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Beste collega’s,

Sporters beleven meer
Dankzij onze puike samenwerking met de medewerkers van de Directie 
van de communicatie valt er weer een nieuw sportmagazine in uw digita-
le postbus. In dit nummer besteden wij naar goede gewoonte aandacht 
aan een brede waaier van sportactiviteiten. Verslagen, resultaten en 
foto’s brengen het verhaal van talrijke mooie sportmomenten. Sport is 
immers niet alleen een gezonde fysieke inspanning en dito uitlaatklep 
voor stress, maar evenzeer een beleving. Jawel, sporters beleven meer, 
zowel individueel als in groep. En dat doet deugd voor lichaam en geest. 

Een rijk sportaanbod
Dit jaar volgen in sneltreinvaart weer een 20-tal Belgische kampioen-
schappen in uiteenlopende  sportdisciplines. Zo organiseren onze clubs 
en vrijwilligers een BK in veldlopen, veldrijden, halve marathon, obstakel-
race, wielrennen, judo, marathon, tafeltennis, 10 km loop, tennis enkel 
en dubbel, padel, volleybal, mountainbike, golf en badminton. Deze lijst 
kan nog aangevuld worden met klimmen, zwemmen en schieten. Al deze 
sportevenementen staan open voor alle leden van de geïntegreerde 
politie, zowel operationeel als burgerpersoneel. 

Jij, BPSB en AVG: samen waken we over je privacy
Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming 
(AVG) ingegaan. Dat is de nieuwe privacywetgeving om de persoonsgege-
vens van Europese burgers beter te beschermen. Goed nieuws dus. Vanaf 
die datum is ook ons privacybeleid in lijn met AVG. We leggen je op onze 
website graag uit wat dit voor jou betekent.

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:  Frederik Decaesteker is eerste geëindigd op het BK Wielrennen én op het BK Cyclocross .
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60ste verjaardag

Koninklijke Gentse 
Politie Atletiek Club 
De sportsecretaris van de Belgische Politie Sport-
bond was aanwezig in Gent voor de 60ste verjaardag 
van de KGPAC (Koninklijke Gentse Politie Atletiek 
Club), waarvan hijzelf vele jaren terug ook drie jaar 
lid was. Tijdens de toespraken was er enkel maar 
lof voor deze club die binnen de politiesport al veel 
gedaan heeft. Zo kwam de KGPAC met het eerste 
Belgisch Kampioenschap Trail in de Blaarmeersen, 
een nieuwe discipline binnen de politie en meteen 
een schot in de roos. Hopelijk doen ze er daar nog 
vele jaren bij in Gent!

HISTORIEK 

Op 8 april 1958 vonden enkele overtuigde sporters van het 
toenmalige Gentse politiekorps dat de tijd gekomen was om 
een atletiekclub op te richten. Op nationaal vlak waren enkele 
korpsen al een stap verder en wedijverden met elkaar in 
diverse sportdisciplines.
Een voetbalploeg was op dat moment al succesvol actief. 
En precies daarom werd ook de noodzaak aangevoeld om 
voor de liefhebbers van de atletieksport een eigen club op te 
richten.
Julien Calemyn was in de voetbalclub een van de actieve 
sporters die ook het initiatief nam om sa-
men met enkele collega’s een atletiekclub 
op te richten.
De atletiekclub werd gelanceerd onder 
het pseudoniem G.P.A.C., onder het 
voorzitterschap van commissaris André 
Bontinck.
Op 21 maart 1959 organiseerde de 
G.P.A.C. haar eerste ‘Grote Politieveldloop’ 
op het Storyplein in Steenakker (Gent).
Mede door de jarenlange inzet van 
erevoorzitter Willy De Smet kregen wij 
de koninklijke titel toebedeeld, wat ons 
voortaan als Koninklijke Gentse Politie 
Atletiekclub door het leven deed gaan.
Dat sportlui van de KGPAC succesvol wa-
ren, bleek bij de toekenning van de Trofee 

voor Sportverdienste ‘Baron de Broqueville-Sanders’ in 1989. 
Dit is de hoogste onderscheiding die door de BPSB (Belgische 
Politie Sportbond) in het leven werd geroepen. Deze trofee 
weerspiegelt het sportief en sociaal imago van de BPSB en 
blijft het statussymbool van de sportfederatie. Ook dezer 
dagen hebben we in onze club enkele ‘toppers’. Zij zijn onze 
sportieve ambassadeurs in binnen- en buitenland en zijn een 
stimulerende uitstraling voor onze ganse vereniging en een 
motiverende factor voor onze recreatieve sportbeoefenaars! 
Elkaar daarbij op een nuttige en ongedwongen manier in een 
sportieve sfeer ontmoeten, bevordert bovendien de team-
geest en de harmonieuze samenwerking tussen de verschil-
lende politieambtenaren.

Onze club biedt een platform aan voornamelijk sportieve 
politiemensen en sympathisanten. We respecteren zowel 
de inspanning van de gewone sporter als die van de getrain-
de atleet. Onze atletiekclub is niet alleen competitief, maar 
vooral recreatief.

www.blaarmeersentrail.be
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Vijfde Blaarmeersentrail

Een heerlijk sportfeestje

Onze vijfde editie van de Blaar-
meersentrail - Belgisch Kampi-
oenschap voor politiediensten - is 
alweer een succes geweest!
De opkomst was formidabel en de 
opgelopen blessures waren mini-
maal. 
Vooraf hadden zich liefst 78 esta-
fetteteams ingeschreven en een 
130-tal individuele deelnemers. 
Helaas had het griepepidemie ook 
in het loperspeloton toegeslagen 
en dienden flink wat deelnemers 
forfait te geven.

De vijfde Blaarmeersentrail bleek alvast 
een organisatorisch succes. Maar vooral 
de deelnemers maakten er een héérlijk 
sportfeestje van! 
Alles in onze organisatie liep werkelijk 
gesmeerd en da’s niet zo evident, want 
per slot van rekening ging het om flink wat 
verschillende taken en rollen: de parcours-
opbouw, het onthaal, de sporttassenbewa-
king, de inschrijvingen, het samenstellen en 
uitdelen van de goodiebags, de ‘verkeers-
regeling’ op het traject, de tijdsopname, 
de resultatenbladen, de prijsuitreiking, de 
afbraak van het parcours en de ontruiming 
van ons lokaal in de Piereput (Le Beach 
House).
En dan hebben we het nog niet over de 
voorbereidingen (de vergaderingen, de 
publiciteit, de aankoop van parcoursbeno-
digdheden, fruit en drankjes, de sponsoring 
waarvan we kunnen genieten, het gebruik 
van korpsmateriaal …).

Dit alles was enkel mogelijk door de grote 
en trouwe inzet van de medewerkers!

Op zaterdag 10 maart 2018 waren wij dan 
helemaal klaar voor de vijfde editie …

Om 15 uur gaf onze ere-voorzitter Willy De Smet het startschot.

infosport
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Vijfde Blaarmeersentrail

Deelnemers:
70 teams (tot 6 personen) en 100 individuele deelnemers haalden uiteindelijk de finish. 
Hier enkele sfeerbeelden ... 

BELGISCH KAMPIOENSCHAP VOOR POLITIEDIENSTEN - INDIVIDUEEL
De afstand van 18 km (rondjes van 3 km over een verrassend en pittig parcours) kon indivi-
dueel of als estafetteteam worden afgelegd. Voor deelnemende politiemensen en politie-
teams gold de Blaarmeersentrail opnieuw als Belgisch Kampioenschap. 
Thomas Buyle van de politiezone Brussel hoofdstad/Elsene won de individuele Blaarmeer-
sentrail. De triatleet uit Lochristi haalde het in de 18 kilometerloop voor Nick Smans (PZ 
Regio Turnhout) en Jan Brys (PZ Gent). 

Jan Brys in actie    Winnaar Thomas Buyle (r) en Nick Smans (midden)

Vijfde Blaarmeersentrail

*Heren -40:
1) Thomas Buyle
2) Nick Smans
3) Jan Brys

*Heren +40:
1) Tony Van de Velde (PZ Regio Puyenbroeck)
2) Joel Bouche (PZ Gent)
3) Alain Kerwyn (PZ Gent)

*Heren +50:
1) Jan Gheysens (PZ Oostende)
2) Vladas Navagrudskas (Pol Litouwen)

Bij de dames alle categorieën zegevierde Renée Backx van 
Campus Vesta voor Huyghe Anneleen (PZ Meetjesland). 

UITSLAGEN BK ESTAFETTETEAMS

*Herenteams:
1) PAULO 1
2) PZ Damme/Knokke-Heist
3) PZ RIHO – Team A

*Gemengde Teams:
1) PZ RIHO – Team B
2) De Pussy’s
3) T(ogether) E(qual) S(trong)

*Damesteams:
1) Viking Masters
2) PAULO 5
3) Guerrieri

De opbrengst van de Blaarmeer-
sentrail schonken we ook dit jaar 
aan twee goede doelen; het zijn 
beide time-outprojecten. 
Net als vorig jaar is de vzw Kruis-
kenshoeve, het jongerenproject 
van gewezen rechercheur Robert 
Accoe, één van de begunstig-
den. De Kruiskenshoeve is een 
kleinschalig time-outproject dat 
probleemjongeren de ruimte en 
de plaats biedt om tot rust te 
komen en er even uit te zijn. De 
verandering van omgeving, het 
leven en het werken op de hoeve, 
kunnen hun perspectief verande-
ren en een positieve aanvulling 
vormen op de hulpverlening die ze 
krijgen. Robert Accoe, oud-collega 
en initiatiefnemer, nam in 2003 
de beslissing om zijn ouderlijke 
boerderij open te stellen voor dit 
time-outproject. Ondertussen is 
de Kruiskenshoeve uitgegroeid 
tot een autonome en erkende 
vzw. Om de werking structureel 
te kunnen onderbouwen, is een 
vaste inkomensstroom echter 
onontbeerlijk. Hopelijk kunnen we 
Robert met onze bijdrage een hart 
onder de riem steken.

Het tweede time-outproject dat 
we willen steunen is dat van 
Zwerfgoed vzw. Deze vzw biedt een 
alternatieve dagbesteding op de 
boerderij, in het bos, met allerlei 

creatieve projecten. Met de kans 
tot herstel in het vooruitzicht kun-
nen de jongeren er in een natuur-
lijke omgeving even herbronnen in 
een arbeidsintensief kader. 
Naast dit project kunnen ook de 
leden van voedselteams er terecht. 
Voedselteams is een beweging van 
actieve producenten en gebrui-
kers die met elkaar samenwerken. 
Ze ijveren voor de bevordering 
van een kleinschalige, duurzame 
land- en tuinbouw en voor het 
uitbouwen van lokale economieën. 
Ze willen bijdragen aan regionale 
voedselsystemen en zijn pioniers in 
de korte keten. 
De groententuin van Zwerfgoed 
zelf heeft een grote oogstop-
brengst. Helaas zijn er ingrijpende 
renovaties nodig aan de infra-
structuur en daarom zijn alle extra 
centen welkom!

EVALUATIE
Alle deelnemers waren lovend 
over het concept, de organisatie, 
het parcours … 
Organisatorisch zitten we op het 
juiste spoor. We kijken terug op 
een geslaagde editie, maar kijken 
nu al uit naar de organisatie van 
onze zesde editie! Daarbij gaan 
we misschien een extra afstand 
invoeren om ons potentieel nog te 
vergroten. Wij hebben alvast zater-
dag 9 maart 2019 vastgepind.

infosport
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Cross De Panne

Loodzwaar parcours

DE PANNE - En dat het zwaar zou zijn, dat zal men geweten 
hebben! Enkele toppers die uit rust of na een blessure terug-
kwamen, kregen direct een loodzwaar parcours voorgescho-
teld! Zo was er eerst een  aanlooppad van ongeveer 600 meter 
en dan moesten de lopers onmiddellijk de duinen opdraaien 
voor een 1000-tal meter zandlopen. De dames en heren 
masters moesten dit drie keer doen, de senioren onder ons vijf 
ronden lang, met een gezamenlijke start! Dat het in de kuiten 
zou kruipen, was al snel duidelijk!
Ben Benhaddou, die aan het trainen was voor de marathon, 
ging furieus van start. Hij kon de revanche van Kasterlee niet 
aangaan met Wim Coussement, die geblesseerd langs de kant 
moest toekijken. In zijn zog de ‘jongere’ toppers Alain Calle-
bout, Stephane Muyldermans en Jérôme Vanreussel met in de 
achtervolging het ganse peloton, aangevoerd door eeuwige 
topper en ondertussen reeds zestiger, Ivan Verstraeten … , een 
peloton goed voor 18 mannen en vrouwen.
Ronde na ronde nam Ben afstand van de tegenstanders en 
vergrootte hij zijn voorsprong om uiteindelijk solo over de 
eindmeet te arriveren! Sterk staaltje, gezien de achtervolgers 
respectabele lopers zijn. Ivan kwam aan als tweede en eerste 
zestigplusser …
Ondertussen haspelden de jongere toppers hun vierde en 
vijfde ronden af, terwijl het melkzuur zich merkbaar begon op 
te stapelen in de benen! Loodzwaar was het, getuigden ook de 
reeds aangekomen masters en dames …

Even later kwamen ook Alain Callebout, Stephane Muylder-
mans, Jérôme Vanreussel, Aike en Filip van de lokale politie 
Westkust, moe maar voldaan aan en in die volgorde.
Nadat we de prachtige accommodatie van de sporthal 
mochten gebruiken, wachtte een al even mooie sportbar 
de vermoeide atleten op voor een natje en een droogje. De 
traditiegetrouwe prijzenpakketjes met lekkere cava en streek-
producten stonden de sporters al even uitnodigend op te 
wachten!
Nog even nakaarten tijdens de tombola met mooie naturaprij-
zen en elke atleet kon moe maar voldaan terugkeren naar 
zijn of haar heimat. En we zagen dat het goed was! Daarom 
afspraak volgend jaar, op vrijdag 15 februari 2019, het Belgisch 
Kampioenschap veldlopen in De Panne (hopelijk op het oude, 
gevarieerde parcours, met deels het Calmeynbos, de duinen 
en de mooie sportlocatie…)!

Vriendelijke en sportieve groeten,
Wim Coussement

Op 16 februari 2018, om 14 uur, ging opnieuw onze politiecross in 
De Panne van start. Door werken aan het natuurdomein De Nach-
tegaal waren wij genoodzaakt het gevarieerde parcours, deels in 
het Calmeynbos, deels in de duinen, te wijzigen. De nieuwe ‘tijde-
lijke’ locatie zou het ‘duinenparcours’ worden achter de sporthal in 
de Sportlaan.
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De selectie voor het Europees Kampioenschap 
marathon politie in Dublin is gekend. De BPSB 
selecteerde volgende atleten: David Stevens (PZ 
Brussel Hoofdstad Elsene), Koen De Veylder (PZ 
Brussel Zuid), Koen Verdoodt (FGP Brussel), Jesse 
De Proost (FGP Halle Vilvoorde) en Nicolas Iachini 
(PZ Charleroi). Bij de vrouwen konden we spijtig 
genoeg geen ploeg samenstellen, omdat er nie-
mand de limiet liep die vooropgesteld was.
De Belgische Politie Sportbond neemt de kosten 
van het verblijf daar ter plaatse voor zijn reke-
ning, alsook het inschrijvingsgeld. De deelnemers 
dienen enkel hun verplaatsing te betalen.
Ons Team Belgium Police marathon zal op 28 
oktober 2018 het beste van zichzelf geven tussen 
de andere collega’s. In 2014 liep David Stevens in 
de marathon van Graz op het Europees Kampi-
oenschap politie naar een 12de plaats. Yannick 
Blondeaux liep er de 40ste plaats. Individueel gaan 
we trachten om nog beter te doen en met deze 
ploeg gaan we proberen in het landenklassement 
een mooie plaats te bemachtigen.
De ploeg vertrekt op vrijdag 26 oktober samen 
met delegatieleider Carlos De Walsche naar 
Dublin. De voorzitter van de BPSB, Luc Smeyers 
(tevens voorzitter van de Europese Politie Sport-
bond), zal onze eerste supporter ter plaatse zijn.

U leest er meer over in de komende nummers 
van Infosport.

Selectie EK Marathon politie

Eind oktober 
naar Dublin

BK veldlopen/cross

Contact met collega’s even 
belangrijk als titel behalen

KORTENBERG – Het parcours werd uitgestippeld in de prachti-
ge bossen van Kortenberg met een heuvelachtig profiel. Onze 
dank gaat uit naar Louise en Jacques Winderickx, samen met 
Patrick De Gelas voor deze puike organisatie. Ook de parcours-
bouwers verdienen een stevige pluim!
Bij de heren onder de 40 jaar kon David Stevens (PZ Brus-
sel-HOOFDSTAD/Elsene en aangesloten bij CHGB) zijn titel op-
nieuw verlengen. David, die dit jaar 35 jaar wordt, kon zo sinds 
zijn indiensttreding in 2003 voor de 13de keer de titel verove-
ren. De zilveren medaille was voor Alain Callebaut van het CIK 
Oost-vlaanderen; hij is ook aangesloten bij CHGB. De derde 
plaats was voor Nick Smans, aangesloten bij SVPRT. Mouna  El 
Garouaz van de lokale politie Brussel Noord won de wedstrijd 
bij de vrouwen. 
 
Bij de masters dames en heren kregen we zoals altijd ook 
mooie wedstrijden. Jessica Mossay, Anneleen Huyghe, Erna 
Slabbinck en Louise Winderickx behaalden allen de titel in hun 
reeks bij de masters dames.

Bij de masters 
heren behaalden 
Ben Benhaddou, 
Joel Claes, Ivan 
Verstraeten en  
Roger Stevens hun 
Belgische titel.
Wij wensen vanuit de Technische Commissie Atletiek en de 
Belgische Politie Sportbond iedereen proficiat met zijn of haar 
prestatie. Het deelnemen en in contact komen met andere 
collega’s is even belangrijk als een titel behalen. Voor volgend 
jaar wordt bekeken hoe we onze wedstrijden nog  aantrekkelij-
ker kunnen maken. We zien dat de deelnemers aan de crossen 
binnen de politie de laatste twee jaar afnemen. Daar zijn 
verschillende redenen voor zoals minder faciliteiten om deel 
te nemen aan dergelijke wedstrijden. Alle feedback omtrent 
het organiseren van crossen en/of deelname van collega’s, is 
steeds welkom bij onze sportsecretaris.
Iedereen zeker welkom in de wedstrijden na de zomer in 2018!

Op 16 maart 2018 stond het Belgisch kampioenschap veldlopen/
cross in Kortenberg op het menu. 46 collega’s stonden aan de start 
om de kleuren van hun Lokale of Federale Politie te verdedigen. 

Master A Heren-Hommes

Plaats Naam Voornaam Geboortedat Club Nr Tijd

1 Benhaddou Ben 29/06/1971 SVPRT 32 22’46”

2 Beullens Dirk 4/08/1974 PZ HERKO 44 23’55”

3 Detilloux André 30/08/1971 RCSPL 35 24’03”

4 Blondeaux Yannick 20/02/1976 CHGB 38 25’07”

5 Clyncke Christophe 8/06/1973 CHGB 47 27’36”

6 Struye Jean 18/11/1970 SCHAARBEEK 39 38’54”

7 Marcelis Vincent 30/07/1971 SCHAARBEEK 40 40’45”

Master B Heren-Hommes

Plaats Naam Voornaam Geboortedat Club Nr Tijd

1 Caes Joel 20/08/1966 CHGB 30 24'50"

2 Marlier David 11/09/1964 CHGB 37 28'02"

3 Vigny Laurent 16/08/1966 SCHAARBEEK 33 29'41"

4 Deflandre Jean-Marie 26/09/1963 RCSPL 34 30'46"

5 Claeys Hedwig 26/01/1959 CHGB 42 34'11"

Master C Heren-Hommes

Plaats Naam Voornaam Geboortedat Club Nr Tijd

1 Verstraeten Ivan 3/02/1954 KGPAC 27 25'24"

2 Veys Luc 22/08/1954 CHGB 28 26'09"

3 Fievez Pierre 7/10/1956 CHGB 29 28'29"

4 Verstichel Eddy 12/06/1955 KGPAC 41 33'10"

5 Kools Piet 4/02/1950 50 34'53"

6 Housset Alain 18/04/1957 RCSPL 36 40'50"

7 Orgaer Michel 9/09/1952 Moeskroen 31 41'00"

Master D Heren-Hommes

Plaats Naam Voornaam Geboortedat Club Nr Tijd

1 Stevens Roger 24/11/1947 KASTZE 43 34'40"

2 De Mees Marc 18/12/1942 CHGB 46 36'30"

3 Leutenez Marnix 27/06/1943 CHGB 26 38'52"



Een greep uit onze merken:

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

  SPORTKLEDIJ 
 SPORTSCHOENEN
  SPORTARTIKELEN
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Federale Politie, Lokale Politiezones, 
Politiesportbond, Brandweer, Defensie

Uw gespecialiseerde 
leverancier voor de 
overheid!

www.herzogmedical.com - info@herzogmedical.com

Hardlopen is goed voor lichaam en geest maar dan wel het liefst zonder 
vervelende pijntjes. Of u nu loopt om fi t te blijven of prestaties te leveren, 
met de Sportcompressiekousen van Herzog blijft hardlopen leuk! 

76% van de Herzog-gebruikers ervaart minder last van blessures, 
herstelt sneller en heeft meer plezier in het sporten.

Voordelen van Herzog Sportcompressiekousen
- Door relatief hoge compressie zeer effectief
- 6 meetpunten verzekeren de voor uw optimale pasvorm
- Die combinatie staat garant voor een doeltreffende werking! 

Met Herzog Sportcompressiekousen blijft elke run leuk!

Met Herzog Compressiekousen profi teert u van maximale ondersteuning, ook bij het 
uitoefenen van uw intensieve beroep.



Spannende editie

LUMMEN – Zowel in de categorieën -73kg als 
-81kg was er slechts één deelnemer. Om toch te 
kunnen kampen, werden deze deelnemers tegen 
elkaar uitgespeeld. De overige categorieën waren 
goed bezet.
Het niveau van het judo lag bijzonder hoog. In 
elke categorie was het strijden om de titel in de 
wacht te kunnen slepen.
Na de reguliere categorieën was er de mogelijk-
heid voor de judoka’s om zich in te schrijven in de 
open categorie. Dit jaar was deze categorie zeer 
populair. Van de lichtste tot de zwaarste waren er 
deelnemers. Na een heus strijdtoneel waren er 
drie judoka’s die op de eerste plaats eindigden. 
Bijkomende kampen moesten uiteindelijk de 
winnaar aanduiden.

Het was een geslaagde, en vooral spannende 
editie van het Belgisch kampioenschap!

Rik Vander Sanden heeft zeer mooie foto’s geno-
men; ze zijn terug te vinden via volgende link:

https://www.flickr.com/photos/rikvandersanden/
albums/72157694234357795

BK judo
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Na een jaar overgeslagen te hebben, 
vond op 22 april 2018 opnieuw het Bel-
gisch kampioenschap judo voor politie-
diensten plaats. Dit jaar hebben wij het 
kampioenschap georganiseerd in sa-
menwerking met judoschool Lummen. 
Om 10 uur begonnen de wedstrijden en 
kon de strijd om de titel beginnen.

PODIA PER CATEGORIE:
Heren -66kg
1. Giancola Soufiane
2. Van Vlierberghe Jarne
3. Dedeyster Jordy
-73kg
1. Uyttendaele Levi
-81kg
1. De Weerdt Kenneth
-90kg
1. Goossens Benjamin
2. Van Gils Ben
+90kg
1. De Blauwe Arne
2. Deketelaere Dominique
Open
1. Goossens Benjamin
2. De Weerdt Kenneth
3. Van Gils Ben
4. Van Vlierberghe Jarne
Dames -63kg
Geen deelnemers
+63kg
1. De Neve Rosie
2. Verelst Anke

BELGISCH KAMPIOENEN POLITIE
Heren 
-66kg: Van Vlierberghe Jarne
-73kg:  Uyttendaele Levi
-81kg: De Weerdt Kenneth
-90kg: Goossens Benjamin
+90kg: De Blauwe Arne

Open: Goossens Benjamin

Dames
+63kg: De Neve Rosie
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Oproep!
Beste collega’s,

Vanuit de Belgische Politie Sportbond zijn we volop op zoek naar sponsors die onze sportactiviteiten kunnen 
ondersteunen. Heeft u een zicht op een sponsor die graag onze Belgische politie wenst te ondersteunen? 
Neem dan contact op met HCP Carlos De Walsche of met de sportsecretaris, David Stevens. Ook voor ons 
Europees Kampioenschap Wielrennen zijn wij nog specifiek op zoek naar sponsors. Wij proberen vanuit 
de Belgische Politie Sportbond zoveel mogelijk de sport te ondersteunen, dit met vaak beperkte middelen. 
Vandaar de oproep tot steun en dat kan u ook al doen door gewoon lid te worden van onze Belgische Politie 
Sportbond (met bijhorende gratis sportverzekering).

Sponsors



“Het uiterste van zichzelf gegeven”

Op 26 mei 2018 vond het Europees kam-
pioenschap triatlon van de politie plaats 
te Almere, Nederland.
Volgende atleten hadden zich gekwalifi-
ceerd voor dit EK:

* Shelsea Weyn
* Chiara Breben
* Ginie Ydens-Bogaerts
* Lukas Bosmans
* Bart Creminger 
* David Gabriël
* Raphaël Amato

Coach voor dit supertoffe team was Ben 
Benhaddou (TC Triatlon BPSB)

Op donderdag 24 mei werden we allen 
om 17.00 uur verwacht in het Van der 
Valk hotel voor accreditatie van alle 
atleten. Nadat iedereen zich ingeschre-
ven had, werden de kamers verdeeld 
en mochten we nog van een mooi diner 
genieten. De organisatie had kosten noch 

moeite gespaard om iedereen in de wat-
ten te leggen.
Op vrijdag 25 mei zijn we allen onder be-
geleiding van enkele motards het fietspar-
cours gaan verkennen. Met het ganse 
team hebben we dit traject afgelegd en 
het bleek toen al dat de wind hier parten 
zou gaan spelen tijdens de wedstrijd. In 
de namiddag was iedereen vrij. Team 
Belgium heeft van de gelegenheid ge-
bruikgemaakt om Almere stad in te gaan. 
Er werd een mooie wandeling gedaan in 
de winkelstraten en uiteraard kon een 
terrasje hier niet ontbreken. In de late 
namiddag zijn we dan nog teruggegaan 
naar de startplaats en hebben enkelen 
zich gewaagd aan een duik in Almere plas; 
andere atleten hielden het bij een rondje 
loslopen. Om 18.00 uur moesten we terug 
present zijn voor de officiële openings-
ceremonie. Onze jongste atlete (Shelsea 
Weyn) diende hiervoor team Belgium te 
vertegenwoordigen in ceremoniekledij. Zij 
heeft deze taak prachtig uitgevoerd. De 
andere teamleden waren netjes gekleed 
in de sportuitrusting van ons team. Ui-
teraard was er na de openingsceremonie 
weerom een prachtig diner voorzien.

DE GROTE DAG
Op zaterdag 26 mei was de dag van de 
wedstrijd aangebroken. Iedereen heeft 
nog zeer ontspannen een ontbijt geno-
men, maar naarmate het startuur in zicht 
kwam, waren er toch al wat collega’s die 
de zenuwen niet meer konden bedwin-
gen.

Aan de startplaats aangekomen, nam 
iedereen zijn of haar materiaal en legde 
dit netjes weg op de aangeduide plaats in 
de wisselzone.
Omstreeks 12.00 uur viel dan het start-
schot voor de mannen. Het eerste onder-

deel voor hen was begonnen. Ze dienden 
1500 meter te zwemmen. Na 1 zwem-
rondje moesten ze even uit het water om 
zo terug aan hun tweede zwemronde te 
beginnen. Raphaël kwam als 24ste uit het 
water met net achter hem Lukas. Bart wis-
selde als 35ste en David begon als 46ste 
aan zijn tweede zwemronde.
Na 1500 meter zwemmen was Raphaël 
nog steeds de snelste van het mannen-
team en hij kwam in dezelfde positie 
het water uit gelopen. Lukas volgde op 
enkele plaatsen van hem. Bart had enkele 
plaatsen goed gemaakt en liep als 33ste 
de wisselzone in. David kwam ook mooi 
als 45ste uit het water en kon ook aan zijn 
fietsonderdeel beginnen. Zoals ik voor-
dien reeds zei, was de fietsproef enorm 
zwaar. De temperatuur liep reeds op tot 
30 graden Celsius! En er was een sterke 
zijwind waar alle deelnemers last van had-
den. Er moesten twee rondes van 20 km 
gefietst te worden. Hierin was duidelijk te 
zien dat ze het allemaal zeer moeilijk had-
den. Na de fietsproef moesten onze atle-
ten nog 4 rondes van 2,5 km lopen. Voor 
sommigen was dit een regelrechte marte-
ling, gezien de zomerse omstandigheden. 
Raphaël heeft zeer constant kunnen lopen 
en kwam de finishlijn over gelopen in 17de 
positie algemeen. Lukas heeft in deze dis-
cipline enorm veel afgezien en werd nog 
door meerdere atleten gepasseerd. Hij 
kwam volledig uitgeput de aankomst over 
in 37ste positie. Achteraf zei hij zelf dat 
hij een totale ‘off day’ had. Bart eindigde 
als 60ste en David liep in 65ste positie de 
aankomstzone binnen. Allen hebben het 
uiterste van zichzelf gegeven en waren 
dan ook totaal uitgeput.

DE DAMES
De dames werden een kwartiertje later 
het water in gelaten en startten om 12.15 

EK Almere
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uur. Na 1 zwemronde kwam Shelsea als 
9de het water uit gelopen. Zij had maar 
enkele meters achterstand op een groepje 
van 5 atletes. Chiara verliet het water op 
een 23ste plaats en Ginie kwam als 27ste 
het water uit gelopen.
Na de tweede zwemronde wisselde Shel-
sea als 12de, Chiara als 25ste en Ginie als 
29ste.
Zij dienden net als de mannen twee rond-
jes te rijden, met een totaalafstand van 40 
km. De zijwind was nog zeer sterk aanwe-
zig en een hoog tempo aanhouden was 
dus niet zo evident. Toch hebben onze 
dames het uiterste van zichzelf gegeven 
om hun posities te behouden. Ze kon-
den alledrie mooi hun positie behouden 
en deden een goede wissel van de fiets 
naar het looponderdeel. Echter door het 
warme weer kregen onze drie atletes een 
kleine terugval, waardoor ze in extremis 
nog enkele plaatsen moesten prijsgeven. 
Shelsea eindigde op een zeer mooie 18de 
plaats. Chiara kwam als 29ste binnen 
gelopen en Ginie finishte als 31ste.

Al de atleten van team Belgium hebben 
gestreden voor wat ze waard zijn en als 
coach van deze supertoffe, hechte groep, 
ben ik enorm fier op al hun prestaties.
Graag wil ik dan ook gans dit team bedan-
ken voor de fijne samenwerking, alsook 
de Belgische Politie Sportbond die het 
mogelijk heeft gemaakt om aan dit EK te 
mogen deelnemen.
Een woord van dank gaat ook naar de 
Technische Commissie Triatlon van de 
BPSB voor haar financiële bijdrage aan de 
atleten.

EINDSTAND  
LANDENKLASSEMENT :

Heren:

1. Duitsland
2. Oostenrijk
3. Frankrijk
4. Spanje
5. Zwitserland
6. Tsjechië
7. Engeland
8. Denemarken
9. Nederland
10. België
11. Rusland
12. Ierland
13. Hongarije
14. Slovakije
15. Noorwegen
16. Slovenië
17. Cyprus
18. Italië

Dames:

1. Duitsland
2. Oostenrijk
3. Zwitserland
4. Nederland
5. Denemarken
6. Engeland
7. België
8. Spanje
9. Rusland
10. Noorwegen
11. Hongarije

Sportieve groeten,
Ben Benhaddou
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BK wielrennen

Op 15 april 2018 werd in het zonnige Bonheiden 
het BK wielrennen op de weg gereden. Er waren 
48 deelnemers, onder hen vier dames. Gezien alle 
leeftijdscategorieën samen reden, werd er beslist dat 
er geen renners uit koers genomen zouden worden 
zodat iedereen toch zijn kilometers kon rijden. Dat 
was vooral goed nieuws voor de iets minder goed 
getrainde deelnemers.
 
BONHEIDEN - Bij de mannen kregen we een wed-
strijd op heel hoog niveau en er werd echt wel hard 
gekoerst (gemiddelde van bijna 43,5). De eerste 
ronden werden er vijftien renners gewoon los uit 
het wiel gereden. Na een tiental kilometer is er een 
kopgroep weggereden van vier man met daarbij Ste-
faan Engelen, Frederik Decaesteker, Antoine Leleu en 
Steven Arits (een genodigde). Deze vier hebben gans 
de wedstrijd voorop gereden. Kilometers hebben ze 
met een voorsprong gereden die schommelde tussen 
de 15 en de 30 seconden. Na vijftig kilometer brak 
de veer in het peloton en groeide de voorsprong  tot 
meer dan een minuut.  Antoine en Frederik zijn de 
laatste twee ronden weggereden en werkten heel 
goed samen. Beiden kwamen hand in hand over de 
aankomst, omdat ze respectievelijk kampioen werden 
bij de – 40 en bij de + 40 jaar. 
In het achtervolgend peloton werd er ook niet stil-
gezeten, maar niemand kon wegrijden uit die groep. 
We stelden vast dat vooral Tom Vandendijck, Tom De 
Beer, Nico Roose (kampioen bij de + 50 jaar), Fabrice 
Mels,  Niels Vreys , Kurt Van Laethem,  Sam Goossens 
en  Danny Willems het meeste werk verrichten. Zij 
mochten spurten voor de ereplaatsen.

Langs deze weg willen we Ben Benhaddou bedanken 
voor de schitterende organisatie.

Uitslag – 40 jaar
1. Leleu Antoine
2. Engelen Stefaan
3. Vreys Niels
4. Mels Fabrice
5. Goossens Sam
6. Seghers Thomas
7. De Jonghe Frederick
8. Van Geyte Jeroen
9. Vandendijck Tom
10. Depraetere Roel
11. Coopman Yoeri
12. Vanlaethem Kurt
13. Bosmans Lukas
14. Coppens Matthias
15. Van den Eeckhout Kevin
16. Segers Koen
17. Van Acker Eddy
18. De backer Lander
19. Crabeels pascal
20. Van Steenbergen  Filip
21. Creminger Bart
22. Matthijs Kevin  

+ 40 jaar
1. Decaesteker Frederik
2. Cabanier, Kris
3. De Beer Tom
4. Willems Danny
5. Claes Benny
6. Lemmens Jo
7. Van hautekerke Glenn
8. Heylen Davy
9. Van Acker Marc
10. Baccauw Eddy
11. Wellens Nicolas
12. De Proost Jim
13. Vansummeren Clif

+ 50 jaar
1. Roose Nico
2. Meir Wim
3. Vantomme Johan
4. Janssens Paul
5. Vilein Philippe

Dames
1. ex aequo: Fatima Berton en 
Nele Armee
2. -
3. Vladka Pokobova
4. De Preitere Annemarie
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Uitslag – 40 jaar
1. Leleu Antoine
2. Engelen Stefaan
3. Vreys Niels
4. Mels Fabrice
5. Goossens Sam
6. Seghers Thomas
7. De Jonghe Frederick
8. Van Geyte Jeroen
9. Vandendijck Tom
10. Depraetere Roel
11. Coopman Yoeri
12. Vanlaethem Kurt
13. Bosmans Lukas
14. Coppens Matthias
15. Van den Eeckhout Kevin
16. Segers Koen
17. Van Acker Eddy
18. De backer Lander
19. Crabeels pascal
20. Van Steenbergen  Filip
21. Creminger Bart
22. Matthijs Kevin  

+ 40 jaar
1. Decaesteker Frederik
2. Cabanier, Kris
3. De Beer Tom
4. Willems Danny
5. Claes Benny
6. Lemmens Jo
7. Van hautekerke Glenn
8. Heylen Davy
9. Van Acker Marc
10. Baccauw Eddy
11. Wellens Nicolas
12. De Proost Jim
13. Vansummeren Clif

+ 50 jaar
1. Roose Nico
2. Meir Wim
3. Vantomme Johan
4. Janssens Paul
5. Vilein Philippe

Dames
1. ex aequo: Fatima Berton en Nele  
 Armee
2. -
3. Vladka Pokobova
4. De Preitere Annemarie

Hard gekoerst
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Modderig parcours

Een paar dagen voor de profwedstrijd in Maldegem werd op hetzelfde parcours 
het BK cyclocross georganiseerd voor politiediensten. Dit vond plaats op 3 febru-
ari 2018. De opkomst was behoorlijk, maar de weergoden waren ons niet goed 
gezind. De dagen voor de wedstrijd had het flink geregend, waardoor sommige 
stukken van het parcours vrij modderig lagen. Hierdoor moesten de minder ge-
oefende renners meermaals van de fiets springen. De zandstroken zorgden ook 
voor het nodige spektakel.
Alle categorieën reden samen en we kregen een spannende wedstrijd. Niels 
Beelen en Frederik Decaesteker staken met kop en schouders boven de rest uit. 
Ze zouden normaal gezien voor de eerste plaats spurten, maar een leegloper bij 
Frederik besliste daar anders over. Zo kwam Niels afgetekend als eerste over de 
streep; kort daarna kwam Frederik als tweede over de eindmeet gereden. Hij 
werd zo kampioen bij de + 40 jaar. Bij + 50 jaar was Wim Meir de sterkste en bij 
de dames Nele Armee. Ze hield meer dan de helft van de mannen achter zich.
We willen in het bijzonder Collin Bauwens en zijn team bedanken voor het 
inrichten van de wedstrijd.

Tom

UITSLAGEN:
- 40-jarigen:
1. Niels Beelen
2. Yoeri Coopman
3. Thomas Ingels
4. Knut Vyvey
5. Lander De Backer
6. Kenneth Dupont
7. Symen Longeville
8. Simon Coryn
9. Tom De Kesel
10. Peter Martens
11. Tom Trenson
 
+ 40-jarigen:
1. Frederik Decaesteker
2. Ben Benhaddou
3. Ken Groeninck
4. Daniel Gargia
5. Karl Lewyllie
6. Gunter Buyl
7. Tony Vandevelde
8. Jurgen Deloecker
9. Marino Longeville
 
+ 50-jarigen:
1. Wim Meir
2. Georges Verstraeten
3. Patrick Van Aarschot
4. Phillipe Vilein
5. Stefaan D’Hoore
 
Dames:
1. Nele Armee
2. Liesbeth Werbrouck
3. Ann Sofie Hutse
4. Annemie Depreitere
5. Anneleen Huyghe
 
Brandweer:
1. Marnic De Waele
2. Jurgen Van Wambeke
3. Arvid Vanwesembeek
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Sport Vlaanderen
Vorselaarsebaan 60
2200 Herentals
 
Programma:
7/9 openingsceremonie
8/9 tijdritten (9u en 13u)
9/9 wegritten (9u en 13u)
 
www.politieneteland.be

IEDEREENWELKOMPOLITIE POP-UP
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Start en aankomst voetbalkantine HO Oedelem,  
Bruinbergstraat 1a Oedelem (W-Vl) van 09u00 tot 14u00 

Rent a bike: op voorhand bestellen op het nr: 
051/656688 (verzorgd door Fietsen Vandevyvere - +/-15 € ter plaatse te betalen)  

Ruime kleedkamers D/H - verzorgde bevoorrading - afspuitplaats voor 
fiets - gratis friet geschonken door  SSD GPI 

Inschrijving €3 per deelnemer (ter plaatse te betalen) — 
Om organisatorische redenen liefst op voorhand inschrijven via:  

hethoutschemtb@gmail.com 
Het bestuur is niet aansprakelijk voor ongevallen 

 

Start en aankomst voetbalkantine HO Oedelem,  
Bruinbergstraat 1a Oedelem (W-Vl) van 09u00 tot 14u00 

Rent a bike: op voorhand bestellen op het nr: 
051/656688 (verzorgd door Fietsen Vandevyvere - +/-15 € ter plaatse te betalen)  

Ruime kleedkamers D/H - verzorgde bevoorrading - afspuitplaats voor 
fiets - gratis friet geschonken door  SSD GPI 

Inschrijving €3 per deelnemer (ter plaatse te betalen) — 
Om organisatorische redenen liefst op voorhand inschrijven via:  

hethoutschemtb@gmail.com 
Het bestuur is niet aansprakelijk voor ongevallen 
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Amusante en sportieve dag
Dit jaar vond het Belgisch Kampioenschap Volleybal plaats 
in Roeselare, dit onder andere in de internationale zaal van 
de Volleybalploeg KNACK. Het tornooi werd aanvankelijk 
gespeeld met 20 ploegen. Door de tragische gebeurtenissen 
in Luik, hebben de twee deelnemende ploegen van de PZ 
Luik zich verontschuldigd. Het tornooi werd uit medeleven en 
respect voor de overleden collega’s aangevangen met één mi-
nuut stilte. Daarna volgde een luid applaus, gepaard met een 
kippenvelmoment. Als organisatoren kunnen we terugblikken 
op een amusante en sportieve dag, waar fair play hoog aan-
geschreven stond. Het kampioenschap kon afgesloten worden 
met de finale tussen de PZ Brugge 01 en PZ Antwerpen. Beide 
teams hadden de eer op een internationaal veld te spelen, 
in aanwezigheid van vele supporters. PZ Antwerpen nam het 
goud mee naar huis, met een 2-0 overwinning tegen een 
verdienstelijk PZ Brugge. Als beste speelster van het tornooi 
werd Anja Laga (Lokfedpol) verkozen; beste speler werd Wim 
Deville (PZ Antwerpen). Elke deelnemende ploeg schonk 10 
euro van het inschrijvingsgeld aan een plaatselijk goed doel, 
namelijk Kloen vzw. (Op de foto : de Belgische kampioen, PZ 
Antwerpen)
 

Annelien D’Hondt, PZ Riho

BK Volley
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DE RANGSCHIKKING VAN DE VOLLEDIGE DAG: 

1. PZ Antwerpen
2. PZ Brugge 01
3. GPI
4. PZ Regio Turnhout
5. PZ Vlas
6. Lokfedpol
7. FGP Oost-Vlaanderen
8. Cav
9. PZ Voorkempen
10. PZ Pajottenland
11. PZ Klein Brabant
12. PZ Riho
13. LPA Brunat
14. Polevas
15. PZ Gent
16. PZ Minos
17. PZ Wetteren
18. PZ Brugge 02
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Terzo

Collezione 

Fuori
Outdoor Kitchen

Collezione 

Fuori
Outdoor Kitchen

Collezione 

Fuori
Outdoor Kitchen

Find your store | boretti.com
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Voor meer sportnieuws en de sportkalender 
surf naar:
www.bpsb.be 

Op 24 februari 2018 namen heel wat 
collega’s en sportievelingen in Westerlo 
afscheid van Çois D’haen, erevoorzitter 
van de Koninklijke Antwerpse Politie 
Sportkring (KAPS). 
Çois was jarenlang voorzitter van KAPS. Als leidinggevende was hij 
overtuigd van het belang van de politiesport en zette hij zich in om 
zoveel mogelijk collega’s aan het sporten te krijgen. Hij was ook 
een sportman pur sang die zelf heel wat sporten beoefende. Zo 
kon je hem o.a. als voetballer, skiër, volleybalspeler en tennisspeler 
in actie zien samen met de collega’s van KAPS. 
Hij lag ook aan de basis van de KAPS-scholencross voor het buiten-
gewoon onderwijs. Met dit evenement maakte men op een prach-
tige wijze de brug tussen de politiesport en de scholen. Dankzij dit 
initiatief beleven tot op vandaag nog jaarlijks honderden jongeren 
een memorabel sportmoment. 
Ook de BPSB kon rekenen op het organisatietalent en de public re-
lations-kwaliteiten van Çois. Zo vervulde hij in 1997 een voorname 
rol bij de inrichting van het EK basketbal in Antwerpen. 
De BPSB dankt Çois voor zijn inzet en betuigt zijn oprechte deelne-
ming aan de familie en vrienden. You did it your way, Çois!

In memoriam
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