
 

 

  Politiehockey 

 

 

 Hoe doe je dat 

nou met een 

stokkie? 

 

 

 

 

De Nederlandse Sport 

Bond (NPSB) probeert 

het verschil te maken: 

weerbaar in het werk 

én in het dagelijks 

leven, midden in de 

samenleving! 

 

NPSB 
Onder de vlag van de stichting 

Nederlandse Politie Sportbond (NPSB) 

kunnen medewerkers van de Nationale 

Politie (NP) en Koninklijke 

Marechaussee (KMar) 27 verschillende 

sporten beoefenen. De gedelegeerden 

zorgen per sport voor evenementen en 

kampioenschappen. Het sportieve 

hoogtepunt van het jaar is de Natonale 

Politie Sportdag. Sport je met ons mee? 

Je hoeft niet ‘lid’ te zijn, want iedereen 

die werkzaam is bij de NP of KMar is 

automatisch lid. Kijk snel op de kalender 

(www.politiesport.nl) of er iets van jouw 

gading bij zit. Heb je vragen over een 

specifieke tak van sport? Neem dan 

contact op met de betreffende 

gedelegeerde(n). Gedelegeerden zijn 

collega’s met passie voor de sport. Ze 

zijn bereid veel tijd en energie in hun tak 

van sport te steken. De meeste NPSB 

sporten hebben één à twee 

gedelegeerden. Ze maken het mogelijk 

voor collega’s om in politieverband te 

kunnen sporten. Ze organiseren 

politiewedstrijden en nationale 

kampioenschappen voor politie en KMar, 

regelen deelname bij grote 

publieksevenementen of sluiten aan bij 

een activiteit georganiseerd door een 

lokale politie personeel-/sportvereniging. 

Gedelegeerden worden officieel 

benoemd door de bondsraad wat hun rol 

binnen de organisatie formaliseert. 

 

Wat kun je allemaal doen? 

Naast de jaarlijkse PolitieSportdag die 

door de NPSB wordt georganiseerd kun 

je meedoen aan diverse sporten, zoals: 

1. Adventure/Survival 

2. Archery 

3. Atletiek 

4. Badminton 

5. Basketbal 

6. Bergsport 

7. Duiken 

8. Golf 

9. Handbal 

10. Hengelsport 

11. Hockey 

12. Judo 

13. Kleiduivenschieten 

14. Klootschieten 

15. Korfbal 

16. Rugby 

17. Schaatsen 

18. Schieten 

19. Tafeltennis 

20. Tennis 

21. Triatlon 

22. Voetbal Dames 

23. Voetbal Heren 

24. Volleybal 

25. Waterpolo 

26. Wielersport 

27. Zeilen 

28. Zwemmen 

 

Politiehockey algemeen 
Het politiehockey is een ambitieuze, 

http://www.politiesport.nl/


 

 

nieuwe tak van sport die sinds vijf jaar 

onder de vlag van de NPSB wordt 

beoefend. Ook binnen de politie en KMar 

zijn vele collega’s wekelijks bezig met 

hun favoriete sport. Het politiehockey wil 

die collega’s ook de kans bieden om 

binnen, namens en door de politie deel 

te kunnen nemen aan wedstrijden en 

toernooien. Je kunt op een recreatieve, 

incidentele manier meedoen met het 

PHTT. Of regelmatig met een 

bedrijfshockeyteam ergens in den lande. 

En we hebben zelfs plannen voor een 

prestatieteam (Heren en/of Dames) die 

mee zullen doen aan internationale 

evenementen. 

 

PHTT 
In 1980 is het politiehockey destijds 

opgericht door Piet Bisschop onder de 

naam “Politie Holland Touring Team”, 

wat tegenwoordig nog gebruikt wordt als 

naam voor de het team dat deelneemt (in 

eigen PHTT-tenues) aan recreatieve 

wedstrijden en toernooien. Zo spelen we 

elk jaar een wedstrijd tegen de 

Watergeuzen; een team van (oud-) 

marineofficieren wat we traditioneel 

afsluiten met de bekende ‘blauwe hap’. 

Maar ook het Justitietoernooi (met teams 

als rechtbank, ministerie V&J, etc) is een 

jaarlijks terugkerend fenomeen. Je komt 

op uiteenlopende hockeyclubs en je 

ontmoet verschillende, leuk collega’s 

binnen en buiten ons werkveld. Via de 

sportkalender of onze Facebookpagina 

(https://www.facebook.com/ 

politiehockey/) kun je je opgeven voor 

deze ca.10 evenementen per jaar. 

Iedereen kan meedoen, ongeacht je 

niveau en het maakt niet uit of je wel of 

niet actief hockeyt en we spelen bijna 

altijd ‘mixed’ (dames en heren in 1 team). 

Kortom: een leuke en ontspannen 

manier om een lekker potje te hockeyen! 

 

BHT’s 
Naast het PHTT zijn er ook 

bedrijfshockeyteams (BHT’s) actief bij 

een paar politie-eenheden. Zij spelen 

(vaak) wekelijks een wedstrijd in de 

KNHB-bedrijvencompetitie tegen 

uiteenlopende bedrijven. Op de KNHB-

site kun je vinden waar (en wanneer) de 

competities gespeeld worden. Voor veel 

collega’s een uitkomst, omdat er veelal 

1 avond in de week wordt gespeeld of in 

een bepaalde, beperkte periode. Ideaal 

te combineren met onregelmatige 

diensten. Vaak zijn de contributiekosten 

ook nog eens erg laag in vergelijking 

met een reguliere sportvereniging. 

Deze BHT’s worden geleid door eigen 

mensen, d.w.z. wij stimuleren deelname 

aan deze teams en helpen daar waar 

nodig met het opzetten ervan. Maar 

organisatie en evt. benodigde 

facilitering/financiering dient men zelf te 

regelen. En de teamsamenstelling is 

geheel aan jezelf; dit hoeven niet alleen 

mensen in dienst van de politie te zijn. 

 

NK Politiehockey 
Sinds 2014 wordt het Nederlands 

Kampioenschap Politiehockey 

georganiseerd. Teams van de tien 

eenheden, PDC, Politieacademie, 

Korpsleiding én KMar kunnen strijden 

om de Piet Bisschop Bokaal. 

Het NK vindt elk jaar plaats op de 

laatste vrijdag van september in het 

midden van het land. Na de afgelopen 

vier edities mochten Brabantse teams 

zich 3 keer Nederlands Kampioen 

noemen. Wie daagt ze uit en neemt de 

felbegeerde wisselbeker mee naar 

huis? 

 

Toekomst: prestatiehockey 
Ons doel is vooral om zoveel mogelijk 

collega’s aan het hockeyen te krijgen. 

Hiervoor organiseren en stimuleren we 

dus allerlei activiteiten.  

Maar naast recreatief hockey merken 

we dat er ook behoefte is aan een team 

dat zich het Nederlands 

Politiehockeyteam (Heren en Dames) 

mag noemen. Deze teams zullen ook 

met elkaar gaan trainen (onder 

begeleiding van een professionele 

trainer-coach natuurlijk), uitdagende 

(oefen)wedstrijden spelen tegen eerste 

teams van bekende clubs. zelfs 

internationale wedstrijden en/of 

toernooien spelen behoren tot de 

mogelijkheden. De komende jaren 

willen we dit op gaan zetten zodat we 

dan onze hockeyende collega’s op alle 

spelniveaus een leuke, sportieve 

uitdaging kunnen bieden. 

 

Meer weten? 
We hebben momenteel een 

ledenbestand van ca. 180 collega’s, 

maar we zijn ervan overtuigd dat er 

meer collega’s zijn die hockeyminded 

zijn. Ken jij iemand? Laat hem of haar 

dan eens een kijkje nemen op onze 

website of vrijblijvend contact met ons 

opnemen. Zoals je hebt kunnen lezen: 

er zijn volop mogelijkheden! Alvast 

bedankt. 

 

Kende je al deze mogelijkheden binnen 

het politiehockey (of andere sporten) 

nog niet en is je interesse gewekt? Doe 

dan mee met 1 van de evenementen die 

aangekondigd worden via de NPSB-

website en/of onze FB-pagina. Of als je 

nog vragen hebt, mail of bel ons gerust: 

politiehockey@gmail.com. Je kunt 

ons ook volgen op Twitter. We hopen je 

snel een keer te mogen verwelkomen! 

 

Met sportieve groet, 

 

Tibor Fijnaut 

Boudewijn Linders 
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