGE BOU W E N &  T U I N H U I Z E N  I N  C E D E R
BR I T I SH OR NA MENTA L S BR A K EL

W W W . B R I T - O R N . B E

BRITISH ORNAMENTALS BRAKEL
Ronsesestraat 238, Brakel (baan Brakel-Ronse) • 0475 78 70 67

OPEN VRIJDAG, ZATERDAG & ZONDAG
van 10 tot 12 en van 13.30 tot 18 uur

koeltechnieken voor KMO & Industrie

Middelweg 51
9910 Ursel

tel 0499 800 002
koen@climasol.be

Nieuwe openingsuren ma-vr: 8u-12u &  13u&18u • zat: 8u - 12u

WWW.THE-PONDEROSA.COM

Steenweg Deinze 106/A
9810 Nazareth
T 09 386 19 89
F 09 386 14 89
peter@the-ponderosa.com

Luchterenstraat 52
9031 Drongen
T 09 236 28 68

UW VERDELER VOOR

PROFESSIONALS AT WORK

S I B Y L L E
L I N G E R I E

Kasteeldreef 55
9890 Gavere

Tel. 09 384 13 93

O peningsuren :
Maandag tot vrijdag: 

9u30 tot 12u00 en van 13u30 tot 18u30
Zaterdag: 

9u30 tot 12u00 en van 13u30 tot 18u00
Dinsdag en zondag gesloten

2017

Nazarethsesteenweg 65 
9770 Kruishoutem
Tel. 09/383 56 77

www.texandrea.be

Open:
dinsdag tot vrijdag van 9u-12u en 13u30-19u, 

zaterdag van 9u-12u en 13u30-18u,
elke zondag van 9u-12u30 

Gesloten: maandag en feestdagen

REGEN OF VOGELS IN DE SCHOUW?
SCHOUWKAPPEN INOX OF KOPER

0476/41 17 27
7op7

bereikbaar
www.bvbaverheecke.be Enkel geldig bij plaatsing van een kap. Niet cumuleerbaar met andere acties

GRATIS INOX
ROOSTER
(tegen vogelnesten)

(geldig in DECEMBER  2017)

Van der Valk Hotel Nazareth - E17 - 9810 Nazareth
Tel 09 382 28 28 - www.hotelnazareth.be

Markt 42 bus 1 - 9800 Deinze
T 093802020
info@voltimmo.be

Goed in
vastgoed !

www.meubelenvanwettere.be
MEUBELEN VAN WETTERE | PROVINCIEBAAN 38

9890 GAVERE

MEUBELEN & INTERIEUR MAATWERK
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Europees Kampioenschap wielrennen voor de politie 2018

Oproep voor  
deelnemers (m/v) & helpers

Het 8ste Europees kampioenschap wiel-
rennen voor de politie vindt plaats van 6 
tot 10 september 2018 in de politiezone 
Neteland (regio Herentals). De Europese 
Politiesportbond USPE (www.uspe.org) 
vertrouwde de organisatie toe aan de 
Belgische Politiesportbond BPSB-FSPB 
(www.bpsb.be). Het EK was voorzien 
voor 2016, maar werd na de aanslagen 
in Zaventem en Brussel om veiligheidsre-
denen uitgesteld.
Normaal gezien zullen er een twintigtal 
landen deelnemen, die elk maximaal 
zes mannen en zes vrouwen mogen 
afvaardigen. Zowel de wegwedstrijd als 
de tijdrit worden gereden over een vlak 
parcours in en rond Herentals.
Het niveau is te vergelijken met dat van 
een interclub bij de elite zonder con-
tract. Elke medewerker van de politie 
mag zich kandidaat stellen om deel te 
nemen aan de wedstrijd. Op het laatste 
EK in Bretagne haalde de Belgische ploeg 
brons in het ploegenklassement.
De uiteindelijke deelnemers worden 
geselecteerd op basis van de resultaten 
van vier wedstrijden die in april, mei 
en juni doorgaan. Voor de mannen zijn 
dit koersen van ca. 110 kilometer over 
een vlak parcours bij de elite zonder 
contract. Voor de vrouwen worden ook 
enkele selectiewedstrijden aangeduid. 
De geselecteerden dienen aangesloten 
te zijn bij de Belgische Politiesportbond 
BPSB-FSPB.
De tijdritten vinden plaats op zaterdag 8 
september, de wegwedstrijden (Nete-
land Trophy) op zondag 9 september. 
Meer informatie vindt u onderaan. Men 
dient wel vanaf 6 september aanwezig 
te zijn in Herentals omdat alle ploegen 

daar worden voorgesteld en er een 
openingsceremonie zal plaatsvinden op 
7 september waarop alle deelnemers 
verwacht worden.

Wie zich kandidaat wil stellen voor de 
wedstrijd, kan dat doen tot 31 januari 
2018 via e-mail (stefdhoore@live.be). 

Voeg bij uw kandidatuur zeker de uitsla-
gen van de koersen die u in 2017 hebt 
gereden.
De organisatie is ook op zoek naar 
mensen die willen helpen tijdens het 
Europees kampioenschap. We zoeken 
onder meer mecaniciens, verzorgers, 
seingevers, chauffeurs en begeleiders 
voor de buitenlandse ploegen.
Ook wie wil helpen aan de organisatie 
van de wedstrijd zelf is erg welkom.
Om u kandidaat te stellen voor hulp 
tijdens het kampioenschap stuurt u een 
e-mail naar Luc.Smeyers@police.belgi-
um.eu of stefdhoore@live.be.

Programma:
Donderdag 6 september
- aankomst landenploegen 
Vrijdag 7 september
- verkenning van het parcours van weg- 

en tijdrit 
- 17.30 uur: openingsceremonie 
Zaterdag 8 september
- voormiddag tijdrit dames
- namiddag tijdrit heren
- parcours: ca. 20 kilometer
Zondag 9 september
- voormiddag: wegrit dames afstand 

ca. 90 km
- namiddag: wegrit heren afstand ca. 

110 km
- ‘s avonds slotceremonie en avond-

feest
Maandag 10 september
- vertrek delegaties

Kust 3-daagse 
op 25-26-27 april 2018 

Een ronde voor de echte wielertoerist, over rustige, lande-
lijke wegen en soms tegen een pittige snelheid. 
U dient voldoende geoefend te zijn, want het blijft een 
prestatietocht van bijna 500 km.
Uiteraard zijn er enkele vrije stukken voorzien waar de 
gaskraan open kan worden gedraaid.
We gaan de snelheid wel wat minderen tegenover de 
laatste edities en zeker het optrekken na de bochtjes 
moet iets minder snel gebeuren. 
Bijeenkomst vanaf 8 uur op woensdag 25 april  aan de 
sporthal te Beveren, (naast de atletiekpiste) om te kunnen 
vertrekken om 9 uur.
Middagstop voorzien in café ‘De tol’ in Eede. Zelf  lunch-
pakket meebrengen!
De aankomst in Oostduinkerke is voorzien rond 15.30 uur.
Onze vrienden van de politiezone Westkust organiseren dit 
jaar op donderdag 26 april voor de 22ste maal hun fiets-
tocht naar het Heuvelland, met vertrek vanuit De Panne. 
Ook deelnemers buiten de driedaagse zijn hier toegelaten.
Mogelijkheid tot bestellen van een koude schotel aan een 
matige prijs. (inschrijven bij de start)
Het inschrijvingsgeld van de rit is niet inbegrepen in onze 
prijs. (leden 4 en anderen 5 euro)
Er is voor de middagstop een vrij stuk voorzien over de 
hellingen. (facultatief)
Na het ontbijt op vrijdag 27 april  rijden we van Oostduin-
kerke terug naar Beveren.  
De middagstop is voorzien in café ‘De 
vischmijn’ in Nevele. 
Hier is een lunchpakket voorzien.
De aankomst in Beveren is voorzien om-
streeks 16 uur.
Dit jaar verblijven we opnieuw in  
jeugdherberg ‘De peerdevisser’ in Oost-
duinkerke, Duinparklaan 41 te  
8670 Oostduinkerke.

De deelnameprijs voor de 3-daagse blijft 125 euro.
Inschrijvingen na 15/03/2018 kosten 135 euro. 
Een voorschot van 25 euro kan vanaf nu betaald worden 
en telt als inschrijving.
Op 15 maart sluiten we af. Vergeet niet dat iedere annu-
latie ons geld kost.
Saldo te betalen vóór 01/04/2018.
Bedlinnen is in de prijs inbegrepen!
Rekeningnummer: BE79  8804 4343 4133,  t.a.v. TC fiets, 
De Romboutweg 82, 2930 Brasschaat, met vermelding van 
‘3-daagse’.
Opgelet: er zijn slechts 30 plaatsen beschikbaar; de deel-
nemers van vorige jaren hebben voorrang.
Iedere deelnemer dient lid te zijn van de BPSB. 
(zie www.tcfiets.be   –  SPK voor de mensen die geen club 
hebben: 10 euro)
De niet-leden 2017 kunnen enkel inschrijven na contactna-
me met  rik.libot@gmail.com.

Voor verdere inlichtingen kan u steeds terecht bij:
Rik Libot    
GSM: 0486 12 47 87   
Ludo Eysackers                     
GSM: 0492 40 96 54

BPSB
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Kalender Met de Belgische Politiesportbond en www.tcfiets.be

Naar Mallorca in het voorjaarWielertoerisme BPSB
Naar jaarlijkse gewoonte zal het wielertoeristenseizoen 2018 
starten bij onze collega’s van de politiezone Gent.
De openingsrit, de  ‘41ste Meetjeslandroute’, onder leiding 
van Robert Accoe en Hans Verleysen bijgestaan door hun vaste 
medewerkers, vindt plaats op donderdag 15 maart 2018. Meer 
info leest u hieronder. 
Naam:  41ste Meetjeslandroute  Code 1

Openingsrit wegseizoen 2018
Afstand:  125 km vlak (volledig gepijld) 
Datum/uur:  Donderdag 15 maart 2018. Start om 10 uur.   
       Inschrijving vanaf 8.30 uur. 
Plaats:   9030  Gent (Ma), sporthal Bourgoyen,  
  Driepikkelstraat 30.  
Tel.  09 227 33 22
Ingericht door:  K.WTC Gentse Politie
Info:   Hans Verleysen     GSM   0468 49 01 00  
  hansverleysen@telenet.be  of   
  hans.verleysen@politie.gent.be
  Robert Accoe GSM  0473 89 46 80
  robert.accoe@telenet.be

De jaarlijkse fietsvakantie naar Mallorca loopt van 19 maart tot 
20 april 2018.
Ieder BPSB-lid dat wil genieten van een voorjaars(fiets)vakan-
tie in een mild lentezonnetje op een prachtig eiland, zal snel 
moeten reageren, want vol is vol. In deze periode zit bewust 
de paasvakantie, zodat vrouw/man en kinderen van de fietsers 
mee kunnen genieten. Er is bij voldoende belangstelling split-
sing voorzien in verschillende fietsgroepen. Zie verder in onze 
bijgevoegde flyer.

Voor zij die spijtig genoeg geen verlof hebben in deze periode, 
blijven we in België niet bij de pakken zitten. Op donderdag 
12 april 2018 staat namelijk de ‘14de Omloop Arro Ieper’ in 
Vlamertinge op de kalender. Deze jaarlijkse prachtige kennis-
making met de streek rond Ieper staat onder leiding van Johan 
Vantomme, Eddy Braem en Noël Sanders, samen met hun vele 
medewerkers. Deze rit, die bestaat uit een grote en een kleine 
begeleide rit, vindt plaats in de paasvakantie. Meer info vindt 
u hieronder.
Naam:   14de  Omloop Arro Ieper   Code 2
Afstand:  Rit 1 : 120 km Rit 2 :  85 km
Datum/uur: Donderdag 12 april 2018, 10 uur
Plaats:  Ieper-Vlamertinge, Poperingseweg 400, 

Cafetaria sporthal Vlamertinge 
Ingericht door: Sportkring Arro Ieper
Info:  Eddy Braem     

GSM 0495 66 88 42
eddy.braem@telenet.be

  Sanders Noël     
  GSM 0477 98 48 10
  Johan Vantomme     
  GSM 0486 86 87 20
  johan.vantomme@telenet.be

Om april af te sluiten, krijgen we nog een meerdaagse onder 
de wielen geschoven, namelijk de ‘Kustdriedaagse’ op 25, 26 
en 27 april.
Het vertrek is voorzien in Beveren-Waas en brengt ons naar 
Oostduinkerke. Op dag 2 nemen we deel aan ‘22ste Fietstocht 
Dwars door de Westhoek’ in De Panne. Dit is een organisatie 
van de politiezone Westkust, onder deskundige leiding van 
Geert Geudens.
Meer info hieronder.
Naam: 22ste  Fietstocht ‘Dwars door de Westhoek’      Code 1
Afstand:  135 km
Datum en uur: Donderdag 26 april 2018, om 9.30 uur 
Plaats:  8660  De Panne, Brandweerkazerne, Loskaai 2
Ingericht door: Politiezone Westkust
Info:  Geert Geudens       
  Tel.  058 53 30 14
    geert.geudens@police.belgium.eu 

De derde dag van de ‘Kustdriedaagse’ is de terugkeer via een 
andere route dan de heenrit, naar Beveren-Waas.
Een echte aanrader voor de echte kilometervreter.
Meer info over de ‘Kustdriedaagse’ volgt later en is te bekijken 
op onze website www.tcfiets.be.
P.S. De organisatie ‘Dwars door de Westhoek’ staat uiteraard 
open voor iedereen, ook voor niet-deelnemers aan de Kust-
driedaagse.
Verder staan er alvast verder op het jaar nog organisaties op 
de kalender in Tongeren, Eupen, Namen, Stabroek, Rumbeke, 
Gent en Beveren-Waas. In het najaar (oktober) zal er opnieuw  
een (fiets)vakantie in Mallorca ingericht worden. Verdere info 
later op onze website www.tcfiets.be.

Oproep aan fervente fietscollega’s:
Wij zoeken nog nieuwe organisatoren voor weg- en MTB-or-
ganisaties. Er is nog plaats, dus wie op sportief (fiets)gebied 
zijn contacten met andere collega’s wil uitbreiden: laat van je 
horen en wij bespreken het verder met jou.
Hopende jullie allemaal ergens op ons ‘stalen’ (carbon zeker??) 
ros te mogen begroeten, vele sportieve groetjes.

Ludo Eysackers  (ludo.eysackers@telenet.be)
Rik Libot  (rik.libot@gmail.com)

Informeer eerst naar de beschikbaarheid van het hotel  
alvorens uw vluchten te boeken of te wijzigen.
Exclusieve aanbieding van fiets/vakantiereizen naar Mallorca. 
Enkel voor leden van de BPSB. ( Aansluiting SPK € 10) zie 
WWW.TCFIETS.BE

Dankzij Hotel Helios  http://www.hoteleshelios.com  genieten 
wij het ganse jaar door aan knalprijzen. 
Ontbijtbuffet, avondmaal in buffetvorm / grill. Zeer fijne keu-
ken. Nogmaals verbeterd!
Vers geperst sinaasappelsap bij het ontbijt. (normale prijs  € 3)
Alle kamers zijn vernieuwd en met ijskast!!!
Wij richten als TC fiets weer een fietsperiode met begeleiding 
in aan onklopbare prijzen.
Let op: Mensen die niet via ons boeken, kunnen niet met ons 
meefietsen!!!
Gratis annuleren tot minstens één maand voor afreis!!! (Voor-
schot wordt teruggestort)

WAT BIEDEN WIJ U AAN? 
Een fietsvakantie vrij te kiezen in de periode van 19/03/2018 
tot 20/04/2018.
Verlengen (voor 19/3 of na 20/4) kan, maar dan is er geen 
begeleiding voorzien. Nieuw februari – geen begeleiding.
De paasvakantie (van 31/3/2018 tot 15/4/2018) valt hier in en 
kinderen zijn zeer welkom. (Kinderanimatie is voorzien.)
Begeleiding bij de fietstochten met een volgwagen, naargelang 
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)
Verschillende formules zijn beschikbaar op basis van half pen-
sion. ( Prijs per overnachting) 

HOTEL: Nieuwe prijszetting: één prijs voor allen (fietser of 
niet-fietser) kinderen van 2 tot 14 j. - 50% 
Prijzen februari:  
Twin     38 euro/dag of wel  266/7 nachten
Singel  55  euro/dag ofwel   385/7 nachten 
Poolzicht   
Twin        43 euro/dag ofwel   301/7 nachten
Singel      61 euro/dag ofwel   427/7 nachten
Prijzen maart:    
Twin  42  euro/dag ofwel  294/7 nachten.
Singel 59 euro/dag ofwel  413/7 nachten 
Poolzicht:        
Twin 47 euro/dag ofwel   329/7 nachten
Singel      65euro/dag ofwel   455/7 nachten

Prijzen april:      
Twin 48 euro per dag ofwel  336/7 nachten
Singel 68 euro per dag ofwel  476/7 nachten

Poolzicht       
Twin 53 euro per dag ofwel  371/7 nachten
Singel 76 euro per dag ofwel  532/7 nachten

APPARTEMENTEN: op basis van half pension en 3x per week 
vers linnen >>>Nieuwe prijszetting
Prijs/nacht   2 volw    3 volw    2 Volw. +1 kind    2 Volw + 2 Kind
Tot 23/3  
(prijs/nacht) 98          131          +15 Euro       +30 Euro
Van 24/3  
tot 31/5        117        155        +20 Euro                + 40 Euro

WAT REGELT U ZELF?
U bent lid of sluit aan bij de BPSB/SPK (aparte rekening! 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 reserveringformulier in:  www.TcFiets.be en denk 
aan de kamervoorkeur.
U betaalt een voorschot van 50 euro bij inschrijving.
U betaalt tegen 01/01/2018  nog eens 50 euro en het saldo 
drie weken voor afreis.
Aan de receptie betaalt u bij aankomst toeristentaks   
(vanaf 15 jaar).
U brengt uw 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
Familievakanties aan zeer interessante prijzen het ganse jaar 
door in de vier Helios hotels te Mallorca, Benidorm, Almunecar 
en LLoret Del Mar. Vraag onze prijzen voor andere periodes in 
2018. 

Wacht niet te lang met reserveren want Spanje is zeer ge-
liefd.  Annuleren gaat zonder problemen of kosten.

Voor alle verdere info:  rik.libot@gmail.com                                                                              
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EK Athene

Grieks drama voor onze  
basketballers

Aangezien we 4 jaar geleden op het vo-
rige EK in Turijn brons behaalden, waren 
we eind september in Athene recht-
streeks geplaatst voor de eindronde met 
de 8 beste ploegen. We waren er dan 
ook op gebrand om het dit jaar minstens 
even goed te doen.

DAG 1: ZATERDAG 23 SEPTEMBER
We verzamelen om 12.30 uur in Zaven-
tem om te vertrekken richting Athene. 
Laat het duidelijk zijn dat het richting 
Athene is. De spelers en de coach moe-
ten een tussenlanding maken in Frank-
furt en het begeleidend personeel in 
Zurich. Beide delegaties landen pas om 
00.30 uur in Athene.

DAG 2: ZONDAG 24 SEPTEMBER
Van de luchthaven was het nog een half 
uur rijden naar het hotel. Daar aan-
gekomen was het snel inchecken om 
onder de lakens te duiken. De volgende 
ochtend stond de openingsceremonie 
immers op het programma. Na een korte 
nacht stonden we uitgedost achter onze 
Belgische vlag in de zaal van Glyfada 
(de thuiszaal van een damestopploeg in 
Griekenland). We aanhoorden verschil-
lende speeches en de fairplay-eed werd 
afgelegd.
Na de ceremonie keerden we vlug 
terug naar het hotel om een beetje 
uit te rusten. Om 18 uur stond onze 
openingsmatch tegen Frankrijk immers 
op het programma. Deze tegenstander 
hadden we in het verleden al enkele 
malen kunnen verslaan, maar tijdens de 
opwarming bleek al dat deze danig ver-
sterkt was. De korte nacht mocht niet als 
excuus ingeroepen worden, want toen 

wij landden stonden de Fransen samen 
met ons op de tarmac. Tijdens de wed-
strijd liep het echter voor geen meter. 
Balverliezen, gemiste lay-ups, gemiste 
shots … Toch bleef het spannend tot op 
het einde tegen deze zeer goed op elkaar 
ingespeelde ploeg (de laatste 6 maanden 
hadden zij 6 stages van 1 week, betaald 
door de politie, wij daarentegen hadden 
moeite om alle spelers in hun vrije tijd 1 
maal per maand op training te kunnen 
krijgen). Maar na een thriller verliezen 
we uiteindelijk met 1 punt.
Na de wedstrijd hangen de kopjes al 
wat naar beneden. We mogen ons geen 
enkele misstap meer veroorloven.
Einduitslag Frankrijk – België : 63 – 62 
(Q1 17-16; Q2 14-15; Q3 17-13; Q4 15-
18)

DAG 3: MAANDAG 25 SEPTEMBER
Na een stevig ontbijt – het mag gezegd 
worden, de catering in het hotel was 
top, zowel ’s morgens, ’s middags en ’s 
avonds was er ruime keuze aan voeding 
geschikt voor sporters – was onze hon-
ger echter nog niet gestild. We zouden 
en moesten de Nederlanders met haar 
en huid verslinden. Tegen hen hadden 
we 4 jaar geleden de kleine finale al 
winnend afgesloten.
Deze keer verliep de wedstrijd veel 
vlotter en we sloten af met meer dan 20 
punten winst.
Minpunt van de wedstrijd: Jochen ge-
raakt geblesseerd. Hij zal niet fit geraken 
voor de volgende wedstrijd.
Na de wedstrijd trekken we naar het 
centrum van Athene waar we de Akro-
polis bezoeken en kuieren in de gezellige 
wijk Plaka.

Einduitslag Nederland – België : 44 – 68 
(Q1 11-20; Q2 12-7; Q3 8-16; Q4 13-25)

DAG 4: DINSDAG 26 SEPTEMBER
Vandaag staat de laatste groepswedstrijd 
tegen Hongarije gepland. De winnaar 
van deze wedstrijd gaat naar de halve 
finale; voor de verliezer rest enkel de 
strijd om de vijfde plaats.
We beginnen goed aan de wedstrijd en 
lopen snel uit. Op het eind van het 1ste 
quarter komt de Griekse dokter langs 
met de melding dat Jochen met zijn 
blessure van de dag voorheen naar het 
ziekenhuis kan om foto’s te laten nemen. 
Verslaggever en Jochen vertrekken dan 
voor een tocht van meerdere uren. Toen 
wij aankwamen in het ziekenhuis, bleek 
dat we toch geen foto’s mochten laten 
nemen. Wij weer weg, maar na enkele 
minuten zette onze chauffeur zich aan 
de kant. Een half uur later de melding 
dat we toch mochten terugkeren naar 
ziekenhuis. Daar aangekomen weer 
discussie. Dit bleef maar duren. Onder-
tussen kregen wij een sms’je binnen: 
2 minuten te gaan, 3 punten achter. 
Ze konden ons daar bijna ter plaatse 
beginnen te reanimeren. Wat was daar 
aan de hand? De beste speler van Hon-
garije, voormalig speler in de Hongaarse 
hoogste klasse, had blijkbaar plots al zijn 
duivels ontbonden. Hij scoorde aan de 
lopende band en deelde kwistig assists 
uit. Gelukkig stond bij ons team Mats 
op, die hem de laatste minuten volledig 
aan banden legde, waardoor wij  hun 
remonte kunnen tegenhouden en met 1 
punt kunnen zegevieren.
Voor Jochen was er echter nog spijtig 
nieuws. Ook al werden er geen breuken 
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vastgesteld, toch was het einde competi-
tie voor hem.
Die avond werd er uitgegaan in het cen-
trum van Glyfada om te bekomen van 
de emoties en deze  door te spoelen. Dit 
kon, aangezien er de volgende dag een 
rustdag op het programma stond, maar 
niet te lang natuurlijk.
Einduitslag Hongarije – België : 74 – 75 
(Q1 20-25; Q2 16-23; Q3 22-16; Q4 16-
11)

DAG 5: WOENSDAG 27 SEPTEMBER
Vandaag rustdag. Of toch niet? De coach 
plande nog een training in om de syste-
men nog wat in te oefenen met het oog 
op de halve finale tegen Griekenland. Zij 
zijn de regerende Europese kampioen en 
verloren al 8 jaar geen wedstrijd meer.
De rest van de dag was iedereen vrij. 
Sommigen verkozen Athene nog eens 
te bezoeken, anderen gingen aan het 
strand liggen. Dit laatste kon eindelijk. 
De temperaturen waren hier reeds de 

gehele week perfect voor, maar een olie-
tanker had net voor de kust enorm veel 
olie verloren. Op deze rustdag was het 
strand aan ons hotel net opgekuist.

DAG 6: DONDERDAG 28 SEPTEMBER
Vandaag dus halve finale tegen Grie-
kenland. Winst betekende sowieso een 
medaille, maar gemakkelijker gezegd 
dan gedaan natuurlijk. De Grieken lieten 
al vlug zien dat zij niet van plan waren 
om thuis te verliezen. Maar we gaven de 
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strijd niet op en lieten ons niet zo maar 
naar de slachtbank leiden. We boden 
stevig weerwerk aan de Grieken, bij wie 
de frustratie hierdoor groeide. Net op 
het rustsignaal deelt één van de beste 
Grieken bewust een elleboogstoot uit 
aan Peter. Er ontstond tumult waarbij 
alle spelers betrokken raakten. Tijdens 
het volledige tornooi was er niet veel op 
de refs aan te merken. Maar hier gingen 
ze voor ons spijtig genoeg in de fout. De 
speler van de Grieken kreeg enkel een 
technische fout in plaats van een uitslui-
tende. Hij kon de wedstrijd dus gewoon 
verderzetten. Daarenboven daagde de 
beste speler van de Grieken voor de 
ogen van de refs – na het terugkeren 
van de rust - Peter uit om buiten te gaan 
vechten. Dit was volledig in strijd met de 
afgelegde eed van fair play en zou ook 
bestraft moeten zijn met een uitsluiting.
Na de rust bleef de wedstrijd spannend, 
maar we geraakten nooit aan de leiding. 
Terugkomen tot op 1 punt zat erin, maar 

erover geraken niet. De Grieken gaven 
achteraf toe dat ze het de laatste jaren 
nog nooit zo moeilijk hadden gehad.
Einduitslag Griekenland – België : 78 – 
69 (Q1 18-18; Q2 18-10; Q3 17-18; Q4 
25-23)

DAG 7: VRIJDAG 29 SEPTEMBER
Revanche-tijd. De Fransen hadden ook 
hun halve finale verloren. De strijd om 
de bronzen medaille moest tegen onze 
zuiderburen gestreden worden. De nipte 
nederlaag uit de poulefase nog in ge-
dachte, waren we gefocust. We begon-
nen goed aan de wedstrijd en liepen vlot 
uit tot een voorsprong van 10 punten 
in het 2e quart. Maar in plaats van de 
Fransen volledig te overrompelen, lieten 
we ze terug in de wedstrijd komen. Ze 
kwamen steeds dichter en dichter. Op 3 
minuten van het einde komen ze voor 
het eerst in de wedstrijd 1 punt voor 
te staan. Maar wat er dan gebeurde, 
tart alle verbeelding. Was het de stress, 

was het gewoon pure pech, wie zal 
het zeggen? Het lukte geen van beide 
ploegen om in die 3 laatste minuten nog 
een punt te maken, nooit gezien, maar 
hierdoor verliezen wij de strijd om de 
3de plaats.
Proficiat aan de Fransen die er steeds in 
blijven geloven zijn! 
Einduitslag Frankrijk – België : 50 – 49 
(Q1 9-15; Q2 12-11; Q3 14-13; Q4 15-10)
Ook proficiat aan ref Nils Devreker! Dit 
was zijn eerste grote tornooi als scheids-
rechter. Hij deed dit zo goed, dat hij op 
basis van zijn geleverde prestaties de 
finale mocht fluiten, wat een prestatie!
In deze finale zetten de Grieken Litou-
wen zonder enig probleem opzij (op een 
gegeven ogenblik 30 punten verschil). 
We waren de enige ploeg die het de 
Grieken echt moeilijk hadden gemaakt, 
maar wij moesten diep teleurgesteld en 
met lege handen huiswaarts keren.
Die avond werd het tornooi afgesloten 
met een galadiner voor alle ploegen. 
Het moment bij uitstek om uniformen 
of uniformstukken uit te wisselen. We 
toonden dat we ook groot kunnen zijn in 
de nederlaag en feestten met de andere 
ploegen mee.

Binnen 4 jaar hopen wij opnieuw te 
kunnen deelnemen; deze keer zullen 
wij eerst een voorronde moeten spelen. 
Wie geïnteresseerd is om deel uit te 
maken van de ploeg die zal proberen 
een medaille te veroveren, kan contact 
opnemen met de voorzitter van de TC 
Basket, Mus Bjorn, bjorn.mus@telenet.
be of bjorn.mus@politie-oostende.be.

Tim Moerenhout
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Groot succes

WACHTEBEKE – Begin dit jaar dacht de Belgische Politie-
sportbond aan het oprichten van een technische commis-
sie golf. De vacatures werden onmiddellijk ingevuld en de 
commissie was een feit. Het doel van de commissie was het 
organiseren van tornooien om op die manier de golfende 
politiemensen met elkaar in contact te brengen en op die 
manier gezamenlijk hun hobby’s uit te oefenen.
Zo ontstond de idee om meteen te beginnen met een 
Belgisch kampioenschap waaraan zowel actieve als gepen-
sioneerde politiemensen mochten deelnemen. Ook CALog- 
medewerkers van de politie kwamen in aanmerking om 
deel te nemen. De enige voorwaarde was dat men over een 
golfvaardigheidsbewijs beschikte.
Er werden drie categorieën voorzien naargelang de speel-
handicap van de deelnemers. Er werd geen onderscheid 
gemaakt tussen vrouwen en mannen, omdat elkeen van zijn 
respectievelijke teebox kon spelen.
De wedstrijd zelf diende een halfuur uitgesteld te worden 
omwille van een hardnekkige mist. Nadat de mist uiteinde-
lijk grotendeels was opgetrokken, konden de spelers hun 
wedstrijd van 18 holes aanvangen en waren ze onderweg 
voor een 5-tal uren onder een prachtig zonnetje. 

Op het einde van de dag werden 9 medailles uitgereikt: 
goud, zilver en brons in elk van de drie categorieën.

Cat. 1 ( hcp 0 t.e.m. 18,4 ) 
Goud : Verspeelt Frédéric

 Zilver : Scholl Rainer
 Brons : Coppens Yves

Cat. 2 ( hcp 18,5 t.e.m. 36 )
 Goud : Valcke Dirk
 Zilver : Duhoux Stéphane
 Brons : Herdewijn Krista

Cat. 3 ( 37 t.e.m. 54 )
 Goud : Meylaerts Veerle
 Zilver : Mahieu Steve
 Brons : Mainil Luc

Tot slot richtte de voorzitter, politiecommissaris Antoine 
De Bruycker, een dankwoordje aan de spelers. Hij keek ook 
naar de toekomst. Zo worden dit jaar een drietal tornooien 
voorzien op diverse golfbanen in het land. Er volgt uiteraard 
een Belgisch kampioenschap editie 2018 en vanuit de Ne-
derlandse politie kwam nu reeds de vraag om een interland 
golf tussen de Nederlandse en Belgische politie te organise-
ren. Wij kijken er alvast naar uit!

Alle golfers die zich nog niet hebben bekendgemaakt en 
toch willen deelnemen aan een van de volgende evenemen-
ten, kunnen zich kenbaar maken bij onze secretaris, Gunther 
Matthijs: matthijsgunther@gmail.com.

Belgisch kampioenschap golf voor politie
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Op dinsdag 26 september 2017 vond het allereerste Belgisch kampioenschap golf voor 
politie plaats, op de golfbaan Puyenbroeck in Wachtebeke.
Met 48 deelnemers uit alle hoeken van het land mogen we van een groot succes spreken!

Op dinsdag 26 september 2017 vond het allereerste Belgisch kampioenschap golf voor Op dinsdag 26 september 2017 vond het allereerste Belgisch kampioenschap golf voor 
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BK tennis dubbel

Op 15 september vond het BK dubbel 2017 plaats op de ter-
reinen van TC Molenbos in Nijlen. Ondanks het mindere weer, 
was het opnieuw een vlekkeloze tennisdag en dit dankzij de 
prima organisatie van de collega’s van de politiezone BERN. 
Op enkele uitzonderingen na konden alle wedstrijden op tijd 
worden aangevat.
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DD 20 punten: 
1) Jans Vicky (PZ Carma) - Voortmans Florette (PZ Carma) 
2) Zoons Noortje (PZ Carma) - Vandendijk Nicole (PZ Carma) 
3) Siborgs Anne (PZ Carma) - Vanaken Michelle (PZ Carma) 

DD 60 punten: 
1) Blois Valérie (DGA/DAO) - Samir Virginie (SICAD Brussel) 

DG 20 punten: 
1) Vanneste Stefan (PZ Neteland) - Van Espen Sonja (PZ Neteland) 
2) Kerkofs Luc (PZ Bern) - Vreys Leen (PZ Bern) 

DG 60 punten: 
1) Struyf Kevin (PZ Neteland) - Martens Leen (PZ Noorderkempen) 
2) De Bosscher Wouter (PZ Gent) - David Michele (PZ Gent) 
3) Maes Frederik (DSU-SIE) - Maes Ellen (PZ Zara) 

DH 20 punten: 
1) Haverbeke Simon (PZ Assenede-Evergem) - Verschueren Wim (PZ Assenede - Evergem) 
2) Barbé Michael (PZ Gent) - Massenhove Mike (PZ Gent) 
3) Bossi Philippe (PZ Balen-Dessel-Mol) - Moeskops Patrick (PZ Balen-Dessel-Mol) 

DH 60 punten: 
1) Van de Schoor Kurt (PZ GLM) - Hermans Stijn (PZ GLM) 
2) Borgmans Thierry (PZ Turnhout) - Lathouders Jens (PZ Turnhout) 
3) Plaetevoet Tommy (PZ Kouter) - Desoete Nico (PZ Westkust) 



Beste collega’s,

De Belgische Politiesportbond (BPSB) heeft mij gemandateerd om een vrouwelijke volleybalploeg 
op te starten die ons land zal vertegenwoordigen op verschillende sportieve evenementen, zowel 
nationaal als internationaal.
De belangrijkste doelstelling, op korte termijn, is het Europees kampioenschap in 2019 in Tsjechië.
Na het succes van onze mannenploeg in mei 2017 (3de plaats op het Europees kampioenschap, 1 
verlieswedstrijd op 7), ben ik ervan overtuigd dat we met de dames eenzelfde resultaat kunnen 
neerzetten.  
Ik wens langs deze weg een oproep te doen naar alle volleybalspeelsters om deel te nemen aan 
dit experiment.
Iedereen is welkom, om het even welk niveau, om deel te nemen aan de selectieproeven waarna 
de beste speelsters geselecteerd zullen worden. Deze uitnodiging geldt dus voor iedereen.
Ik ben ook op zoek naar personen om de huidige technische commissie te versterken. Als u erva-
ring hebt met coaching, training of begeleiding van een volleybalteam, aarzel dan niet om mij te 
contacteren.
Alle politiediensten zijn hierbij betrokken, zowel lokale als federale politie.
In functie van de inschrijvingen zullen er verschillende selectietrainingen georganiseerd worden. 
Deze trainingen zullen centraal plaatsvinden, in de Géruzet-kazerne in Brussel.
De technische commissie zal elke kandidate minstens tweemaal aan het werk zien om uiteinde-
lijk 14 speelsters te selecteren.
De data en de plaats van de selectietrainingen zullen u schriftelijk overgemaakt worden na uw 
inschrijving voor het project.

BELANGRIJKE INLICHTINGEN
•  Noch de Federatie, noch ikzelf hebben de mogelijkheid om dwang uit te oefenen op een politie-

dienst. U zal dus altijd het akkoord van uw korpschef nodig hebben om deel te kunnen nemen 
aan de trainingen en de wedstrijden. Het zal dus aan u zijn om met uw chef de modaliteiten 
van uw deelname te bespreken (uren aangerekend of niet …).  We zullen u alleen kunnen steu-
nen met een officiële uitnodiging voor onze nationale ploeg.

•  De Federatie kan niet zorgen voor een vergoeding of voor diensturen voor uw deelname aan 
onze ploeg.

•  De richtlijnen tijdens de trainingen zullen in twee van de drie nationale talen gegeven worden, 
namelijk Frans en Nederlands en eventueel Engels naargelang de samenstelling van de groep.

•  In geval van kwalificatie voor het Europees kampioenschap, kan het zijn dat u de kosten van de 
verplaatsing en het verblijf zelf moet betalen. De middelen van de Federatie zijn erg beperkt. 

We blijven echter hopen op een financiële tussenkomst van de Federatie voor de reis en 
het verblijf, maar hou er toch rekening mee dat u zelf de kosten zal moeten dragen.

Onze ervaring met de mannenploeg heeft ons geleerd dat de tussen-
komst van de Federatie zich heeft beperkt tot:
• kosten van de verplaatsing (vliegtuigbiljet);
• kosten voor de persoonlijke uitgaven tijdens de stages.

OPROEP NAAR KANDIDATEN VOOR DE NATIONALE VOLLEYBALPLOEG
     

Een aantal spelers kreeg een aantal kredieturen, anderen niet. De spelers die verlof of rust heb-
ben genomen tijdens het kampioenschap, hebben zich dat op geen enkel ogenblik beklaagd.
We zullen ook op zoek gaan naar eventuele sponsors om zo de kosten te drukken. 
Als u interesse heeft of met vragen zit, aarzel dan niet mij te contacteren.
Probeer deze oproep zo veel mogelijk te verspreiden binnen de politie zodat alle potentiële kandi-
dates bereikt worden.
                                                  
Vincent MARCHAL
Directeur Technique Volleyball F.S.P.B.
Membre Administrateur F.S.P.B.
Police Locale 5294 Meuse-Hesbaye
0496 12 65 24
vincent.marchal@yahoo.fr 

Individueel informatieblad (ingevuld terugsturen naar vincent.marchal@yahoo.fr)

Naam 

Voornaam 

Geboortedatum 

Woonplaats 

Gsm-nummer 

e-mailadres 

Facebook-account  
(voor uitnodiging in een gesloten 
groep ‘nationaal team’)
Speelpositie 

Huidig niveau 

Hoogste niveau en wanneer was het 

Lengte 

Politiedienst/werkplek  

Gesproken talen 

Opmerking
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Meer info / Plus d’info
bkvolleyriho@gmail.com

01/06/201801/06/2018

BK INDOOR VOLLEYBAL
voor politiediensten

CB INDOOR VOLLEYBAL
pour services de police

Waar? / Où?
Sporthal / Salle de sport Schiervelde
Diksmuidsesteenweg 396
8800 Roeselare

PZ RIHO
stelt voor / annonce

Politie
Politiezone RIHO

BK volleybal

Antwerpen wint
 

Op vrijdag 2 juni 2017 vond in het 
sportcentrum De Warande te Wet-
teren het Belgisch Kampioenschap 
Volleybal voor Politiediensten plaats.
In totaal hadden zich 20 ploegen 
ingeschreven, van over het hele land.
Alle 20 ploegen begonnen om 9 uur 
stipt aan de uitputtingsslag, gezien 
het warme weer.
De finale werd gespeeld tussen de 
politiezones Brugge en Antwerpen. 
Na een spannende en hoogstaande 
partij, trok Antwerpen aan het lang-
ste eind: het versloeg Brugge met 
twee sets tegen één. 
De politiezone Berlare-Zele sleepte 
de prijs voor de fair play weg.
De bekers werden overhandigd door 
de burgemeester van Wetteren, Alain 
Pardaen, de korpschef, Gerrit-Jan 
Maes en de afgevaardigde van de 
politiesportbond.

UITNODIGING 
Volleyball Toernooi 
Politie – Brandweer – Leger 

 
 
 
 
 
 
 

   
 
  

Wanneer ?  Op vrijdag 30 maart 2018 
Waar ? Hall Omnisports de Champlon (Rue Saint - Quoilin 17, 6971 

Tenneville) (Snelle toegang via RN 4) 
Inschrijvingskosten : 30 € / ploeg (18 ploegen max.)  

3 categorieën : PRO / MID / BEGINNERS 

Restauratie :  Broodworst op het middaguur ( 3 € ) en ’s avonds een BBQ ( 13 € )  
(Beide op reservatie AUB) 

 

 

Contacten (Bij voorkeur per mail) : 
Stéphanie MARGRAFF    Christian BISSOT 
Tél : 084/450.145  GSM : 0472/88.65.82  Tél : 084/310.302  GSM : 0495/51.59.70 
Fax : 084/374.239     Fax : 084/310.309 
Mail : stephanie.margraff@police.belgium.eu             Mail : christian.bissot@police.belgium.eu 

 

ORGANISATIE : ASBL Les Singlets Bleus van PZ FAMENNE – ARDENNE 
Met de steun van de Franstalige Sportfederatie van de Belgische Politie 



9de  politiemarathon van Hoogboom
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Provinciaal kampioenschap veldloop
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PZ	Noord	organiseert:		9de		politiemarathon	van	Hoogboom	te	Kapellen	

		 	 	 	 	 VRIJDAG	23/03/2018,	start		om	13	uur		
Onderdelen	:		

- Provinciaal	kampioenschap	halve	marathon	voor	politiediensten	(21	km)	 	 													
- Belgisch	kampioenschap	teammarathon	(6	pers.		x		7	km	)	 	 	 	
- Jogging	–	individueel	-		7	km	en	14	km			

Inschrijvingen	en	inlichtingen:						 marathon@pznoord.be	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	
	 	

	
	
	
	
	
	
									Wisselbeker	voor	het	snelste	PZ-team				

Organisatie: PZ NOORD (Kapellen-Stabroek)
Datum: VRIJDAG 23/03/2018
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
Prijsuitreiking – drank en snack (frituur) :  
sporthal Kazerneweg Hoogboom/Kapellen
Shuttle voorzien tussen sporthal/start

Wedstrijden: 
-  Provinciaal Kampioenschap Halve marathon politie –  
 21 km/deelnameprijs 5€
-  Teammarathon 6 pers. X 7 km  
 (geen aflossing) - deelnameprijs 30€ 

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

- Jogging – vrije deelname :   
  7 of 14 km deelnameprijs 5 € 
   (goede voorbereiding op Ten Miles!)

Wat is inbegrepen in de prijs : 
- Lopen in het geweldig groene kader van het domein  
 Oude Gracht – De Uitlegger!
- Water en sinaasappel tijdens de wedstrijd!
- Frietjes, snacks en drank na de wedstrijd!
- Verzekering via BPSB.

Inschrijvingen – meer informatie: marathon@pznoord.be

Praktische info

Spurten voor de overwinning

KASTERLEE – Echter voordat dit startschot zou klinken, was 
er om 13 uur eerst nog een recreatieve jogging voor onze 
niet-competitieve collega’s. Dankzij collega Ronny Eyckmans 
hadden we 55 aspirant- hoofdinspecteurs van Campus Vesta 
aan de start staan. Met hierbij nog enkele collega’s van 
verschillende politiezones, stonden er 66 sportievelingen 
aan de start van de jogging. Ze hadden de keuze uit 3, 6 of 9 
km. Er werd duchtig gestreden voor de top drie van iedere 
afstand. Na de wedstrijd ontvingen deze deelnemers een 
prachtige en goed gevulde goodiebag. 

Om 14.30 uur viel dan het startschot voor het provinciaal 
kampioenschap. Wim Coussement nam een enorme start en 
ging er al onmiddellijk vandoor. Na de tweede ronde kreeg 
hij aansluiting van Caes Joël en organisator Ben Benhaddou. 
Het tempo lag echter wat te hoog voor Caes, hij moest dan 
ook lossen in de derde ronde. Coussement kon terug een 
beetje uitlopen op Benhaddou; deze moest echter niet vre-
zen voor zijn provinciale titel, gezien Coussement hiervoor 
niet in aanmerking kwam omdat hij van Oost-Vlaanderen is. 
Toen de laatste ronde inging, plaatste Ben Benhaddou nog 
een tempoversnelling en kwam zo in het kielzog van Cousse-
ment. Er werd de laatste meters nog gespurt voor de over-
winning. Coussement kon Benhaddou nog net afhouden en 
was zo de verdiende winnaar van de dag. Benhaddou werd 
tweede en pakte zo de provinciale titel. Caes vervolledigde 
het podium op de derde plaats.
Bij de seniors was Bjorn Van Tichelen de trotse winnaar en 
tevens ook de nieuwe provinciale kampioen.

Bij de dames was het Bertels An (PZ Lier) die een snelstart 
nam en stelselmatig haar voorsprong vergrootte op de 
tweede dame, Vanleugenhaeghe Isabelle (PZ Antwerpen). 
Op een derde plaats liep op geruime afstand Depreitere 
Annemie (PZ Maldegem).
Zij zouden ook zo de eindmeet passeren.

De organisatie wil graag alle deelnemers alsook Campus 
Vesta danken voor hun deelname aan de veldloop en de 
jogging.

Op 17 november 2017 vond in de prachtige bossen 
van Kasterlee, aan camping Floreal, het provinciaal 
kampioenschap veldloop plaats.

UITSLAGEN

Dames 35-45 jaar 6000 meter
1. Bertels Ann  26’58”  (Provinciaal Kampioen)
2. Van Leugenhaeghe Isabelle 28’02”

Dames +45 jaar 6000 meter
1.Depreitere Anne-Mie 30’18”
2.Delchambre Nathalie 55’30”

Dames +55 jaar 6000 meter
1.Sabbinck Erna 35’58”
2.Thijs Marleen   39’52”
3.Winderickx Louise 55’30”

Heren Seniors 9000 meter
1. Van Tichelen Bjorn 41’50” (Provinciaal Kampioen) 

Heren +40 jaar 6000 meter
1.Coussement Wim 21’35”
2.Benhaddou Ben   21’37”
3.Hiel Bram             24’42”

Heren +50 jaar 6000 meter
1.Caes Joël 22’04”
2.Van Den Broeck Wim 26’23”
3.De Jongh Nico  26’40”

Heren +60 jaar 6000 meter
1.Verstraeten Yvan 23’28”
2.Veys Luc  25’01”
3.Verstichel Eddy 29’24”

Heren +70 jaar 6000 meter
1.De Witte Gustaaf 31’38”
2.Leutenez Marnix 34’00”
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Kampioenschap – Hoofdstedelijk gewest Brussel
In Memorial MARIEN HENRI

SENIORS  

GOBERT, Denys  Schaerbeek  26.28

IVENS, Stevens Schaerbeek  31.08                

MARCORS, Alexandre  Schaerbeek  33.44

DEBOUT, Jimmy  Schaerbeek  34.05

WILLEM, Sébastien  Cik Luxembourg  34.40

CUVELLE, Dimitri Cik Luxembourg  35.39

JANSE, Stijn Schaerbeek  40.08

LOYENS, Marc Schaerbeek  40.09

VET. 40

DISTELMANS, Bjorn  CHGB 18.00

SEGHERS, Rony  CHGB 18.40

SCHMIT, Didier  Schaerbeek 21.05

BEAUMONT, Sixte   Schaerbeek 22.14

STRUYE, Jean Schaerbeek  Schaerbeek 29.06

KIRKENS, Stephane  Schaerbeek 31.26

COLASSE, Stephane Schaerbeek 34.44

MASTROSERIO, Fabian  Schaerbeek 39.16

VET. 50

CAES, Joël CHGB  17.08 

VIGNY, Laurent    Schaerbeek 20.05 

MARLIER, David   CHGB 21.30 

DE HERTOG, Daniel Schaerbeek 21.42 

CLAEYS, Edwig CHGB 22.48 

PIRET, Pascal   Cik Lux  22.50

VET.60                                                                                    

VEYS, Luc   CHGB 19.52 

VERSTICHEL, Eddy  KGPAC  22.47 

ORGAER, Michel  Mouscron  25.33

VET.70

DE WITTE, Gustaaf   24.20 

LEUTENEZ, Marnix   CHGB  25.43 

DE MEES, Marc  CHGB  25.54

DAMES

SENIORES :                                                                                                     

GLOIRE, Sarah Cik Lux  25.20                                                                 

SPILERS, Cécile   Cik Lux  29.30                                                                  

VET. B                                                                                                          

PESSERS, Caroline  Schaerbeek  39.15                                       

DELCHAMBRE, Nathalie  CHGB  43.51                                                          

 VET.C                                                                                                     

STEPPE, Marina 1èredame au général Aalst  

SLABBINCK, Erna  CHGB 23.07                                                             

THYS, Marleen  KGPAC 32.15                                                                       

VET.D  

WINDERICKX, Louise  CHGB  43.50
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Uitnodiging

Blaarmeersentrail  
Gent 2018

http://blaarmeersentrail.be/
GA DE INDIVIDUELE UITDAGING AAN OF BEDWING SAMEN
MET JOUW ESTAFETTETEAM DE ‘STAIRWAY TO HEAVEN’

DÉ RUN MET DE TOUCHDOWN 

10 maart 2018 15 uur

infosport
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BELGISCH KAMPIOENSCHAP JUDO 
POLITIE, BRANDWEER, MILITAIRE EN 

VEILIGHEIDSDIENSTEN 
 

 

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

 

 

Wanneer?  Zondag 22 april 2018 
   Weging van 09:30u tot 09:50u 
   Wedstrijden vanaf 10:00u 

Waar?   Sportcomplex Vijfsprong te Lummen 
   Sportweg 8, 3560 Lummen 

Voor wie? Werknemers van politie, brandweer, militaire en veiligheidsdiensten 
en hun kinderen (u21 en +21). 
De titel Belgisch kampioen politie wordt uitgereikt aan de best 
presterend politieambtenaar per gewichtscategorie. 

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

 

Gewichtscategorieën: 

Mannen: -66, -73, -81, -90, +90 

Vrouwen:  -63, +63 (of naar gelang het aantal deelneemsters per gewichtscategorie) 

Badminton Fléron 15-12-2017
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Belgisch kampioenschap
Na meer dan 20 jaar hebben de club van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest en David MARLIER van de lokale poli-
tie samen het Belgisch kampioenschap badminton georgani-
seerd in het prachtige sportcomplex van Fléron.
Een twintigtal deelnemers uit heel België tekende present 
op deze sfeervolle dag.
David hield de scores bij, tot grote tevredenheid van de 
deelnemers, onder wie slechts twee vrouwen.
Burgemeester Roger Lespagnard en Louise overhandigden 
de bekers en medailles aan de winnaars.

DAMES ENKEL:
STULTJENS Ingrid: Belgisch kampioene
ONSSELS Sarah: zilveren medaille

HEREN ENKEL:
VERBAUWHEDE Pierre-Yves: Belgisch kampioen
SOREIL Adrien: zilveren medaille
SAFFER Eric: bronzen medaille

HEREN DUBBEL:
GOUDEZEUNE Julien – MARLOYE Christophe: Belgische 
kampioenen
SCHOCKAERT Tim – MUYLAERT Daan: zilveren medaille
SAFFER Eric – DE VRIES Stéphan: bronzen medaille
DEELNEMERS AAN DIT KAMPIOENSCHAP:
BEDDEGENOODTS Jan PZ Hageland – BEVER Alain PZ Gaume 
– CLOSSEN Yves PZ Fléron – DE SMET Emmanuel PZ Luik 
– DE VRIES Stéphan PZ Namen – FLAWINNE Luc FGP Luik – 
FRANÇOIS Nicolas PZ Gaume – GOUDEZEUNE Julien PZ Brus-
sel – GRISARD DE LA ROCHETTE Olivier PZ Luik – KHIYARA 
Fouad FGP Luik – LAHAYE Jonathan FGP Luik – MARLIER Da-
vid PZ Fléron – MARLOYE Christophe FGP Namen – MUYLAE-
RT Daan PZ Zuid – NYSZCZEY Nicolas PZ Basse Meuse – 
ONSSELS Sarah PZ Fléron – PAQUE René PZ Fléron – PAULUS 
Sven PZ Hageland – PEPERMANS Gert PZ Hageland – SAFFER 
Eric PZ Namen – SCHOCKAERT Tim PZ Zuid – SOREIL Adrien 
PZ Neupré – STULTJENS Ingrid PZ Brussel – VERBAUWHEDE 
Pierre-Yves PZ Ottignies 

Jacques Winderickx



Make-a-wish
Collega Sofie Lenaerts (wegpolitie Brabant) heeft in het weekend van 3 
en 4 februari 2018 al lopend en fietsend 270 km afgelegd, dwars door 
Vlaanderen. Ze vertrok zaterdag rond de middag in Adinkerke (Plopsaland) 
en is zondag rond half twee ‘s middags in ’s-Gravenvoeren aangekomen. Ze 
steunt op deze manier Make-A-Wish Vlaanderen, dat de hartenwensen van 
kinderen met een levensbedreigende ziekte vervult. Haar actie kaderde bo-
vendien in de ludieke challenge ’30 dagen zonder klagen’, die van maandag 
15 januari (‘Blue Monday’) tot en met 14 februari (Valentijn) liep. 
Wie wilde, kon zijn steentje bijdragen door met vrienden, collega’s … een 
deel van het traject mee te wandelen/fietsen/lopen en zich te laten spon-
soren.
Kijk hier naar een filmpje over Sofie haar topprestatie:  
https://www.youtube.com/watch?v=5hmrzcrF944 

Een dikke proficiat Sofie!  
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Dwars door Vlaanderen

Voor meer sportnieuws en de sportkalender 
Surf naar:

www.bpsb.be 
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https://www.youtube.com/watch?v=5hmrzcrF944
www.bpsb.be



