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In deze nieuwsbrief onder andere:
- Terugblik WPFG Rotterdam 2002 
- Terugblik Firefighter Stair Climb Almere

Het is een fantastisch evenement geworden, een unieke ervaring die door de deelnemers 
intens werd beleefd. Een kleine 1400 Nederlandse sporters hebben meegedaan en op alle 
onderdelen werd de Hollandse eer hoog gehouden. Met bijna 500 medailles stonden we als 
klein land uiteindelijk ver bovenaan in de medaillespiegel. 
Het begon allemaal op de vrijdag, voorafgaand aan de opening vond de oranjemars plaats. 
700 Nederlandse sporters in dezelfde oranje outfit die achter de Firebrigade Pipes & Drums 
band uit Gemert en onder begeleiding van oude hulpverleningsvoertuigen door Rotterdam 
naar stadion De Kuip liepen. Langs de route veel zwaaiende mensen en toeterende auto’s, de 
mars trok vanzelfsprekend veel bekijks. In het stadion vond de officiële opening plaats. De 
vlag van de spelen is onder muzikale begeleiding van een orkest bestaande uit politie en 
brandweercollega’s gehesen. De sportieve eed werd afgenomen waarna de spelen 
daadwerkelijk konden beginnen. Op veel plekken binnen en buiten Rotterdam is gestreden 
om de hoogste eer op de betreffende onderdelen. Emoties werden gedeeld en medailles 
gevierd, sommige verwacht en andere geheel onverwacht. Naast de sportieve prestaties blijft 
vooral het contact met collega’s uit andere landen hangen. Hulpverleners over de hele wereld 
die onder de vlag van een sportief evenement met elkaar werkwijzen, ervaringen en best-
practices hebben uitgewisseld, een unieke ervaring waaruit ook nu weer langjarige relaties en 
zelf vriendschappen zijn ontstaan.
Deze promotie van de WPFG 2022 heeft naast bekendheid over het event ook gezorgd voor 
een nieuw elan. Het enthousiasme waarmee iedereen aan de slag ging met de WPFG, met de 
thema’s fitheid en gezondheid is een mooie ontwikkeling waarbij we onszelf de vragen 
moeten stellen: hoe zorgen we ervoor dat we deze energie vasthouden? Sport verbroedert, 
zorgt voor mentale en fysieke fitheid en gezondheid en een duurzame organisatie. 
Betekenisvolle thema’s om individueel maar vooral ook samen in te investeren. De BSN zal 
hier zeker aan bij blijven dragen. Volgend jaar zijn de spelen in 
Winnipeg (www.wpfg2023.com) en de verwachting is dat meerdere 
collega’s ook daar aan deelnemen, het WPFG-gevoel raak je niet 
zomaar kwijt. Blijf trainen en gezond leven, niet alleen voor de 
WPFG en om de maatschappij hulp te bieden maar vooral voor jezelf! 

Max Krisman

De WPFG kwam voor het eerst naar Nederland, naar 
Rotterdam, zo’n 6000 medewerkers van de 
verschillende diensten van over de hele wereld 
namen het afgelopen zomer tijdens 63 
sportonderdelen tegen elkaar op. Een sportief 
evenement met als belangrijk thema een 
dankzegging aan de hulpverleners die 24/7 klaar 
staan voor de maatschappij waar dan ook ter wereld. 

WPFG Rotterdam 2022: Succesvol en smaakt naar meer

http://www.wpfg2023.com/
https://www.wpfg2023.com/
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Mooie eerste editie van Firefighter Stair Climb
Met zo’n 350 deelnemers, een fantastische sfeer en een indrukwekkende herdenking van 
gevallen hulpverleners was de eerste editie van de Firefighter Stair Climb een zeer geslaagd 
evenement. Daarbij: het evenement haalde 17.000 euro op voor de stichting Bevrijd van 
PTSS.
Wie aan kwam bij het WTC in Almere kwam terecht in een gezellige mierenhoop van 
hulpverleners, met daarom diverse eetstands en een lekker muziekje op de achtergrond. Bij de 
start waren gespannen gezichten te zien bij de deelnemers, op wie een pittige uitdaging te 
wachten stond. Met 30 verdiepingen en 600 traptreden is de Stair Climb lastig te trainen. De 
deelnemers gaven zich dan ook maar gewoon over aan deze uitdaging. En de één ging wat 
sneller dan de ander, maar alle deelnemers kwamen moe, maar voldaan terug van de dertigste 
verdieping. Op weg naar een watertje en een lekker broodje.
Energie
De organisatie had alles goed voor elkaar. ‘Een compliment aan jullie allemaal’, sprak 
commandant John van der Zwan trots vlak voor de herdenkingsceremonie. ‘Diensten, 
sponsoren en veel vrijwilligers trekken hier samen op. Sport verbindt. Alle vormen van 
tegenstand verdwijnen. Ook dit laat zien dat als je samenwerkt je hier vaak iets moois voor 
terug krijgt. Je ziet dit terug in de energie die je hier voelt. Passie die je bij hulpverleners vaak 
ziet. Mooi om te zien hoe de traploop nieuw leven in is geblazen.’ Om zich vervolgens tot de 
organisatoren Bas Scharloo en Leon van den Deijssel te richten: ‘Mooi hoe jullie dit hebben 
opgepakt. Ik hoop dat de Firefighter Stair Climb kan uitgroeien tot een nieuwe traditie!’
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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.

Daarnaast heeft Nederland nog een groot sportaanbod waar je als groep in teamverband of 
estafetteploeg, maar ook individueel  aan deel kan nemen. Hieronder een aantal ‘sportkalender-
sites’ waarin wellicht geschikte en interessante evenementen zijn opgenomen.
Obstacle Run:/Survivalrun
https://www.obstakels.com/kalender/
https://www.uvponline.nl/uvponlineU/index.php/uvproot/wedstrijdschema/2021
https://www.uvponline.nl/uvponlineU/index.php/uvproot/wedstrijdschema/2022
Triathlon:
https://mijn.triathlonbond.nl/external/events
https://www.triathlon365.nl/triathlon-kalender-nederland/
https://www.triathlonkalender.nl/
https://trikipedia.nl/2022/01/17/overzicht-wedstrijden-nederland-2022/
Zwemmen:
https://www.zwemkalender.nl/
Fietsen:
https://www.wielersportinfo.nl/toertochten.htm
https://www.fietssport.nl/toertochten
Hardlopen:
https://hardloopkalender.nl/
https://www.hardlopen.nl/evenementen/
https://www.runinfo.nl/loopagenda.htm
https://www.hardloopkalendernederland.nl/
https://www.run2day.nl/hardloopkalender#
https://keep-on-running.nl/hardloopkalender/#a20220604
https://www.prorun.nl/hardloopkalender/
Wandelen:
https://www.wandel.nl/wandelagenda/
https://www.wandelkalender.info/
https://www.wandeltraining.nl/wandeltochten.htm
https://www.dewandelsite.nl/wandelingen/wandelingen.asp
https://www.wandelzoekpagina.nl/wandelkalender/

https://www.obstakels.com/kalender/
https://www.uvponline.nl/uvponlineU/index.php/uvproot/wedstrijdschema/2021
https://www.uvponline.nl/uvponlineU/index.php/uvproot/wedstrijdschema/2022
https://mijn.triathlonbond.nl/external/events
https://www.triathlon365.nl/triathlon-kalender-nederland/
https://www.triathlonkalender.nl/
https://trikipedia.nl/2022/01/17/overzicht-wedstrijden-nederland-2022/
https://www.zwemkalender.nl/
https://www.wielersportinfo.nl/toertochten.htm
https://www.fietssport.nl/toertochten
https://hardloopkalender.nl/
https://www.hardlopen.nl/evenementen/
https://www.runinfo.nl/loopagenda.htm
https://www.hardloopkalendernederland.nl/
https://www.run2day.nl/hardloopkalender
https://keep-on-running.nl/hardloopkalender/#a20220604
https://www.prorun.nl/hardloopkalender/
https://www.wandel.nl/wandelagenda/
https://www.wandelkalender.info/
https://www.wandeltraining.nl/wandeltochten.htm
https://www.dewandelsite.nl/wandelingen/wandelingen.asp
https://www.wandelzoekpagina.nl/wandelkalender/
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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

Bestuur Brandweer Sportbond Nederland
Informatie over de bestuursleden, inclusief hun functies binnen het bestuur en introducties is te 
vinden op: https://www.brandweernederland.nl/het-bestuur-van-de-brandweersportbond/

Daarnaast heeft de BSN sinds begin 2022 samen met 26 sportieve brandweercollega’s een 
landelijk netwerk opgericht. In iedere regio een contactpersoon met een ‘sporthart’…..zelfs ook 
voor de regio Schiphol. Wil je weten wie in jouw regio deze sportieve collega is? Mail dan even 
naar de secretaris van BSN: infobrandweersportbond@brandweer.nl

Brandweer Sportbond Nederland overhandigt cheque 
voor barbecue 4-Daagse deelnemers

Op maandagavond 18 juli 2022 vond traditie getrouw de Vierdaagse barbecue plaats, 
georganiseerd door de collega’s van Veiligheidsregio Gelderland-Zuid. Brandweer Sportbond 
Nederland ondersteunde dit initiatief. Uit handen van de secretaris Richard Balk mocht 
directeur Crisisbeheersing Johan van Kastel een welverdiende cheque ontvangen. 
Het werd een bijzondere Vierdaagse. Na de laatste editie van 2019 en de afgelaste edities van 
2020 en 2021 vanwege de Corona-pandemie, werd de eerste wandeldag van dit geannuleerd. 
Extreme hitte van tegen de 40 graden Celsius was de boosdoener. Onder het motto ‘Vier de 
Driedaagse’ werd het toch een prachtig evenement.

mailto:infobrandweersportbond@brandweer.nl
http://www.brandweernederland.nl/brandweer-sportbond
https://www.brandweernederland.nl/het-bestuur-van-de-brandweersportbond/

