Van Mozart tot kerstliedjes
o f The
West Side Story. Ongeveer twaalf keer
per jaar treedt het koor op. Deze optreden vinden deels 'intern' plaats,

de Rijswijkse Schouwburg met een
concert vol musicalsongs.
Momenteel telt het koor 24 leden.
"Een m o o i aantal, hoewel nieuwe

De sfeer i n het koor is gezellig, de
aanpak serieus. "We oefenen iedere
donderdagavond. Astrid is aardig
streng. Vaak schaven we maanden-

(Anïber van der Meulen)
Meer weten? Kijk op intranet bij Voor 't
Blauw > Vrije Tijd > Sirenen.

Wedstrijd'Militair Pistool'trekt 150 deelnemers
Voor de twintigste keer organiseerde
de HPSV-afdeling Schieten op 12 en
13 februari de wedstrijd 'Militair PistoóT. De wedstrijd op de schietbaan
aan de Zichtenburglaan trok dit keer
zo'n 150 schutters uit het hele land.

Met een fraai

openingsschot

'opende' korpschef Henk van
Essen zaterdag 12 februari
de 'Willem van der Pol Memorial' van de HPSV-afdeling
Schieten. Hierna schoot hij
een groep op de rand van de 9
en 10. (Foto Wil Didden/KLPD)
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De wedstrijd luistert sinds 2005 naar
de naam ' W i l l e m van der Pol Memorial'. W i l l e m v a n der Pol was niet
alleen b i n n e n de schietsport een
bekende, maar n a m ook binnen het
korps een prominente plaats i n .
Na een proefserie van zes schoten op
een afstand van 25 meter, schoten de
circa 150 deelnemers i n totaal vier
wedstrijdseries op verschillende afstanden en i n verschillende schiethoudingen. Met de hierbij i n totaal
24 afgevuurde schoten, konden
m a x i m a a l 240 punten worden verdiend.

Haaglandse podiumwinnaars
A a n het eind van de wedstrijd bleek
dat het driekoppige team HPSV-1 met
een totaal aantal punten v a n 677
(van de m a x i m a a l 720) zichzelf naar
een eerste plaats had geschoten. Ook
i n de A-klasse wist een Haaglandse
collega met 226 punten een eerste
positie te veroveren: Steven Mostert
van Bureau Wassenaar.

NK Dienstwapen
De eerstvolgende wedstrijd die de
HPSV-afdeling Schieten organiseert,
is het Nederlands Kampioenschap
dienstwapen op vrijdag 7 oktober
2011. Iedereen die bij de politie
werkt, k a n hieraan deelnemen. Meer
informatie hierover k u n je per e-mail
krijgen bij marcel.zuurmond@haaglanden.politie.nl. &
(Marcel Zuurmond)
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collega's kennis te laten maken
met het politiewerk i n deze buurlanden. Er komt onder meer een
minivakbeurs waarbij de verschillende onderdelen met voertuigen
en middelen aanwezig zijn. Meer
informatie v i n d je binnenkort op
www.ipa-haaglanden.nl.

Korpszaalvoetbaltoernooi in De Fluit
Voor alweer de negentiende keer
organiseert de Haaglandse Politie
Sportvereniging (HPSV) op Goede
Vrijdag (22 april) het korpszaalvoetbaltoernooi i n het Leidschendamse sportcentrum De Fluit. De
aftrap vindt plaats o m 08.30 uur,
de prijsuitreiking rond 16.30 uur.
Ook dit jaar weer neemt het maximale aantal v a n 24 teams deel
aan het toernooi. De teams van de
bureaus Loosduinen, Zuiderpark,
Scheveningen en Pijnacker/Nootdorp z i j n op basis van de resultaten van v o r i g j a a r aangemerkt als
groepshoofd. De poulewinnaars
van deze negentiende editie plaatsen zich automatisch voor het
twintigste zaalvoetbaltoernooi i n
2012.

Inago, Den Haag

TDS, Schiedam
Copyright
Artikelen uit deze Korpskrant mogen geheel of gedeeltelijk worden overgenomen,
mits met bronvermelding.
De redactie stelt het op prijs als je laat
weten waar je de teksten voor gebruikt.

Korpskrant thuis ontvangen?
Voor collega's die met de TOR gaan of wegens ziekte de Korpskrant niet meer aan
aan het bureau kunnen lezen, bestaat de
mogelijkheid de Korpskrant thuis te ontvangen. Kom jij hiervoor in aanmerking
of ken jij een collega die dit graag zou
willen? Stuur dan een e-mail naar:
communicatie@haaglanden.politie.nl

