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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!  

 

Blijf op de hoogte van alle nieuwtjes en evenementen, volg de NPSB op Facebook en 

Twitter of ga naar de website www.politiesport.nl. 

 

 

 

Nationale Politie Sportdag 2017: sportfeest met record aantal deelnemers 

 Zonnig, droog en warm: de Nationale Politie Sportdag en de 

weergoden hebben iets met elkaar, want ook dit jaar mocht het 

hoogtepunt van het politiesport jaar rekenen op het super mooi 

weer. Ruim 500 collega’s van de Nationale Politie en Koninklijke 

Marechaussee hadden zich ingeschreven voor het jaarlijkse 

sportfeestje van de NPSB. Een record aantal. En voor het eerst 

waren alle eenheden, de politieacademie en de Koninklijke 

Marechaussee vertegenwoordigd. Klik hier voor het volledige 

verslag. De datum voor volgend jaar is inmiddels ook bekend.  

Zet donderdag 14 juni met HOOFDLETTERS in je agenda! 
 

 

Divisie-volleybalsters opgelet 

In 2019 doet het Nederlands dames Politie Volleybalteam opnieuw een gooi naar het 
Europees Kampioenschap in Tsjechië. Om met een goed team 
voor de dag te komen, volgen er in oktober/november enkele 
selectietrainingen op een nader te bepalen locatie. Als je actief 
volleybalt op divisieniveau (of meent dit niveau te kunnen 
halen) en graag in aanmerking wilt komen voor een plekje in 
het nationaal vrouwenvolleybalteam van de Nederlandse 
Politiesportbond (NPSB), stuur dan een mail naar 
teammanager Marja Lust . Je kunt haar uiteraard ook bellen 

als je nog vragen hebt. (Zie landelijke bereikbaarheidsgids ) 
 

 

 

 

 Kalender 

 25/10 Cross Country Run Bakkum 

 27/10 Schietwedstrijd sportwapens 

 27/10 NSG Mountainbike toertocht 

 28/10 NK MBT Venlo + funklasse 

 29/10 Stormrun Survival 

 4/11   Benefietwedstrijd ACR - NPSB  

 7/11   Klootschieten Snertwedstrijd 

 16/11 NK Zwemmen/waterpolo 

 19/11 Zevenheuvelenloop 

 25/11 NK EPP 

 25/11 Hang On Run Cops 

 26/11 Hang On Run Cops 

 29/11 NL – Griekenland  

          Kwalificatie EK voetbal 

 10/12 Bruggenloop R’dam (vol) 

 12/12 SV Venray – NPSB vrouwen 

           voetbalelftal 

 22/12 Kerstcross Oost NL, NK cross 
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https://www.facebook.com/politiesport
https://twitter.com/@politiesport
https://www.politiesport.nl/
https://www.politiesport.nl/15e-nationale-politie-sportdag-een-sportfeest-met-record-aantal-deelnemers/
mailto:Marja.Lust@webmail.politieacademie.nl


Handbaltalent (M) gezocht 

Het heren handbalteam wil in 2018 een nieuwe start maken. 

Daarom zijn ze hard op zoek naar nieuw talent. Kun jij met hars 

en een bal overweg? En ben je behendig, heb je sprongkracht en 

ga je een sprintje niet uit de weg? Neem dan snel contact op met 

Jasper van der Duin  

 
 

 

Als Koning winter zich aandient……. 

Wij zijn op zoek naar een schaatsfanaat (m/v) met 

organisatietalent! Onlangs hebben de 

schaatsgedelegeerden van de NPSB afscheid genomen. 

Omdat een winter zonder een politie schaatsevenement 

ondenkbaar is, zoekt de NPSB één of twee enthousiaste 

collega’s die als gedelegeerde de kar willen trekken. Het 

is de bedoeling dat jaarlijks één à twee 

politieschaatsevenementen worden georganiseerd. Te 

denken valt aan een NK afstanden in een ijshal of een toertocht op Flevonice. Ideeën 

juichen wij toe! Interesse? Klik hier om je belangstelling kenbaar te maken.  
 

 

Eerste politie NK eventing Derby  

 Politie en paarden staan onlosmakelijk met elkaar in 

verbinding. Daarom is het eigenlijk vreemd te noemen, dat 

al enkele jaren geen ruitersportactiviteit op de NPSB 

kalender staat. Met politiedeelname aan de Eventing 

Derby in Reuver, Limburg is daar onlangs verandering in 

gekomen. Ondanks dat de deelnemersaantallen achter 

bleven bij de verwachting kijken de deelnemers terug op 

een geweldige dag! Wij hopen dat het evenement in 2018   

een vervolg krijgt. 

 

 

Triatlon Spijkenisse  

Wat een groot spektakel had moeten worden liep uit op 

een treurige deceptie. De Politietriatlon in Spijkenisse 

werd vlak nadat de laatste politie zwemmers het water uit 

zouden komen afgelast. Hiermee kwam het NK kwart 

triatlon voor politie te vervallen. 

 
 

 

Het goede doel – NPSB rugbyteam benefietwedstrijd voor Sint-Maarten 

Na orkaan Irma is de schade op St. Maarten aanzienlijk. 
Het eiland heeft een grote behoefte aan hulp. De impact 
van orkaan Irma op St. Maarten is enorm. Volledig 
omgewaaide palmbomen, huizen zonder dak, overal puin. 
Orkaan Irma heeft een ravage van ongekende omvang 
achtergelaten. Daarom slaan de Amstelveense Rugby Club 
en de NPSB de handen ineen om geld op te halen voor St. 
Maarten. Dit doen zij door middel van een benefietwedstrijd 
zaterdag 4 november a.s. In deze wedstrijd neemt de 

selectie van ARC het op tegen het Nationale Politie Rugbyteam te Amstelveen, Sportlaan 
25a. Klik hier voor het volledige artikel.  

mailto:handbal@politiesport.nl
mailto:Jacqueline@politiesport.onmicrosoft.com
https://www.politiesport.nl/rugby-benefietwedstrijd-zaterdag-4-november/


Durf jij tot het uiterste te gaan? 

Nieuw op de politie surivalkalender: de StormRun! Trotseer op 
zondag 29 oktober a.s. zand, modder, water, dijken, velden 
en pittige hindernissen. Kies uit een route van 6 of 9 kilometer 
en geniet van het prachtige Land van Maas en Waal. Daag 
jezelf uit en do (n’t qu) it!  
Informatie: klik hier  
Inschrijven: klik hier 
 

 

 

Sport mee met de NPSB – Hang-on Run Cops 

Nieuw op de NPSB survival kalender: de Hang-on Run Cops  2017. Schrijf je nu in met 

een koppel of met een team en doe mee! Voor meer informatie klik hier. 

 

Datum:      25/26 november 2017 

Plaats:       Doorn 

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

 

NPSB crosscompetitie seizoen 2017/2018 binnenkort van start 

Rennen door bossen, over klimduinen en door moddervelden. Wie 
herinnert zich de NPSB cross competitie nog? Na enkele jaren van 
afwezigheid is er weer een volwaardige competitie terug op de kalender! 
En guess what? Je kunt deze maand al vol aan de bak tijdens de Cross 
Country Run Bakkum!  

 
Naast de Cross Country Run Bakkum bestaat de competitie uit de 
volgende wedstrijden: 
Kerstcross Oost Nederland tevens NK cross (5km/10km), 22 

december 2017 - Apeldoorn (informatie volgt z.s.m.) 
 
Plato Ambtenarencross (10km, 5km, 20-22km) 28 januari 2018 – 

Hollandscheveld, aanmelden kan vanaf nu via inschrijven.nl 

 
Korpsveldloop Kennemerland (7km/9,7km) 9 maart 2018 – Overveen (informatie volgt 

later). 
 
De regels zijn als volgt: je doet aan minimaal 3 van de 4 crossen mee om in het 
eindklassement opgenomen te worden, de laatste cross is hierbij verplicht omdat daar de 
prijzen voor de competitie worden uitgereikt. Bij alle crossen geldt de afstand van circa 10 
kilometer voor de competitie, de overige afstanden gelden als bijnummers. De extra 
prijzen zijn te verdienen in de categorieën V35-, V35+, M40-, M40+, M50+ en M60+.  
 

 

Inschrijven NK MTB + Funklasse in Venlo kan nog 

Eind oktober staan weer twee mooie mountainbike evenementen op de NPSB kalender. 

Houd jij van fietsen in de natuur en is geen heuvel je te hoog? Lees dan snel verder en 

meld je aan voor twee juweeltjes van MTB tochten! Lees hier meer.  
 

 

Inschrijving NKZP geopend 

Op donderdag 16 november 2017 organiseert de NPSB 

in samenwerking met de Eenheid Midden Nederland, 

zwembad “de Vallei” en VZC E&P Veenendaal 

de Nederlandse Kampioenschappen Zwemmen voor 

Politie (NKZP). Er wordt gestreden in zwembad de 

Vallei, Sportlaan 3 in Veenendaal. De NKZP 

is toegankelijk voor alle medewerkers van Nationale 

Politie en de Koninklijke Marechaussee en bestaat uit 

twee onderdelen: zwemmen en waterpolo. Klik hier voor meer informatie en inschrijving. 

mailto:michel.hagenbeek@politie.nl
mailto:michel.hagenbeek@politie.nl
http://info.stormrun.nl/
https://www.politiesport.nl/hang-on-run-cops-koppel-of-groepsrun/
https://www.politiesport.nl/evenementen/country-run-bakkum/1508889600/
https://www.politiesport.nl/evenementen/country-run-bakkum/1508889600/
http://www.ambtenarencross.nl/nl_NL
https://inschrijven.nl/formulier?id=2018012850263&ag=j&tl=nl&vr=p
https://www.politiesport.nl/leef-je-uit-op-de-mtb/
https://www.politiesport.nl/inschrijving-nk-zwemmen-voor-politiekmar-geopend/


Venloop zeer in trek 

Binnen enkele uren waren alle reguliere startnummers voor de 

Venloop uitverkocht. Maar wij hebben goed nieuws: de bodem van 

de voorraad startnummers voor de NPSB is nog niet bereikt! Jij 

kunt er dus nog bij zijn! Beleef deze feestelijke halve marathon 

mee, meld je snel aan en verzeker jezelf van een startnummer. 

Editie 2018 is tevens NK halve marathon voor politie. 

De Venloop beleef je samen!  

 

Aanmelden doe je met je politie- of KMar e-mailadres via atletiek@politiesport.nl 

Na aanmelding ontvang je een speciale link waarmee je kunt inschrijven. 

* NK politie in de categorieën: M t/m 39, M40+, M50+, M60+, V t/m 34, V35+ 

Meer informatie over de politie deelname vind je hier.  
 

 

Inschrijven nog mogelijk voor 7HL 

De Bruggenloop in Rotterdam zit tjokvol. Maar we 

hebben goed nieuws: je kunt je nog steeds 

inschrijven voor de Zevenheuvelenloop (7HL) in 

Nijmegen! De 7HL is een klassieker op de NPSB 

atletiekkalender. De organisatie staat zoals elk jaar 

garant voor een gezellige loop in een prachtige 

omgeving met goede opvang en verzorging op het 

hoofdbureau in Nijmegen. Het enige wat jij hoeft te 

doen is aanmelden en 15km rennen. Daag jezelf uit en doe mee op zondag 19 november 

2017. Meld je aan via atletiek@politiesport.nl met politie- of KMar e-mailaccount. Na 

aanmelding ontvang je een speciale link waarmee je kunt inschrijven. Ongeveer twee 

weken voor het evenement ontvang je een nieuwsbrief met alle bijzonderheden over jouw 

deelname aan de 7HL.  AANMELDEN KAN TOT 6 NOVEMBER! 
 

 

Politiesport in het nieuwe jaar 

Wil jij het nieuwe jaar sportief beginnen? De eerste versie van de sportkalender 2018 is 

bijna bekend! Houd onze website in de gaten voor evenementen in het nieuwe jaar. Want 

ook in 2018 kun je samen met je collega’s volop sporten onder de vlag van de NPSB!  

Een tipje van de sluier….. we gaan weer rennen, klimmen, survivallen, zwemmen, fietsen, 

schieten, hockeyen, (tafel)tennissen, klootschieten, hengelsporten, (kleiduiven)schieten, 

volleyballen, handballen, handboogschieten, badmintonnen, basketballen, triatlonnen, 

korfballen, zeilen, waterpoloën, voetballen,  judoën, golfen..….. Een compleet overzicht 

vind je in de sportbijlage bij de december editie van 24/7. 

 

 

NPSB Lifestyle  

 

Blijf ook thuis fit met YouTube! 

Heb je geen zin om in de kou en het donker te 

sporten? Of geen puf om naar de sportschool te 

gaan? Je hoeft de deur niet uit om fit te blijven! 

Alle sportklasjes die je op de sportschool kunt 

doen, zijn ook vanuit je woonkamer 

toegankelijk. Er zitten inmiddels ontelbaar veel 

professionele sportinstructeurs op Youtube, doe 

er je voordeel mee! Het enige nadeel is dat 

niemand je kan corrigeren als je een oefening 

verkeerd doet... 

 

https://www.venloop.nl/
mailto:atletiek@politiesport.nl
https://www.politiesport.nl/evenementen/venloop-2018/1521986400/
http://www.zevenheuvelenloop.nl/

