
 

 

 

 

Nieuwsbrief 2021-01 

 

Beste zwemmer, 

 

Er is een host gevonden voor de 16th USPE European Policie Championships Swimming! 

Daarom zijn er nieuwe data gepland voor de Selectietrainingen voor de 16th USPE 

European Police Championships Swimming. 

 

 

 

 

 

 

Zwemmen 

 

 



 

Selectietrainingen voor de 16th USPE European Police Championships Swimming 
 
Op 3 data in februari en maart 2021 worden er selectietrainingen voor de 16th USPE 
European Police Championships Swimming georganiseerd: 
 

Informatie: 
 

• Wie:   voor medewerkers van de Nationale Politie  
en Koninklijke Marechaussee 

• Wat:   Selectietrainingen voor de  
16th USPE European Police Championships Swimming 

• Waar:   Zwembad De Vallei, Sportlaan 3, 3905 AD  Veenendaal  
• Wanneer:  woensdag 17 februari 2021 tussen 11:00 en 13:00 uur 

Woensdag 03 maart 2021 tussen 11:00 en 13:00 uur 
Woensdag 17 maart 2021 tussen 11:00 en 13:00 uur 

• Welke wijze:  
▪ Heb je een startvergunning (gehad) van de KNZB of de NCS of kun 

je gewoon goed zwemmen en ben je bereid in november 2021 naar 
Kazan (Rusland) af te reizen, meld je dan per mail aan bij 
zwemmen@politiesport.nl  

▪ Vermeld in de mail: 

• Naam; 

• Geboortedatum; 

• Man/vrouw; 

• Emailadres (werk); 

• Telefoonnummer; 

• Zwemervaring; 

• Zwemtijden (vermeld: geschat of gezwommen op datum in 
25/50 meter bad) op onderstaande afstanden; 

• Favoriete afstand/slag; 

• Op welke afstand/slag zou je het liefst uit willen komen; 

• Wat wil je absoluut niet zwemmen; 
▪ Tijdens de selectietrainingen mag je laten zien wat je kunt  

(tijden zullen handmatig geklokt worden). 
▪ De afstanden die op de wedstrijd vermoedelijk worden 

gezwommen zijn: 

• 50 / 100 vlinder (mannen / vrouwen); 

• 50 / 100 rug (mannen / vrouwen); 

• 50 / 100 school (mannen / vrouwen); 

• 50 / 100 / 400 vrij (mannen / vrouwen); 

• 200 wissel (mannen / vrouwen); 

• 4x 50 vrij (mixed); 

• 4x 100 vrij (mannen / vrouwen); 

• 4x 100 wissel (mannen / vrouwen). 
▪ Kun je niet op bovenstaande data en wil je toch graag in 

aanmerking komen, stuur dan ook een mail ! 
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• Waarom (1):  De NPSB is het sportieve visitiekaartje van de Nationale Politie. De  
NPSB heeft een aantal doelstellingen, waaronder: 

▪ Het bevorderen van de lichamelijke en geestelijke gezondheid van 
politiemensen 

▪ Het bevorderen van sportbeoefening onder politiemensen 
▪ Het bevorderen van de sociale contacten tussen politiemensen 
▪ Het bieden van faciliteiten om de eerder genoemde doelstellingen 

te realiseren 
Om de doelstellingen te halen biedt de NPSB een scala van 
sportactiviteiten, speciaal voor iedereen in dienst van de Nationale 
Politie en Koninklijke Marechaussee. 
Een speerpunt hierbij is breedtesport. De NSPB beoogt zoveel 
mogelijk collega’s de voordelen van sport voor geest, lijf en 
teamspirit mee te geven.  

• Waarom (2):  De NPSB is lid van de Union Sportive des Polices d’Europe  
(USPE). Voor verschillende sporten worden eens in de vier jaar 
Europese Kampioenschappen georganiseerd door de USPE- 
landen. Voor zwemmen staat in 2021 de “16th USPE European  
Police Championships Swimming” op de agenda.  
 
 

 


