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We mogen weer!

Na twee lange jaren van corona, waarin heel veel niet mogelijk was, gaat de samenleving 

eindelijk weer open. Voor ons als Brandweersportbond was dit ook een lastige tijd. Iedereen 

heeft het gemerkt bij de brandweer, want veel zaken konden niet doorgaan. Oefenavonden, 

bijeenkomsten, maar ook sportactiviteiten. Niets was er mogelijk. Voor ons als sportbond zat er 

niets anders op dan af te wachten. Dit terwijl we zoveel plezier beleven aan sporten en bewegen 

voor veel brandweermensen een eerste levensbehoefte is. Gelukkig kunnen we hier nu weer in 

voorzien. En dat is merkbaar. Alle openbare sportactiviteiten worden opgestart. Dit zorgt ervoor 

dat wij een uitgebreide en goedgevulde sportkalender hebben.

Als sportbond hebben wij de afgelopen periode nagedacht over onze rol. Vitaliteit van de 

brandweermensen is de basis waar vanuit wij willen opereren. Dit betekent dat wij met partijen 

willen kijken hoe we dit kunnen bevorderen. Er is een aantal zaken waarmee wij aan de slag 

gaan. Eén van de belangrijke zaken die we van jullie hebben teruggekregen is de wens om de 

BLV (Brandweer Lichamelijke Vaardigheden) nieuw leven in te blazen. Hier wordt verder in onze 

volgende  nieuwsbrief op ingegaan. Tevens willen we het samen sporten in landelijk verband 

bevorderen. Maar dit kan alleen met hulp uit de regio’s. Als jullie ideeën hebben, meld deze dan 

aan via jullie sportcoördinator. 

Inmiddels is er een landelijk netwerk opgezet waarbij vanuit iedere regio een sportcontact is 

vertegenwoordigd. Met deze collega’s is regelmatig contact om elkaar snel te informeren en 

zaken af te stemmen. We mogen weer samen sporten en sportactiviteiten organiseren. Het zou 

fijn zijn als we dit met z’n allen kunnen oppakken.

De komende maanden leven we toe naar een prachtig evenement in Rotterdam: de WPFG. Dit 

evenement wordt grotendeels vanuit de regio Rotterdam-Rijnmond georganiseerd. Wij 

ondersteunen daar waar nodig. Mocht je je nog niet hebben aangemeld, doe dit dan snel! We 

hebben het streven om met minimaal 1000 brandweermensen aan dit mooie evenement deel te 

nemen. Dat moet ons lukken. Wij proberen in samenwerking met de sportcoördinatoren ook 

nationale teams af te vaardigen op teamonderdelen. 

Verder zijn we bezig om een goede regeling te maken voor de wereldwijde evenementen in de 

navolgende jaren, zodat deelnemers daarin beter ondersteund gaan worden. 

Tot slot gaan we ook breder kijken dan de brandweer en hebben we inmiddels contacten gelegd 

met diverse andere uniformdiensten zoals o.a. de politie, defensie en Dienst Justitiële 

Inrichtingen. Deze partners komen we natuurlijk tegen in ons werk en zo het niet mooi zijn om 

gezamenlijk in 2023 een mooi sportevenement neer te zetten?

Nu we weer sportactiviteiten mogen organiseren gaan 

we ervoor. Laten we er een mooi en zeker ook 

sportief jaar van maken!

Sportieve groet,

John van der Zwan

Voorzitter Brandweer Sportbond Nederland
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De World Police & Fire Games (WPFG) 2022.

Het kan je bijna niet ontgaan zijn dat dit jaar de WPFG in 

Rotterdam plaats vinden. Van 22 juli – 31 juli wordt dit 

unieke 2-jaarlijkse evenement voor de eerste keer in 

Nederland gehouden.

10 dagen lang gaan duizenden collega’s van de Brandweer, 

Politie, Douane en de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) de 

sportieve strijd met elkaar aan op meer dan 60 verschillende sporten. Naast het sportieve is er 

vooral ook veel ruimte en gelegenheid om (internationale) collega’s te ontmoeten en 

werkervaringen te delen. Vriendschappen te sluiten en wellicht toekomstige vakantieadressen 

uit te wisselen. Ook voor niet deelnemende collega’s zijn de WPFG toegankelijk om de sfeer van 

dit speciale evenement te ervaren.

Naast het sportieve zijn de WPFG ook een prachtig middel om bij te dragen aan het hogere doel: 

een vitaal en gezond (arbeidzaam) leven. Als hulpverleningsorganisaties wil je natuurlijk de 

collega’s tot en met het einde van hun carrière fit en gezond bij de organisatie houden. 

De WPFG worden ook gebruikt om de hulpverleners wereldwijd extra waardering te geven voor 

alle inspanningen die zij dagelijks leveren om de wereld weer een stukje veiliger te maken. 

Gezien de situatie waarin we ons op dit moment bevinden is dit zeker geen overbodige 

waardering! 

Vanuit het NIPV/Brandweer Nederland/BSN en samen met de 

coördinatoren uit de 25 VR’s dragen we ons steentje bij aan dit 

evenement. In eerste instantie was en is het doel om zoveel 

mogelijk Nederlandse brandweermensen mee te laten doen aan 

de WPFG. In afstemming met WPFG Rotterdam en de stichting 

WPFG Nederland zorgen we gezamenlijk onder andere voor 

communicatie over de voortgang van de organisatie van de 

spelen. Tevens zal voor de zomer een landelijke 

informatiebijeenkomst worden gehouden waar alle Nederlandse 

sporters een uitnodiging voor krijgen. Op deze bijeenkomst 

wordt onder andere de laatste informatie verstrekt over de 

opening, de kleding, het programma en ook zullen de ervaringen 

en handige weetjes van ervaren “WPFG-gangers” worden 

gedeeld. Informatie over de datum en de locatie volgt zo 

spoedig mogelijk. 

Inmiddels is de inschrijving geopend en hebben al ruim 500 Nederlandse deelnemers zich 

ingeschreven, nu zijn we op weg naar de 1000! Als er nog collega’s zijn die wel mee willen doen 

maar zich nog niet hebben ingeschreven, wacht er niet te lang mee. Enerzijds omdat er 

afgesproken is dat het aantal Nederlandse deelnemers voor sommige sporten gelimiteerd is en 

anderzijds omdat per 1 mei de inschrijvingskosten worden verhoogd. 

De WPFG is, zoals gezegd, een 2-jaarlijks evenement en zal in 2023 in Winnipeg, Canada worden 

gehouden. De voorbereidingen zijn daarvoor al in volle gang en ook daar zal een Nederlands 

team aan deelnemen. Wat hierin de rol/bijdrage van de Brandweer Sportbond gaat worden is op 

dit moment onderwerp van gesprek. Zeker is dat hierin samengewerkt gaat worden met de 

Stichting WPFG Nederland en wellicht ook met de sportbonden van de overige diensten. De 

slogan van de WPFG is niet voor niets: “In sport we unite”.

Max Krisman



3



4



5



6
SPORTBOND.NL

Redactie Richard Balk / 06-57 98 77 21

infobrandweersportbond@brandweer.nl

www.brandweernederland.nl/brandweer-sportbondBRANDWEER

Sportkalender Brandweer Sportbond
DE missie van Brandweer Sportbond Nederland is om zo veel mogelijk collega’s aan het sporten 

te krijgen en te houden. Uit het grote Nederlandse sportaanbod hebben we een selectie 

gemaakt voor de  Brandweer Sportkalender. Hierbij we als uitgangspunt genomen dat het met 

name brandweer gerelateerde sporten betreft waaraan je met teams kunt deelnemen. Uiteraard 

staan we open voor aanvullingen. Geef ze gerust aan ons door.

BRANDWEER SPORTBOND SPORTKALENDER

APRIL '22
DAG: SPORT: EVENEMENT: LOCATIE: WEBSITE:

9 WIELRENNEN AMSTEL GOLD RACE TOERVERSIE SIBBE https://www.amstel.nl/amstelgoldrace/toerversie

9 MUD RUN STRONG VIKING WIJCHEN https://strongviking.com/nl/events/obstacle-run-wijchen-09-04-2022/145409/

10 SURVIVAL-RUN TEAMS SURVIVALRUN LINGEZEGEN ELST https://www.survival-lingezegen.nl/

20 HARDLOPEN NK 1 / 2 MARATHON ENSCHEDE https://www.enschedemarathon.nl/

24 SURVIVAL-RUN TEAMS SURVIVAL STEENBERGEN STEENBERGEN https://www.survivalsteenbergen.nl/

MEI '22
DAG: SPORT: EVENEMENT: LOCATIE: WEBSITE:

8 SURVIVAL-RUN TEAMS DE HAVELTER SURVIVALRUN HAVELTE http://survivalchallengehavelte.nl/

15 MUD RUN DOWNUNDERRUN NIEUWEGEIN https://www.downunderrun.nl/

21 HARDLOPEN ESTAFETTE EEMMEERLOOP    (5 X 10KM) BUNSCHOTEN https://www.quovadisbunschoten.nl/index.php/eemmeerloop-2022

21-22 HARDLOPEN ESTAFETTE DEN HELDER - MAASTRICHT DEN HELDER https://denhelder-maastrichtloop.nl/

25 HARDLOPEN ALKMAAR CITY RUN ALKMAAR https://www.alkmaarcityrun.nl/

13 GOLF IJSSELLAND OMMEN (DE HOOGE GRAVEN)

JUNI '22
DAG: SPORT: EVENEMENT: LOCATIE: WEBSITE:

BEACH-SOCCER NK (VOORRONDES) https://www.beachsoccerbond.nl/about/

4 t/m 6 HARDLOPEN ESTAFETTE ROPARUN PRIJS-R'DAM https://roparun.nl/nl/

5 TRIATHLON ESTAFETTE TRI HUIZEN HUIZEN https://trihuizen.nl/wedstrijdinformatie/programma/

5&6 MUD RUN MUD & WATER CHALLENGE MAURIK https://www.mudandwaterchallenge.com/

8 HARDLOPEN ESTAFETTE HONDSRUG TRAIL ESTAFETTE 

LOOP

https://hardloop.events/estafetteloop-evenementen/hondsrug-trail-estafetteloop/

10&11 HARDLOPEN ESTAFETTE WADDENZEE ESTAFETTELOOP https://hardloop.events/estafetteloop-evenementen/waddenzee-estafetteloop/

11&12 HARDLOPEN ESTAFETTE ELFSTEDEN ESTAFETTE LEEUWARDEN https://www.elfstedenonline.nl/estafette-elfstedentocht/

11&12 MUD RUN MUD MASTERS HAARLEMMER-MEER https://mudmasters.nl/event/haarlemmermeer-2022/

12 SURVIVAL-RUN TEAMS DRONTERLAND SURVIVALRUN DRONTEN https://dronterlandsurvivalrun.nl/

12 TRIATHLON ESTAFETTE SPEEDMAN GRONINGEN https://speedman.nl/wedstrijdinfo/estafette-triathlon

14&15 HARDLOPEN ESTAFETTE NOORDER RONDRIT 

ESTAFETTELOOP

GRONINGEN https://hardloop.events/estafetteloop-evenementen/noorder-rondrit-estafetteloop/

17 GOLF NK AMBT-DELDEN

17-18 VOETBAL NK CAPELLE A/D/ IJSSEL www.nkambtenarenvoetbal.nl

19 TRIATHLON ESTAFETTE TRI AMSTERDAM AMSTERDAM https://triamsterdam.nl/inschrijven/inschrijfkosten/

26 TRIATHLON ESTAFETTE GENDTSE TRIATHLON GENDT http://www.duursportgendt.nl/triathlon-kersenfeest-gendt/trio-triathlon_0

JULI '22
DAG: SPORT: EVENEMENT: LOCATIE: WEBSITE:

2 SURVIVAL-RUN TEAMS NIERSDAL SURVIVALRUN GENNEP https://www.niersdalsurvivalrun.nl/

19-22 WANDELEN 4-DAAGSE NIJMEGEN WWW.4DAAGSE.NL

22-31 WPFG WPFG ROTTERDAM https://wpfgrotterdam2022.com/?lang=nl

EEN EVENEMENT ORGANISEREN, AANMELDEN NIEUWSBRIEF OF KOPIJ

De brandweersportbond is er voornamelijk om de sport activiteiten voor brandweer -

collega’s in het bijzonder te ondersteunen. Dus mocht je een idee of interesse hebben

om een sportevenement te organiseren, neem dan gerust contact met ons op zodat we

kunnen kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen.

Mocht je deze nieuwsbrief nog niet zelf ontvangen maar stel je hier wel prijs op, stuur ons dan

even een mailtje, ook als je kopij hebt voor deze digitale nieuwsbrief. Het mailadres voor al het

boven staande is: infobrandweersportbond@brandweer.nl


