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Algemene voorwaarden:
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, 
opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, 
of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, 
hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, 
opname of enige andere manier, zonder voorafgaande 
schriftelijke toestemming van de uitgever. Uitgever 
en auteurs verklaren dat deze uitgave op zorgvuldige 
wijze en naar beste weten is samengesteld, evenwel 
kunnen uitgever en auteurs op geen enkele wijze 
instaan voor de juistheid of volledigheid van de 
informatie. Uitgever en auteurs aanvaarden dan 
ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van 
welke aard ook, die gevolg is van handelingen en/
of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde 
informatie. Gebruikers van deze uitgave wordt met 
nadruk aangeraden deze informatie niet geïsoleerd 
te gebruiken, maar af te gaan op hun professionele 
kennis en ervaring en de te gebruiken informatie te 
controleren.

HEEFT U NOG KOPIJ OF IDEEËN VOOR KOPIJ?
Aarzel dan niet om contact op te nemen met 
Ter Hoeve Uitgevers! Stuur een mail naar 
info@terhoeveuitgevers.nl
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V O O R W O O R D

Wij zijn altijd met passie bezig dit magazine te 
maken met en voor jullie, maar deze uitgave is net 
wat specialer dan normaal. Omdat dit magazine in 
het teken staat van de stichting KinderBeestFeest, 
een stichting die ons en ook jullie erg na aan het 
hart ligt. Honderden vrijwilligers (collega’s) zetten 
zich belangeloos in voor dit goede doel. Ruim 
1250 kinderen met hun familieleden hebben een 
onvergetelijke magische avond in Artis, even weg 
van de zorgen en de dagelijkse sleur.

Het was voor ons dan dit jaar ook niet moeilijk om 
een goed doel te kiezen voor ons jaarlijkse goede 
doelen voetbaltoernooi dat deze keer voor de 
vijfde keer is gehouden. Samen met jullie zijn dit 
weer twee onvergetelijke evenementen geworden, 
de data voor beide dagen volgend jaar zijn alweer 
bekend.

Voor ons maar zeker ook voor alle honderden 
vrijwilligers waren het tropenweken en beseffen 
wij hoe groot of klein ook, jullie maken het verschil. 
Hoe goed geschreven of mooi en leuk de verhalen 
ook zijn, foto’s zeggen meer dan woorden, lees 
maar en kijk vooral deze uitgave maar eens door.

Veel lees en kijkplezier!
Willian Ter Hoeve

Wi j  maken . . . . . .
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Motto:
Ik had in december 2014 en mei 2015 goede doelen sporttoernooien 
georganiseerd. Gewoon als try out. Uit gedrevenheid omdat ik geloof 
in het motto “Wie goed doet, wie goed ontmoet”. De eerste keer had 
ik geld bijeengebracht voor KIKA (kinderkanker fonds) en daarna voor 
de Voedselbank. Ik werk het liefst op de achtergrond en ik hoef geen 
schouderklopje. Dat is eigenlijk op mijn werk ook zo. Er zijn zoveel 
goede doelen waar je jezelf voor kunt inzetten. Na de stichting ALS, 
de Brandwondenstichting en de WensenAmbulance Amsterdam 
eo. hebben wij gezocht naar een goed doel dat alleen draait op 
vrijwilligers. Het werd de stichting KinderBeestFeest. Vanuit mijn werk 
had ik in 2017 meegereden vanuit Purmerend en iets daarvan is zeker 
bij mij blijven hangen. 

Waarom?
Op 22 juni 2015 brachten wij onze dochter naar een ziekenhuis voor 
een zware ingreep. We wisten van tevoren bepaalde risico’s en wij 
hadden ons ingesteld op een herstel van zes weken. Na de ingreep 
kreeg onze dochter een complicatie die nog nooit was opgetreden 
(volgens het ziekenhuis) en op 27 juni 2015 konden wij eindelijk 
opgelucht ademhalen. Onze dochter was langs het randje van de 
dood gekropen. De revalidatie zou twee jaar duren. Mijn dochter is 
gelukkig hersteld. Waarom vertel ik dit? In juni 2015 stond ineens 
ons leven stil. Iedereen leefde zijn leven verder maar mijn leven 
stond met een snelheid van mach 2 ineens stil. Daarna was het een 
achtbaan. Onzekerheid, scans, wachten, pijn van jouw kind zien en 
nogmaals wachten, wachten en wachten. Wij sliepen afwisselend in 
het ziekenhuis omdat het Ronald Mac Donald huis vol was. Ik sliep of 
naast haar op een stretcher of op de IC onder haar bed op een matras. 
Gelukkig mocht dat. Wat ik mij van die tijd kan herinneren is dat ik 
opeens heel moe was en afleiding ver te zoeken was. Het leven trekt 
dan aan je voorbij en je zit in een soort “bubbel”. Belangrijk is dat je 
dat op een gegeven moment die “bubbel” zelf gaat zien.

Peter Tulp Peter Tulp & Ter Hoeve Uitgevers

Magisch Artis



POLITIE IN BEELD  JULI/AUGUSTUS 2019 9

Andre Kuipers en vrijwilligers:
Dan opeens staat Andre Kuipers naast het bed van je kind en vertelt dat ze moet volhouden. Dat ze moet doorzetten. 
Het klinkt gek maar dat was een welkome afwisseling. Dat trekt je uit de “bubbel”. Hij zal het zelf niet weten maar 
het is wel zo. Een bekende Nederlander die zomaar in zijn vrije tijd naar zieke kinderen komt. Het was een middag 
die afleiding gaf. Maar ook weer een moment dat je met je beide benen op de grond werd gezet. “Er is meer dan een 
ziekenhuis!” Toen mijn dochter meer mobiel werd maakten wij kennis met Clini clowns, activiteiten van vrijwilligers, 
kindertelevisie en uitstapjes. Daarbij was een uitstapje in de rolstoel naar een dierenpark. Zonder het toen te 
beseffen werd dit alles gedaan door vrijwilligers. De mevrouw met de koffie vertelde dat ik beter moest gaan eten en 
had spontaan een gezonde shake voor mij gemaakt. Ook het gesprek met Andre Kuipers maakte mij blij. En niemand 
die er een cent aan verdiende. Alles geheel vrijwillig! Dit verhaal is mijn drijfveer geworden. Vanuit de hele historie 
die ik met onze dochter heb meegemaakt besloot ik destijds mij te blijven inzetten voor goede doelen.  Daarom is 
het ook zo goed dat er een stichting als KinderBeestFeest is die zieke kinderen een onvergetelijke avond aanbiedt in 
samenwerking met de dierentuin Artis. Ooit begonnen met een rondleiding achter de schermen en nu uitgegroeid 
tot een mega goede doel evenement voor de stad Amsterdam.

Voorbereiding: 
Een goed lopend evenement, waar alles op rolletjes lijkt te draaien, is een evenement dat goed voorbereid is. 
Daar gaan honderden uren in zitten. Geloof het of niet maar het is zo. Als toeschouwer merk je niets van alle 
voorbereiding, tegenslagen en euforie momenten. Dat hoeft ook niet. Dat maakt voorbereiden juist zo leuk. En 
niemand heeft kennis van de voorpret. Op 13 mei 2019 heb ik een afspraak met Fanny en Kitty van KinderBeestFeest. 
Geen dikke lunch maar gewoon heerlijk in een dierenverblijf tussen de tapirs en een miereneter. Voor mij een 
magisch moment want bij het vertrek krijg ik zelfs een “kus” van een tapir die in de tussentijd met zijn korte slurf mijn 
hele mouw “opeet” van mijn motorjas. Ik kan zeggen een tapir is een bijzonder dier met een dikke taaie huid met een 
zeer ruwe vacht. Staat wel een beetje symbool voor mijn karakter.

KinderBeestFeest: 
Op 14 juni 2019 is het zover. Het is net als het wachten op Oudejaarsavond. Je weet dat het komt maar als het 
vuurwerk losbarst is het ieder jaar toch weer een feest. KinderBeestFeest 2019 is in volle voorbereiding. Ik zie veel 
collega’s die in eigen tijd diverse taken uitvoeren. Ik zie Ab en Annedoor bij de toegangscontrole. En collega Frank 
die in zijn vrije tijd Clini clown is en zelfs een eigen Facebook site heeft als clown Powie. Hij is echt geweldig. Zoveel 
talent! Ik zie blogster Lieke. Bekend van de blogs Liekeschrijft.amsterdam. Lieke schrijft op een eigentijds vlot 
lezende manier. Ze schrijft later: “Nieuwe politieblog online! KinderBeestFeest 2019. De mooiste dag van het jaar 
om hulpverlener te zijn. De mooiste dag van het jaar om ons uniform met heel veel trots te dragen”. Dat zegt toch 
genoeg? 

‘De mooiste dag 
van het jaar om 
hulpverlener te 
zijn’

Kippenvel: 
Om 16:00 uur worden de beachvlaggen in elkaar gezet en de rode loper uitgerold. De 2 lakeien staan opgepoetst 
klaar en het feest kan bijna beginnen. In de verte hoor ik al de eerste sirenes. Kippenvel.“It giet oan 2.0”. Een soort 
schaatskoorts overvalt mij maar dan anders. Even later stopt een vette Mercedes van de DKDB. Er stappen twee 
kleine meisjes uit. Rugtasjes mee en ze worden als echte Vips  binnen gehaald. Hoe moet dat voor ze voelen? IK 
weet niet wat ze hebben of hoe ze heten maar dat maakt niet uit. Het feest draait om deze kids. Niet veel later komt 
de beschermingvrouwe van het KinderBeestFeest de burgemeester van Amsterdam, mevrouw Femke Halsema. 
Sinds 12 juli 2018 is zij de burgemeester van de stad Amsterdam. Bij het interview van Emma kinder TV kiest Femke 
Halsema een nijlpaard als haar favoriete dier. Er is in de momenten van de opening teveel te zien om zelf te kunnen 
registreren. Toevallig sta ik aan de goede kant van het hek om de opening “live” te kunnen zien.

Opening: 
Om 16:30 uur loopt het hele gezelschap over de rode loper om met een simpele draai van de sleutel van het hek 
van Artis open te doen voor alle zieke kinderen die zijn uitgenodigd dit jaar. Honderden kinderen zullen in het 
aankomende uur met hun ouders en begeleiders worden afgezet bij de poort van Artis. Ruim vijfduizend gasten in 
een paar uur. Via twintig karavanen worden de kinderen gebracht. De één in een brandweerauto de ander in een 
boot van de reddingsbrigade of van de politie. Zelfs de Boa’s, Rijkswaterstaat en de ANWB doen mee. Een enorme 
logistieke operatie. Vlekkeloos uitgevoerd. Veel motorrijders van de verkeersdienst ken ik persoonlijk en ik kan 
niet anders zeggen dat deze mensen met veel passie en plezier de kinderen veilig begeleiden in hun route. Het zijn 
fervente motorrijders met veel ervaring die zelf hun vakantie ervoor verzetten om dit te mogen doen. Super efficiënt 
van A naar B.
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De kracht van KinderBeestFeest:
Als de kinderen goed georganiseerd zijn afgezet,  
staat de hele Plantage Middenlaan vol met 
dienstvoertuigen. Het is inmiddels verzengend heet 
en de dierentuin biedt met zijn vele bomen een 
welkome koelte. Hoewel het druk is absorbeert het 
park in een soort oase van rust de zieke kids. De 
sfeer is goed en alles loopt letterlijk op rolletjes. Als 
extra bedankje krijgt iedere vrijwilliger het 20 jarig 
bestaan KinderBeestFeest t-shirt. Als klap op de 
vuurpijl wordt Fanny Schutte geridderd door Femke 
Halsema. Trots poseert ze samen met een andere 
man van het eerste uur Paul Plaatsman. Gauw terug 
naar de kinderen. Ik loop door het park met mijn 
fototoestel en ik probeer de sfeer vast te leggen. Een 
moeilijke opdracht want je dringt toch diep door in 
de persoonlijke levenssfeer van een familie. Eerst 
vragen en dan pas een foto maken. Toch bekruipt mij 
af en toe het gevoel dat ik teveel ben. Maar dat is 
niet zo want ik heb leuke gesprekken met ouders. 

Ik herken het zelf meteen bij ouders. Soms de 
vermoeidheid maar soms ook het intense genieten 
van een spelend kind dat even alles vergeet. Hoe 
ziek ze ook zijn. En dat is de kracht van dream-night 
Artis. Er zijn zoveel dingen te zien. Kinderen die 
volkomen betoverd zijn door de stoffen beesten op 
lange stokken die de kinderen begroeten. Je ziet 
gewoon dat een kind niet eens ziet dat het beest 
bestuurd wordt door de dame eronder. Er wordt 
geknuffeld en hier en daar rijkt een kindje naar de 
struisvogel op een stok. Een gouden greep. En het 
geeft een kleurrijk gezicht. Op een gegeven moment 
beland ik in een oase van rust. Vlakbij de leeuwen 
staat onder een boom een tekentafel. Er zit een 
vader met drie kinderen te tekenen. Alsof de wereld 
niet bestaat en er helemaal geen dierentuin meer is 
zitten de kinderen heerlijk te tekenen. Ik vraag of ik 
aan tafel mag zitten en ben getuige van een super 
teken moment. Even moet ik terugdenken aan de 
tijd dat mijn kind ziek was. Ik moet echt even slikken 
want ik heb destijds heel wat afgetekend met mijn 
dochter. Hierna zie ik een moeder die de handen van 
haar zoontje vasthoudt om een bal te beschilderen. 
Kennelijk heeft hij iets aan zijn handen want zijn 
moeder begeleidt het schilderen en samen kleuren 
ze een mooie bal. Dit tafereel is zelfs emotioneel om 
te zien (als je daar vatbaar voor bent). 



POLITIE IN BEELD  JULI/AUGUSTUS 2019 POLITIE IN BEELD  JULI/AUGUSTUS 2019 12 13

Clown Powie: 
Op een geven moment, ik denk zo 
rond een uur of zeven, kom ik drie 
vrouwelijke collega’s tegen met 
wie ik vroeger gewerkt heb. We 
kletsen even en er ontstaat even 
een baldadig moment als Frank 
verkleed als Clown Powie ineens 
achter in mijn lens schuift en de foto 
“grappig” verpest. In mijn ooghoek 
zie ik een klein jongetje met zijn 
handen in zijn zijde gebiologeerd 
kijken naar dit fotomoment én 
de clown. Ineens hoor ik naast 
mij: “Rare neus!” meteen wijzend 
naar de vuurrode clowns neus van 
clown Powie. Clown Powie pakt dit 
moment meteen op (want we zijn 
er voor de kinderen) en spiegelt het 
jongetje door ook met zijn handen 
in zijn zijde te gaan staan. Hij buigt 
voorover en zegt: “Rare neus?”…nog 
voor je het weet drukt het jongetje 
met zijn vingers in de plastic neus. 
En weer is er een magisch moment 
geboren. Jeetje wat gaat die clown 
goed met kids om. Hij voelt meteen 
aan waar het moment zit. Gelukkig 
kan ik dit tafereel vastleggen op de 
gevoelige plaat. De mooiste foto van 
deze avond. Een clown, drie agentes 
in uniform en een kind dat zichtbaar 
geniet en zich meteen vertrouwd 
voelt. Mooier kan niet!
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1001 magische momenten: 
Dwalend door het park valt de schemering. Een leeuw gaapt en de apen kijken verbaasd terug naar ons op hun rots.  
Her en der zie ik kinderen moe worden. Een gaap en veel gemier en gepruts met allerhande knuffels. Ik hoop dat er 
een mogelijkheid is om alle kinderen volgend jaar de mascotte knuffel van KinderBeestFeest te kunnen geven. Dat 
zou een mooi project zijn! Meteen gaat mijn brein werken en bedenk hoe ze dat voor elkaar moeten krijgen. Een 
milieu- en kindvriendelijk gemaakte knuffel van katoen. Dat wordt nog een opgave 2000 knuffels (of meer). Ik loop 
nog een laatste ronde en bedenk dat ik vergeten ben om naar de hoek met de brandweerspuiten te lopen. Omdat 
het laat is ren ik ernaar toe. Alsof er geen einde aan deze avond komt staat iedereen daar nog rustig in een wirwar 
van rode brandweerslangen water te spuiten. De boten die voorbij varen worden net niet geraakt en jongens van een 
studentenboot dagen de kinderen uit om vooral hun boot nat te spetteren. Wat ze niet weten is dat de brandweer de 
druk ietsje hoger kan zetten op een brandweerslang. Het natspuiten wordt met gejuich begroet. Dus winnen doe je 
altijd! Er is in deze hoek nog van alles te beleven. Voor de hoogwerker staat een lange rij. Als iedereen maar zijn ritje 
nog kan krijgen? De brandweer Amsterdam laat zich ook hier weer van zijn beste kant zien. Hulde. 

Op verzoek maak ik nog een aantal familie foto’s in het park. De meest bijzondere foto wordt een gehandicapt meisje 
die met haar vier vriendinnen of zussen een mooie groepsfoto laat maken. Lopend naar de uitgang zie ik opeens een 
moeder die onvermoeibaar met haar twee kinderen tjoeke tjoek treintje staat te spelen. Midden in het gras. Haar 
handen gaan omhoog en ze doet een trein na. De kinderen hollen haar dansend achterna. Wat een mooie avond! 
Dan nog een ontmoeting tussen een zuster uit het ziekenhuis en een oud-patiëntje in een karretje. Ook hier weer 
onuitwisbare indrukken. Als ik alles denk gehad te hebben zie ik bij de uitgang mijn beste makker verkleed als politie 
muis. Nu moet u weten dat Marco zich al jaren inzet voor de Stichting KinderBeestFeest en ook hier zie ik weer 
wonderen gebeuren. De hele dag is voor mij een aaneenschakeling van emoties. Soms emotioneel zwaar maar over 
het algemeen een super dag én ik had er geen moment van willen missen. Ongetwijfeld heb ik nog 1001 magische 
momenten gemist. Als ik een dag later facebook open weet ik het zeker. Het was een dag van goud! Stichting 
KinderBeestFeest en Fanny. Super bedankt voor al dit moois. Ga zo door en op naar het vijfentwintig jarig jubileum.

Een week later ben ik medeorganisator voor de stichting KinderBeestFeest met het 112 goede doelen voetbal 
toernooi van Terhoeve Uitgevers. We hebben 2739 euro bij elkaar gevoetbald. Met name wil ik mijn nichtje Joy 
bedanken voor het maken van een promotiefilmpje voor het voetbaltoernooi voor KinderBeestFeest op 22 juni 2019, 
Rick Koppes voor het inspreken van de tekst en EIPI belettering Purmerend voor het geheel belangeloos drukken van 
de KinderBeestFeest vlaggen voor het voetbaltoernooi. Ik mag zelf geen sponsors zoeken als politieagent maar toen 
de voorzitter van de voetbalclub De Wherevogels, Peter Steenbergen, dit ter ore kwam was het met één belletje 
geregeld. En dat is top. Eipi Purmerend team bedankt! (Had ik beloofd om te doen guys!)
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Beste mensen, 
Wat is de jubileumeditie van het KinderBeestFeest een schitterend spektakel geworden! Mede door het 
prachtige weer hebben we ruim 4500 gasten een onvergetelijke avond weten te bezorgen in de mooie 
dierentuin ARTIS. Er is het afgelopen jaar weer verschrikkelijk hard gewerkt door een enorme hoeveelheid 
vrijwilligers aan het 20e KinderBeestFeest. Jullie maken het KinderBeestFeest mogelijk, iets waar wij elk jaar 
weer dankbaar voor zijn. Maar naast alle vrijwilligers die betrokken waren bij de voorbereidingen, waren er 
ook dit jaar weer vele honderden vrijwilligers die hun inzet toonden bij o.a. het vervoer en bij alle activiteiten 
in het park. Vanwege deze speciale jubileumeditie hebben we voor de opening de twee grondleggers van 
het KinderBeestFeest, Iris en Ko in het zonnetje gezet. Zij zijn twintig jaar geleden begonnen met een klein 
feest in ARTIS voor zieke kinderen. Dit initiatief is twintig jaar later, mede dankzij jullie inzet, uitgegroeid tot 
het prachtige feest dat wij gisteren weer met elkaar neergezet hebben. En dan was er natuurlijk nog een 
ander bijzonder moment: na de officiële opening door ons VIP-kind, samen met burgemeester Halsema en 
de directeur van ARTIS, kreeg onze Cluster Coördinator Fanny Schutte, door de burgemeester, namens Zijne 
Koninklijke Hoogheid Koning Willem-Alexander, een Koninklijke onderscheiding uitgereikt voor haar verdiensten 
ten behoeve van het KinderBeestFeest gedurende twintig jaar. Meer dan verdiend en wij zijn allemaal enorm 
trots op Fanny! Maar uiteindelijk ging het natuurlijk om onze gasten. Zoveel blije gezichten, bij de kids maar 
zeker ook bij de ouders. De reacties in de (social) media zijn zo indrukwekkend en vaak ontroerend. Echt heel 
bijzonder! Dit is waar we het met z’n allen voor hebben gedaan, zoveel blije en gelukkige gezinnen! Ook dank 
en waardering voor onze gastheer Artis die ook dit jaar weer het park beschikbaar heeft gesteld met alle 
bijzondere dieren om ons KinderBeestFeest mogelijk te maken. Ook Artis heeft met veel medewerkers actief 
bijgedragen aan dit feest. En niet in de laatste plaats dank aan de vele sponsoren die met mensen, middelen of 
een financiële bijdrage ons in staat gesteld hebben dit 20e KinderBeestFeest weer te realiseren.

MAAR: vooral woorden van dank, respect en vooral waardering zijn op z’n plaats voor alle vrijwilligers, 
coördinatoren, cluster coördinatoren en mijn medebestuursleden!! Zonder jullie tomeloze inzet, enthousiasme 
en deskundigheid was dit 20e jubileum KinderBeestFeest nooit zo’n mooi feest geworden zoals wij nu met 
elkaar beleefd hebben!  Voor nu geldt voor iedereen lekker uitrusten en bijkomen, dan evalueren en dan gaan 
we ons na de zomervakantie hopelijk weer opmaken voor het 21e KinderBeestFeest. Dit zal gaan plaatsvinden 
op vrijdag 5 juni 2020. Ik ben er dan weer bij. JIJ hopelijk ook?!?!

Frank  Berg
Voorzitter
Stichting KinderBeestFeest

20ste jubileum 
KinderBeestFeest



AND THE STORY GOES ON... VIJF JAAR LATER

Jaren geleden zat ik te denken aan een slogan voor het 
112 goede doelen voetbaltoernooi.

2019

Voetballen voor het goede doel

5e Voetbaltoernooi
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En dat dekt wel de hele lading van mijn dagelijkse bestaan. Vrijwilligerswerk. Mijn eigen werk. Dingen voor het 
verenigingsleven. Foto’s maken en verhalen schrijven. Ik ben eigenlijk altijd bezig. Al vijf jaar zet ik mij in voor het 
112 goede doelen voetbaltoernooi. Eigenlijk hebben Co, Willian en ik het dit jaar voor het eerst bijna geheel met zijn 
drieën georganiseerd. Het blijft ieder jaar weer een klus om teams bij elkaar te krijgen. Gelukkig is er een nieuwe 
regel bij de politie dat men 1 keer per jaar 9 uur mag sporten in de baas zijn tijd dus een excuus om niet mee te 
doen is er niet meer. In ieder geval heb ik de ambitie om dit toernooi landelijk groot te laten worden. Maar hoe? Ik 
hoop dat u mee wilt denken als u dit leest. Het wordt steeds moeilijker om de juiste kanalen te vinden om een goed 
doel op een overheidssite te krijgen. Ja, ik snap dat intranet voor het mailverkeer van de diensten bedoeld is. Sport 
is echter zo belangrijk voor het maatschappelijk leven én de verbinding met de burgers in de maatschappij dat dit 
fenomeen nog wel eens wordt onderschat door de bureaus communicatie. Hulpverleners die zich naast het werk 
maatschappelijk inzetten is de beste reclame. Natuurlijk heb je de VGW, portretrecht en ga zo maar door maar laten 
zien dat je hart op de juiste plaats zit is een onbetaalbare boost voor je pr als overheid.

Het werd? 24/7 IN DIENST VOOR JOU!
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Het dilemma bij mij speelt of ik het juiste doe? Zou een volleybal toernooi meer teams opleveren? Een NABV Airsoft 
event? Je weet het niet. Het budget is nul en ieder jaar is het een zoektocht om een geheel verzorgd sporttoernooi 
neer te zetten met eten en drinken, een warme maaltijd, sportprijzen en voor ieder wat te doen. Het blijft een 
zoektocht. Dit jaar zijn wij daarin goed geslaagd. Voor mij was het dit keer op de dag zelf het meest relaxte toernooi 
ooit. Toch viel het eindbedrag mij iets tegen. € 2737. Waarom? In de aanloop naar het toernooi gooide één verkeerd 
bericht op facebook Purmerend de loterij in duigen. Dat scheelt toch gauw een dikke vijfhonderd euro. Maar goed. 
Een leermoment zal ik dan maar denken. Daarin zie je ook de kracht van de sociale media. 

Daags voor het voetbaltoernooi op vrijdag 21 juni hebben we alles klaargezet. Nieuwe vlaggen opgehangen. Het 
bordes versierd. Een uitslagen doek laten drukken. Gelukkig was de plaatselijke Vomar bereid om al het fruit, melk 
en belegde broodjes te sponseren. Ook voetbalvereniging de Wherevogels heeft er alles aan gedaan om met dertig 
vrijwilligers de dag te laten draaien. Denk aan het volledig schoonmaken van de accommodatie, het inrichten en 
verzorgen van de kleedkamers, het vullen van de bar en het ter beschikking stellen van acht KNVB-scheidsrechters. 
Echt top. We waren rond middernacht klaar met alles neerzetten. Altijd een spannend moment want heb je aan 
alles gedacht? De meeste lol heb ik beleefd aan het uitrollen van het springkussen en het neerzetten van het voetbal 
dartbord. Het neerzetten leverde heel wat baldadige en klunzige foto momenten op. We mochten slapen op de 
accommodatie. Vorig jaar sliep ik in een vrachtwagen op een stretcher op het terrein maar ik had het toen zo koud in 
de nacht dat ik dit jaar koos voor mijn eigen bed. De rest van de crew sliep op luchtbedden in de kantine. 

Om 06:00 uur stonden we de bekers uit te stallen en 
waren wij in afwachting van de voetbal bokaal. Ook 
de prijzen van dit jaar in de vorm van medailles vond 
ik een leuk idee. Het goede doel is dit jaar de Stichting 
KinderBeestFeest geworden. We mochten het logo 
gebruiken voor de aankleding en dat leverde een 
frisse kleurrijke bonte uitmonstering op. Ook het logo 
op de voetbalshirts was aangepast aan de kleuren 
van de Stichting KinderBeestFeest. Zoals altijd verliep 
de aftrap en de groepsfoto ietwat chaotisch. Dit jaar 
hadden wij de Special Forces uitgenodigd. Dit in het 
kader van “niemand langs de lijn”. Omdat wij ons 
maatschappelijk verantwoord inzetten hebben wij 
dit team uitgenodigd. Special Forces is een regionale 
beweging in Zaanstreek - Waterland die als doel 
heeft om sporten en bewegen voor mensen met een 
beperking mogelijk te maken. Daarbij wordt sport als 
middel ingezet om de zelfredzaamheid en (arbeid) 
participatie van deelnemers te vergroten. Special 
Forces staat voor Speciale mensen met Speciale 
krachten en mogelijkheden. Jeetje wat heb ik genoten 
van deze mooie mensen. 

In het Special Forces voetbalteam zit een meisje 
dat ernstig verbrand is in haar gezicht en lijf. Ik vind 
het noemenswaardig om te vermelden dat het met 
deze beperking een enorme prestatie is om te gaan 
voetballen. Als je een verbrande huid hebt zweet je 
namelijk niet. En je huid rekt niet mee. Een enorme 
prestatie van haar om toch intensief te voetballen. 
Meteen doe ik anderen te kort door hun niet te 
benoemen. Ik ben super trots dat dit jaar dit team van 
de Special Forces erbij was. Jullie horen er gewoon 
bij! Willeke van de WensenAmbulance Amsterdam 
had dit jaar gezorgd dat de aankleding geheel in het 
teken stond van de Ambulancedienst. Vorig jaar werd 
de brandweer aankleding verzorgd door brandweer 
Purmerend en de brandweer Amsterdam. Helaas deed 
zowel de politie en brandweer Purmerend dit jaar niet 
mee. BOA-team Purmerend was er wel! Supertof om 
te zien dat deze groep collega’s steeds groter wordt. 
Ook in het publieke domein. 
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Amsterdam United trotseerde in 2015 en 2016 de top maar werd ingehaald door FC Apeldoorn van de politie 
Academie. Ook dit jaar heb ik schitterend sportief voetbal gezien. De finale werd gespeeld tussen de politie Academie 
Apeldoorn en de politie Rotterdam. Een zinderende finale waar Rotterdam op het laatste moment ten onder ging 
aan de steekpasses van de politieacademie. Na vele wedstrijden in de schoenen moest Rotterdam uiteindelijk zijn 
meerdere erkennen. Als ik kijk naar de conditie en sportiviteit zit het bij de politie wel goed. Zeker meerdere pittige 
voetbalwedstrijden spelen in de warmte op een kunstgrasveld is al een hele prestatie. Als je op ons toernooi wint 
ben je meester in het voetbal. De prijsuitreiking werd gedaan door de eerste locoburgemeester, Mario Hegger. Hij 
heeft als wethouder onder meer sportzaken en handhaving (inclusief ruimtelijk beheer) in zijn portefeuille. Hier werd 
het geldbedrag van totaal €2739 feestelijk overhandigd aan de Stichting KinderBeestFeest. Een mooie prestatie. Ook 
kregen Co en Willian ter Hoeve de samenwerking award. Een beeldje voorstellend twee mannen op een tandwiel. 
Een symbolische prijs om nogmaals de samenwerking tussen alle partijen te onderstrepen. We zijn allemaal kleine 
radartjes in een groot geheel. Door samen te werken maken wij dingen groots. De afsluiting en prijsuitreiking was dit 
jaar onder het genot van een goed warm buffet gewoon gezellig. In ieder geval ging ik met een tevreden gevoel en 
een big smile naar huis. 
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Het is begin april 2019, na al het nodige voorwerk te hebben verricht gaat het nu echt beginnen, het jaarlijks 
organiseren van het goede doelen voetbaltoernooi 2019. Ik zit achter mijn bureau en de eerste vraag die bij mij 
opkomt is voor welk goed doel gaan we dit jaar voetballen. Er zijn zoveel  goede doelen waarbij vrijwilligers zich 
vol overgave inzetten om iets bij te dragen aan onderzoek maar ook om zieke en hulpbehoevende volwassenen 
en kinderen de dag van hun leven te bezorgen. Het besluit is snel genomen om dit jaar voor het KinderBeestFeest 
te voetballen, een organisatie die 1250 chronisch zieke en/of gehandicapte kinderen en hun ouders, broertjes en 
zusjes uit 45 ziekenhuizen een unieke besloten avond bezorgen in Artis. Onder begeleiding van politiemotoren gaan 
350 voertuigen van Ambulance, Brandweer, Politie, Defensie, Rode Kruis en particulieren diensten op weg om de 
kinderen naar Artis te brengen. Ook worden rondvaartboten en boten van de reddingsbrigade ingezet. Meer dan 
1500 vrijwilligers zijn in touw om deze kinderen een fantastische  avond te bezorgen.

Als ik voorzitter Peter Steenbergen van de voetbalvereniging Wherevogels bel om een afspraak te maken om een 
datum vast te stellen, is hij zoals ieder jaar weer reuze enthousiast en heeft ook wat leuke ideetjes om nog meer 
geld voor het goede doel op te halen. Op 15 april reis ik af naar Breukelen om daar te brainstormen en afspraken te 
maken. Het wordt 22 juni 2019, de verwachting is dat we dan  waarschijnlijk mooi weer hebben. Ik kan me nog goed 
het eerste jaar herinneren waarbij we wind (storm) regen en kou hadden. Eenmaal terug op de zaak heb ik eerst alle 
mails van vorig jaar nagekeken om de deelnemende teams van voorgaande jaren te mailen dat er weer een toernooi 
gaat plaatsvinden. Nadat ik deze trouwe groep voetballers gemaild had, was ik blij verrast dat ik de volgende dag 
al een aantal mailtjes retour had met teams die zich wilden aanmelden. Helaas kregen wij ook de berichten dat 
politie medewerkers tegenwoordig samen  met de nationale politie een rooster krijgen van drie maanden, waarbij 
een aantal teams bij voorhand geen vrij kon krijgen, dit was natuurlijk even een tegenvaller. Zijn we dan te laat 
begonnen? Waarschijnlijk wel dus zullen we dit volgend jaar anders doen.

104 KILOMETER PER UUR EN EEN STORMBAANTJE 
VAN 18 METER...

2019

Voetballen voor het goede doel

5e Voetbaltoernooi

Na een hoop geregel en over en weer 
telefoon gesprekken en mailtjes is het dan 
eindelijk zover: Op vrijdag 21 juni om vier 
uur ‘s middags de vrachtwagen ophalen en 
op weg naar een evenementen organisatie 
voor het inladen van de tenten, shirts, 
stoelen, banners, een stormbaan van bijna 
18 meter en een voetbaldartbord van vier 
meter hoog en nog veel meer. Dan op weg 
naar Purmerend met een vrachtauto die 
geschikt is voor het rijbewijs BE waar je 
volgens de Nederlandse wet 120 km per 
uur mag rijden maar deze is begrensd op 
104 km en we hebben nog 120 km voor 
de boeg. Eenmaal aangekomen rond half 
acht zijn Willian (mijn broer en tevens mijn 
compagnon) en Peter Tulp al een paar uur 
in de brandende zon bezig om voor alle 
bedrijven die dit evenement sponsoren en 
een warm hart toedragen de mooie banner 
op te hangen. Als alles is uitgepakt en 
opgesteld is het inmiddels 12 uur in de nacht 
geworden, tijd om onze luchtbedjes op te 
pompen, de slaapzakjes uit te rollen en de 
oogjes te sluiten voor een geweldige mooie 
fantastische dag.

Mijn wekker loopt om 05:45 uur af. Ook onze 
vaste toppers Sander, Claudia, Charity, Willian 
en Robin worden langzaam wakker, deze 
geweldige mensen hebben zonder te klagen 
alles gereed gemaakt, zoals dat immens grote 
stormbaantje van bijna 18 meter met een 
gewicht van bijna 200 kilo. Wat was dat een 
klus. Als we gedoucht hebben, een boterham  
hebben gegeten, en de laatste puntjes om de 
i hebben gezet, druppelen de eerste teams  
binnen. Na een kort welkomstwoord wordt er 
een mooie groepsfoto genomen. 
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De aftrap werd genomen door Willeke Vosveld van de (Wensambulance het goede doel van vorig jaar) en 
Frank Berg de voorzitter van het KinderBeestFeest. Het voetbalfeest is begonnen. Er wordt op een fanatieke 
wijze gevoetbald maar alles blijf netjes en binnen de regels van de KNVB, uiteraard gaat onze dank uit naar de 
scheidsrechters en veldcoördinatoren. Al snel rond de middag wordt er duidelijk wie er voor de eerste  vier plaatsen 
gaan voetballen. Uiteindelijk wordt de finale gespeeld door Rotterdam West en de Politieacademie Apeldoorn. 
Het wordt een spannende wedstrijd en na zes wedstijden en in het totaal 120 min te hebben gevoetbald gaat de 
Politieacademie Apeldoorn met de eerste prijs aan de haal. De wethouder van Purmerend, de heer Mario Hegger, 
heeft de eer om de organisatie van het KinderBeestFeest een cheque te overhandigen van €2139,00 en een cheque 
van voetbalvereniging de Wherevogels van €600,00, ook mocht de Politieacademie Apeldoorn de felbegeerde 
wisselbeker in ontvangst nemen. De uitdaging is nu voor de Politieacademie Apeldoorn om het toernooi volgend jaar 
voor de derde keer te winnen, waarbij de gouden regel van toepassing is dat een team die drie keer achter elkaar 
de eerste prijs behaalt de wisselbeker mag houden. Na de prijsuitreiking, een geweldig buffet, en een spectaculair 
optreden van de FeestPolitie sluiten we de dag om 20.00 uur in de avond af en rijden weer met een snelheid van 104 
km per uur richting Velp waar we rond 22:00 uur aankomen. Als we alles hebben uitgeladen duik ik rond 00:00 uur  
in de nacht in mijn bedje. Voldaan, tevreden maar vooralt trots op dat we het weer hebben geflikt. Slaap zacht en tot 
volgend jaar.
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KinderBeestFeest en 
het 112 goede doelen voetbaltoernooi

Op een zonnige zaterdagmorgen eind juni kwam ik 
Purmerend binnen rijden. Onderweg naar het ‘112 goede 
doelen voetbaltoernooi’. Aanleiding om hier op 
zaterdagmorgen vroeg heen te gaan was het feit dat op 
deze dag er gevoetbald ging worden voor een prachtig 
goed doel: het KinderBeestFeest!!

Op een schitterend sportcomplex waren meerdere velden 
beschikbaar om de teams hun wedstrijden te laten spelen. 
De dag begon met een enorme groepsfoto van alle 
spelers, arbiters, vrijwilligers en ieder die erbij betrokken 
was om dit toernooi mogelijk te maken. De wedstrijden 
waren een mix van plezier, passie maar ook de drang om te 
winnen! Rondom de velden waren tal van 
activiteiten die het wachten in de zomerse zon nog 
aangenamer maakten.

Aan het einde van de dag werd, in bijzijn van de 
wethouder, een cheque met een mooi bedrag 
overhandigd aan het bestuur van Stichting 
KinderBeestFeest. Mede door deze fikse financiële 
bijdrage zijn wij weer in staat om ook in 2020 voor de 21e 
keer het KinderBeestFeest te organiseren. Heel veel dank 
hiervoor!!

Samen met ruim 1500 vrijwilligers gaan we ook in 2020 
weer bijna 5000 zieke- gehandicapte kinderen, samen met 
hun broers/zussen en ouders een onvergetelijke avond in 
ARTIS aanbieden! 

2019

Voetballen voor het goede doel

5e Voetbaltoernooi

Frank Berg
Voorzitter Bestuur Stichting KinderBeestFeest

Frank Berg Ter Hoeve Uitgevers

V.V. DE WHEREVOGELS
voor de vijfde keer gastheer

Zaterdag 22 juni 2019 was voetbalvereniging De Wherevogels te Purmerend al weer voor de vijfde keer in successie 
gastheer voor het 112 Goede Doelentoernooi. Samen met de organisator Ter Hoeve Uitgevers zijn de nodige 
voorbereidingen getroffen om van dit voetbaltoernooi weer een waar feestje te maken. Die opzet is, mede door het 
fantastische zomerse weer en met behulp van vele aanwezigen, zeker gelukt. De ontspannen en sportieve sfeer op 
het toernooi was buitengewoon prettig. Veel (voetbal)plezier is die dag beleefd en hebben de deelnemende teams 
hun zuurverdiende prijzen na afloop in ontvangst kunnen nemen. De mooiste prijs was volgens ons de uiteindelijke 
donatie van €2.750,- aan het goede doel KinderBeestFeest.
 
Volgend jaar zijn wij met plezier weer gastheer van de zesde editie van het 112 Goede Doelentoernooi en zien jullie 
dan graag weer terug.

2019

Voetballen voor het goede doel

5e Voetbaltoernooi

Peter Steenbergen
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HARBOUR HEALTH SPORTMASSAGE

2019

Voetballen voor het goede doel

5e Voetbaltoernooi

Erwin Vasilda

Gewapend met mijn olie gevulde 
massageholster, warmtedeken en massagetafel 
werd ik warm onthaald door de organisatie. Het 
beloofde een rustige dag te worden volgens de 
organisatie dus als ik om 12:00 uur begon was 
dat ruim op tijd. Ik besloot er al om 11:00 uur 
te zijn om ook nog even van het voetbal en de 
sfeer te genieten en op mijn gemak eten. Ik had 
mijn tafel nog niet uitgeklapt of er stonden al 
vier mensen in de rij met allerlei klachten die 
meteen werden opgelost. Daarna bleef het 
binnenstromen en ik besloot voor iedereen 
vijftien min uit te trekken tot 16:30 uur waarna 
de prijsuitreiking begon.

De organisatie voorzag mij van lekkere broodjes 
die ik tussen het kneden door naar binnen kon 
schuiven. Ik kreeg steeds meer energie, als ik 
dacht aan wat de politie, brandweer, ambulance 
en overige vrijwilligers allemaal hadden 
betekend voor de zieke kindjes en hun 
wanhopige ouders die wisten dat zij hun kindjes 
wellicht niet ouder zagen worden. Met traan 
in mijn oog maar een glimlach op mijn gezicht 
dacht ik aan deze kindjes die voor een dag even 
hun zorgen en verdriet konden vergeten omdat 
dit goede doel waarvoor ook gevoetbald werd 
bestond om die kinderen  hun  wens te laten 
uitkomen. Het was een bijzonder voorrecht om 
er aan te mogen meewerken en kijk uit naar 
volgend jaar.

Ter Hoeve UitgeversCorina en Daniëlla

Zo, weer een vroegertje op onze vrije dag. 08:00 uur aanwezig in Purmerend voor een EHBO-dienst. Niet 
noemenswaardig als je hoort dat de vrijwilligers uit Arnhem e.o. de nacht ervoor in de kantine hebben geslapen. 
Allemaal om zo veel mogelijk geld uit te sparen voor het KBF. De sfeer is fantastisch en over het weer hebben we ook 
niets te klagen.

Om (zo nodig) mensen te kunnen laten liggen hebben we de massagetafel van huis meegenomen. Tot vier keer toe 
komen er mensen vragen om een massage. Sorry, wij doen EHBO. Er komt nog een masseur. Dan iemand met een 
schaafwond: “Wil je er een zalfje op doen?” Helaas, wij doen niet aan zalfjes. Dat zorgt alleen voor meer bacteriën. 
We maken het schoon en na afloop lekker douchen. Er zijn de nodige coldpacks en pleisters verstrekt.

Degene die wat meer aandacht van ons nodig had hebben we ook nog even doorgestuurd naar Erwin (de masseur 
die inmiddels ook aanwezig was) en geadviseerd om als vrijwilliger bij het asiel met honden te gaan wandelen.

Tot onze grote spijt moesten wij om twee uur weg voor andere verplichtingen. We hebben een heerlijk contact gehad 
met alle vrijwilligers en zijn zeker volgend jaar weer van de partij (als ze ons willen).

Weer een vroegertje..
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Een schot in de roos
Voor de vierde keer werd ik gevraagd om bij het goede doelen voetbaltoernooi aanwezig te zijn, dit jaar voor 
de stichting KinderBeestFeest. Daar zeg ik geen nee tegen, de organisatie vraagt of ik dan bereid ben om bij het 
handboogschieten te staan en de voetballers en bezoekers van het toernooi de kans te geven om een pijl te schieten. 
Daar heb ik geen problemen mee het is mijn sport. Daar wil ik graag iedereen kennis mee laten 
maken.

Als de voetballers tijd maken tussen de wedstrijden door om langs te komen en een pijl willen schieten dan doe ik 
dat graag. Ook mensen die denken dat kan ik niet, maar iedereen kan handboogschieten met een goede uitleg. Het 
enthousiasme als er een negen of een tien geschoten wordt maakt mij blij. Sommige teams komen terug omdat ze 
het leuk vinden en maken er onderling een wedstrijd van. Tijdens deze dag ontbreekt het aan niets, we hadden het 
weer mee de sfeer was fantastisch en de afsluiting van het toernooi met een maaltijd maakt het een geslaagde dag.

Aan het eind van de dag, ga ik moe maar tevreden terug naar Noord-Brabant. Volgend jaar ben ik er weer bij en dan 
voor de vijfde keer.

Ter hoeve UitgeversWilleke Vosveld

Ook dit jaar mocht ik weer deelnemen aan het KinderBeestFeest in Artis, wat ik ieder jaar weer een eer vind omdat 
het dit jaar het jubileum was. Deze keer reed ik niet mee in de colonne maar mocht ik in Artis de jubileum kadootjes 
uitdelen aan de kinderen, met een leuke groep vrijwilligers die dit al jaren doet. Dit was een hele andere ervaring; ik 
voelde me net sinterklaas, wat een feest die blije snoetjes op naar volgend jaar!
 
We waren  weer op de onmenselijke tijd van acht uur aanwezig in Purmerend. Vol goede moed om er een mooi 
toernooi van te maken voor het goede doel. Het weer zat gelukkig mee en alles was weer top verzorgd door 
Ter Hoeve Uitgevers. Het was een leuke sportieve dag met een heerlijk buffet en gezellige muziek als afsluiter. Tijdens 
het het toernooi  ook nog mooi promotie kunnen maken voor de WensenAmbulance Amsterdam. Al met al een 
mooie geslaagde dag zeker voor herhaling vatbaar! 

Een leuke groep vrijwilligers



POLITIE IN BEELD  JULI/AUGUSTUS 2019 35Ter Hoeve UitgeversMarijke en Sabrina

Het Goede Doelen 112 voetbaltoernooi was weer een geslaagd toernooi met 20 deelnemende teams. Heel veel 
positieve reacties gehad over de organisatie en de goede verzorging. Alles was weer tot in de puntjes geregeld. Met 
dank aan de organisatie Ter Hoeve Uitgevers, andere sponsoren en vrijwilligers.
 
Rondom het voetbaltoernooi was veel te doen voor de kinderen en volwassenen. Vooral het boogschieten met 
de topper Inge Brouwer was erg in trek en volgens de deelnemers erg geslaagd Ook waren er voor de kinderen 
leuke speel gelegenheden opgezet. Het was weer een geslaagde dag, met een mooie opbrengst voor het goed doel 
“KinderBeestFeest”.
 
Al met al kijken we uit naar de volgende editie van het 112 Goede Doelen voetbaltoernooi in 2020, wij zijn er in ieder 
geval weer bij.

Een geslaagd toernooi
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Team Life Goals Purmerend
Eerste thuistoernooi voor Life Goals Purmerend!

Team Sporting DROS Amsterdam

Team De Wherevogels te Purmerend

Het was voor Sporting DROS Amsterdam de derde keer op rij dat wij hebben meegedaan en dat is ons wederom 
goed bevallen! We kwamen dit jaar terug met een wat sterker team waardoor we geduchte tegenstander waren 
en eindigde op plek zes. Volgende editie zijn we er zeker ook weer bij! Ook voor de niet voetballers is het erg leuk 
om even langs te gaan om te supporten en eens een kijkje te nemen bij de brandweer en ambulance. Voor de 
allerkleinsten stond er een mooie grote springkussen. Dus het was al met al een geweldige dag en dikke vette shout 
out naar de organisatie!

V.V. De Wherevogels is de thuisbasis voor het voetbalteam van Life Goals Purmerend. Daarom was het zo leuk om 
deel te nemen aan het goede doelen voetbaltoernooi bij de club. Op deze zonnige zaterdag hebben we een aantal 
mooie wedstrijden gespeeld. De dag stond voor ons in het teken van sportiviteit en gezelligheid!
 
Life Goals Purmerend is een samenwerkingsverband van AOP, Leviaan, Reakt, Spurd, vv De Wherevogels en Rugby 
Club Waterland en richt  zich op Purmerenders van 18+ die ondersteuning nodig hebben op een of meerdere 
leefgebieden. Er zijn wekelijks sportieve activiteiten, op dinsdag voetbal, onder begeleiding van speciaal opgeleide 
maatschappelijke sportcoaches. De sportmomenten zijn voor de deelnemers gratis toegankelijk.

Zaterdag 22 juni 2019 was voetbalvereniging De Wherevogels te Purmerend al weer voor de vijfde keer in successie 
gastheer voor het 112 Goede Doelentoernooi. Samen met de organisatie Ter Hoeve Uitgevers zijn de nodige 
voorbereidingen getroffen om van dit voetbaltoernooi weer een waar feestje te maken. Die opzet is, mede door het 
fantastische zomerse weer en met behulp van vele aanwezigen, zeker gelukt. De ontspannen en sportieve sfeer op 
het toernooi was buitengewoon prettig. Veel (voetbal) plezier is die dag beleefd en hebben de deelnemende teams 
hun zuurverdiende prijzen na afloop in ontvangst kunnen nemen. De mooiste prijs was volgens ons de uiteindelijke 
donatie van €2.750,- aan het goede doel KinderBeestFeest. Volgend jaar zijn wij met plezier weer gastheer van de 6e 
editie van het 112 Goede Doelentoernooi en zien jullie dan graag weer terug.

Niemand langs de lijn
24/7 in dienst voor jou!

Ter Hoeve UitgeversTeam PA Apeldoorn

Voor ons als team PA Apeldoorn was dit de vierde keer dat wij meededen met het 
voetbaltoernooi. Ondanks het feit dat voor de meeste teamgenoten de Politieacademie 
ondertussen verleden tijd is deden wij toch mee onder deze naam. Dit had er alles mee 
te maken dat wij de titel te prolongeren hadden. Dat lukte dit jaar en zo werden wij voor 
de tweede keer kampioen van een super toernooi. 

De sportieve prestatie is mooi meegenomen maar het belangrijkste voor deze dag is het 
goede doel. Er werd een mooi bedrag opgehaald voor het KinderBeestFeest. Daarnaast 
zat er top organisatie achter het toernooi en waren de randvoorwaarden wederom 
fantastisch. Bij deze willen wij als team PA Apeldoorn de organisatie dan ook wederom 
bedanken voor een leuke dag!

“De afspraak is gemaakt, bij de derde keer winst 
mogen wij de beker houden. Wij gaan ervoor!”

Team PA Apeldoorn 
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Een team van de BOA’s (handhaving) Purmerend deed dit jaar voor het eerst mee aan het toernooi. Het team 
bestaande uit zeven BOA’s werd aangevuld met een bouwinspecteur, een jurist en een wijkmanager van de 
gemeente. 

Een mooie mix van leeftijd, kwaliteit en geslacht, maar liefst drie dames maakten onderdeel uit van het team. Vooraf 
geen enkel idee over het niveau van het toernooi en geen enkel idee of er in de prestatieve poule überhaupt een 
wedstrijd gewonnen zou kunnen worden. 

Het eerste potje tegen een team uit Rotterdam, de latere finalist. Een kleine 1-2 nederlaag was niet nodig gelet op 
de kansenverhouding. Maar het team was warmgedraaid en de drie volgende wedstrijden werden knap gewonnen. 
Vier gespeeld en negen punten dat zou zomaar een plaats bij de laatste vier op kunnen leveren. Maar de vijfde 
poulewedstrijd was te veel van het goede. De slopende wedstrijden een blessuregeval zorgden voor een dikke 
nederlaag. Uiteindelijk “maar” vierde in de poule. De wedstrijd om de zevende en achtste plaats kon helaas niet 
gespeeld worden omdat er ook weer gewerkt moest worden. BOA Purmerend is toch voetballend op de kaart gezet. 
Het weer was perfect, de organisatie top en de sfeer heel ontspannen. 

24/7 in dienst voor jou!

Eerste keer aanwezig 
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“EEN VELLIGE KEUZE”

POLITIE IN BEELD  JUNI 2019 

HET VERHAAL VAN DE HOOFDSPONSOR

Wie zijn wij nou eigenlijk?
Dutch Crowd Security is een jong en dynamisch bedrijf die zich focust op het inzetten van 
fysieke beveiliging. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de beveiligers in een hotel, museum, winkel, 
bedrijfspand, of op een bouwplaats of een evenement. Wij, en onze beveiligers, zetten ons 
altijd in voor een veilige omgeving voor iedereen. Sta eens stil bij het feit dat bijna overal waar 
je komt wel beveiliging aanwezig is, om de veiligheid voor jou en anderen te waarborgen.

Waarom sponsoren?
Dutch Crowd Security heeft in drie jaar tijd een enorme groei doorgemaakt. Daarom is er 
ruimte en tijd om ook eens na te denken over meer dan alleen de ‘Core Business’. De vraag 
die dan al snel naar boven komt is; ‘Wat doen wij eigenlijk aan verantwoord ondernemen en 
hoe kunnen wij ons wellicht ook inzetten voor de maatschappij?’ Sponsoring is dan al snel 
één van de antwoorden.

Waarom dit toernooi/goede doel?
Toen bij ons het verzoek binnen kwam of wij iets konden betekenen voor het Kinderbeestfeest 
voetbaltoernooi was onze keuze snel gemaakt en waren wij meer dan bereid om hoofdsponsor 
te worden van dit geweldige evenement. Niet alleen is de locatie van het toernooi in dezelfde 
stad als ons hoofdkantoor, maar vooral het goede doel dat er aan is gekoppeld sprak ons 
enorm aan. Kinderbeestfeest zet zich in voor chronisch zieke en/of gehandicapte kinderen. 
Natuurlijk zijn er eindeloos veel goede doelen, maar toch ging deze ons direct aan het hart. 
‘Een kind moet een onbezorgd kind kunnen zijn.’ Helaas kan dat niet altijd. Bijdragen aan 
een fantastische dag voor deze kinderen en zorgen dat ze voor een dag wél onbezorgd kind 
kunnen zijn, dat is iets prachtigs.

Bedankt!
Wij zijn blij dat wij ons steentje hebben kunnen bijdragen. Wij willen de organisatie van Ter 
Hoeve Uitgevers, voetbalclub de Wherevogels, Gemeente Purmerend, de vrijwilligers, de 
deelnemers en alle andere betrokkenen enorm bedanken. Dankzij ons allen hebben ruim 1250 
kinderen en familieleden een fantastische zorgeloze avond beleefd in een veilige omgeving.

Tot volgend jaar, zijn jullie er ook weer bij?


