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DE Mar De Nederlandse Politie Sport Bond (NPSB) 

Via de NPSB kunnen alle medewerkers van politie en Koninklijke Marechaussee aan 

meer dan vijfentwintig sporten meedoen. Iedereen is automatisch lid! Op 

www.politiesport.nl vind je alle informatie en berichtgeving over sportevenementen. Ben je 

een teamsporter? Onze nationale selecties zijn vaak op zoek naar nieuw talent. 

Geïnteresseerd? Neem dan snel contact op met de gedelegeerde van jouw tak van sport. 

De contactgegevens vind je op www.politiesport.nl. De NPSB wil er zijn voor alle 

politiesporters: van recreant tot fanatiekeling. Sport jij met ons mee?  

 

 

Nationale Politie Sportdag groot Succes 

Meer dan 500 collega’s namen op donderdag 15 juni deel aan 

de jaarlijkse Politie Sportdag. Een absoluut deelnemersrecord! 

In een zonovergoten Biddinghuizen zetten alle politiesporters 

voor zichzelf een topprestatie neer. Bij de ‘strijd der eenheden’ 

won Oost Nederland, 2e werd Oost Brabant en 3e Amsterdam. 

Den Haag won het touwtrekken. 

 

 

Oproep: volleybaltalent gezocht! 

De NPSB volleybal dames zijn op zoek naar nieuw talent.  

Heb jij het juiste niveau (divisieniveau) en wil jij deze  

toppers komen versterken? Neem dan contact op met 

teammanager Marja Lust. In het najaar vindt de  

selectie plaats. 

 

 

Kyokushin karate en Grieks-Romeins worstelen 

De NPSB is onlangs benaderd door collega’s om   

een afdeling Kyokushin karate op te richten. Ook  

het Romeins worstelen is onder de aandacht  van 

de NPSB gebracht. Beoefen jij een van deze sporten? Laat het ons weten via 

npsbkantoor@politiesport.nl. Bij voldoende belangstelling gaan we in 2018 

met deze sporten van start! 

 Kalender 
 3/8 Viswedstrijd vrije hengel 

 25/8 Rondje Zeelandbrug 

 26/8 Archery 3D 

 31/8 Golf BBP-cup 

 1/9 EK hengelsport 

 3/9 Wistenttrail  

 6/9 Interland schietsport 

 8/9 Nationale Politie Duikdag 

 8/9 NK kortebaan zeilen 

 9/9 NK 1/4e triathlon 

 11/9 Golf Rotterdam Open 

 14/9 Viswedstrijd 
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Nieuw op de NPSB kalender – NK eventing Derby 

Maak kennis met de eventingsport en doe mee met de 

eventing derby. Klik hier voor meer informatie. 

 

Datum:        19 augustus 2017 

Plaats:         Reuver 

Programma:crosstraining en eventing derby 

Informatie en inschrijving: astrid.dibbits@politie.nl  

 

 

Sport mee met de NPSB - Nationale Politie Duikdag 

Neem een kijkje in de onderwaterwereld bij Duikcentrum  

De Beldert. Geen duikervaring? Geen probleem, er zijn  

gediplomeerde duikers aanwezig om je te begeleiden  

tijdens een introductieduik.  

 

Datum:         8 september 2017 

Plaats:        Zoelen 

Afstand:       Duiken voor ervaren en niet-ervaren duikers 

Aanmelden: politieduikdag@gmail.com 

 

 

Sport mee met de NPSB – Triathlon 

Ben jij een sportieve duizendpoot? Dan is het NK 1/4 

triathlon iets voor jou! Klik hier voor meer informatie. Deze 

wedstrijd geldt ook als selectiemoment voor het EK 

triathlon in 2018.  

 

Datum:         9 september 2017 

Plaats:        Spijkenisse 

Afstand:       1000m zwemmen, 40km fietsen, 10km hardlopen 

 

 

Sport mee met de NPSB – Golf 

De afdeling golf van de Politiesportvereniging Hermandad 

Organiseert op maandag 11 september het ‘Rottedam open’.  

Deze wedstrijd maakt deel uit van de Politiegolftour 2017.  

De wedstrijdvorm is individueel stableford. Golf jij ook mee?   

Geef je dan snel op! 

 

Datum:         11 september 2017 

Plaats:        Rhoon 

Aanmelden: rotterdamopengolf@hotmail.com        

 

 

Sport mee met de NPSB – Obstacle running 

Het komende najaar kun je onder de vlag van de NPSB  

aan twee obstacle runs deelnemen. Voor het vijfde jaar  

achtereen vindt in Amsterdam het APGS Obstacle Cross 

plaats. Nieuw op de NPSB survival kalender is de  

https://www.politiesport.nl/nk-eventing-derby-voor-politie-koninklijke-marechaussee/
mailto:astrid.dibbits@politie.nl
https://www.politiesport.nl/evenementen/nk-14-triathlon-politietriathlon-spijkenisse/1504915200/


Hang-on Run Cops 2017. Voor meer informatie over 

beide runs klik je hier. 

 

Datum:         12 oktober 2017 

Plaats:        Amsterdam 

Afstand:       8km individueel/team 10km wedstrijd individueel/team 

 

Datum:         25/26 november 2017 

Plaats:        Doorn 

Afstand:       8km koppel/groep en 13km koppel/groep 

  

                    

Successen voor NPSB hardloopteams 

Zondag 21 mei stonden zo’n 60 politievrouwen aan de 

start van de Marikenloop in Nijmegen. Waar vorig jaar een 

1e en 3e plaats behaald werd, bleken onze dames dit jaar 

goed te zijn voor een 1e en 2e plaats. Een zeer knappe 

prestatie, want er deden maar liefst 100 bedrijventeams 

mee. Tijdens het Zwolse Halve Marathonfestival 

debuteerde de NSPB met 75 collega’s in de bedrijvenrun. 

En niet zonder succes! Zowel op de halve marathon als op de 4 Engelse mijlen gingen de 

politietopteams met het zilver aan de haal. Wil jij uit eerste hand informatie ontvangen 

over NPSB hardloopactiviteiten? Meld je dan aan voor de atletieknieuwsbrief via 

atletiek@politiesport.nl. nl. Inschrijven is nog mogelijk voor: Wisenttrail (2 september 

2017) en Zevenheuvelenloop (19 november 2017). Klik hier voor informatie en/of opgave. 

 

 

NK wielrennen goed bezocht 

De nieuwe gedelegeerden wielrennen beleefden 

onlangs hun organisatiedebuut met het NK wielrennen 

voor politie. De door hen geïntroduceerde fun-klasse 

bleek een schot in de roos. Zo’n 30 collega’s kozen 

ervoor om in deze klasse mee te rijden. In totaal deden 

een kleine 100 collega’s mee aan het NK. In het najaar  

staat het NK MTB nog op het programma. Klik hier voor meer informatie. 

 

 

NPSB goes international 

Wist je dat de NPSB wel eens naar het buitenland afreist voor 

deelname aan internationale wedstrijden? Zo heeft onlangs een 

groep van 14 collega’s deelgenomen aan de marathon van 

Edinburgh. De snelste politiedeelnemer legde de klassieke 

afstand af in iets minder dan 3 uur, de hekkensluiter van het 

team deed er ruim 4 uur over. Een mooi voorbeeld van 

breedtesport. De tafeltennissers boekten succes tijdens het 5-

landentoernooi in het Britse Hopton on Sea. De rugbyselectie 

was succesvol tijdens de prestigieuze Britse Police Nations Cup in Kent.  

Het team keerde met brons huiswaarts. De waterpoloërs zijn tijdens een  

toernooi in Roemenië als laatste geëindigd. Het team moest het 

opnemen tegen ex profs die net een maatje te groot waren voor de 

Nederlanders. Individueel succes was er tijdens het EK tennis in Hongarije. Jacky  

Steehouwer (KMar) wist zich gesteund door haar teamgenoten naar het brons te slaan. 

Een prachtig resultaat! Binnenkort vertrekt de zwemselectie naar  

Hannover voor het EK zwemmen en treedt de schietsportselectie aan bij een interland 

in Denemarken. Wij wensen ze alvast veel succes! 

https://www.politiesport.nl/category/sporten/adventure-survival/
mailto:atletiek@politiesport.nl
https://www.politiesport.nl/vooraankondiging-nk-mtb/


 

 

NPSB coördinator politiesport gezocht 

Als coördinator politiesport ben je een echte spin in het web.  

Je hebt een veelzijdige functie en samen met je collega- 

coördinator faciliteer je de politiesport in al zijn facetten. Wil je 

meer weten over deze functie? Klik hier voor de volledige  

vacaturetekst. Om te kunnen solliciteren moet je in dienst zijn 

van de nationale politie. Omdat het om een detachering gaat dien je toestemming te 

hebben van je leidinggevende om te mogen solliciteren. 

 

 

NPSB Lifestyle - Volg geen crash dieet 

Wil je de vakantiekilo’s er straks snel weer af hebben?  Een 

crash dieet is een slecht idee. Het is funest voor je 

metabolisme, je humeur en uiteindelijk ook voor je gewicht. 

Meestal kom je uiteindelijk meer aan van een crash dieet, dan 

dat men ervan afvalt. Probeer een gezonde levensstijl niet te 

zien als een dieet, maar als iets voor altijd. Zorg er dan ook 

voor dat het vol te houden is en wees niet te streng voor jezelf. 

 

 

 

NPSB Digitale nieuwsbrief 

De digitale nieuwsbrief van de NPSB is een nieuwe manier om op de hoogte te blijven van 

het politiesportnieuws. De nieuwsbrief verschijnt circa zes keer per jaar. Je ontvangt deze 

nieuwsbrief omdat je in het verleden deelgenomen hebt aan een NPSB activiteit. Wil je de 

nieuwsbrief niet ontvangen, dan kun je je hier uitschrijven. Ken jij een collega die mogelijk 

belangstelling heeft voor deze nieuwsbrief? Aanmelden voor de nieuwsbrief kan door hier 

te klikken. 

 

 

https://www.politiesport.nl/coordinator-politiesport-gevraagd/
mailto:npsbkantoor@politiesport.nl?subject=uitschrijven%20NPSB%20nieuwsbrief
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