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In deze nieuwsbrief onder andere:
- Aankondigingen brandweer sportevenementen
- Brandweer Lichamelijke Vaardigheden wordt nieuw leven ingeblazen

Kortom: Zijn jullie van plan een 
sportevenement te organiseren voor 
brandweercollega’s, je kunt altijd bij ons 
terecht….
Email: infobrandweersportbond@brandweer.nl
Tel: 06 – 57 98 77 21
….en wie weet zet dit artikeltje je wel aan om 
een sportevenement op te zetten.
We nodigen jullie graag uit om contact op te 
nemen.

Van plan een sportevenement te organiseren? Wij kunnen meehelpen.
Uit het veld krijgen we weleens de vraag: 
Wat kan de Brandweer Sportbond betekenen als wij een sportevenement gaan organiseren? 
Vaak wordt er dan in eerste instantie aan financiële ondersteuning gedacht…….misschien nog 
wel logisch ook, maar wij kunnen daarnaast op nog meer manieren ondersteuning aanbieden. 
Ons zevenkoppig bestuur heeft een schat aan ervaring als het gaat om het organiseren van 
sportevenementen. Daarbij hebben we met ons zevenen bij elkaar opgeteld een behoorlijk 
netwerk waar gebruik van kan worden gemaakt. Denk bijvoorbeeld aan het promoten van het 
sportevenement dat wordt georganiseerd. 

Om vast in de agenda van 2023 te zetten van 28 juli t/m 6 augustus…

Klik op het logo voor het laatste nieuws of ga naar: 
https://www.wpfg2023.com/

mailto:infobrandweersportbond@brandweer.nl
https://www.wpfg2023.com/
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Brandweer Lichamelijke Vaardigheden wordt nieuw leven ingeblazen.
We gaan ongeveer een kwart eeuw terug in de tijd. Internet bestond nog nauwelijks. Toen, 
rond 1997, werd voor het laatst in ons land de Brandweer Lichamelijke Vaardigheden 
georganiseerd. Kortweg de BLV. Een aantal fysieke proeven van bekwaamheid waarmee een 
insigne en een certificaat kon worden behaald. 
Afgelopen jaar kwamen vanuit diverse windstreken bij ons de vraag binnen om de BLV nieuw 
leven in te blazen. Niet zo verwonderlijk als je ziet wat binnen onze organisatie op dit moment 
een trend is. Meer brandweer gerelateerd te sporten. Denk maar bijvoorbeeld aan de WPFG 
afgelopen zomer in Rotterdam of de WTC Stair Climb in Almere van september dit jaar. 
In een ver verleden heb ik als sportinstructeur bij de Landmacht de MLV (Militaire Lichamelijke 
Vaardigheden) ooit behaald en daarna afgenomen bij collega-militairen. MLV is daar echt een 
begrip.  Nu in m’n huidige functie als secretaris van deze prachtige sportbond, is het dus niet 
zo vreemd dat ik deze handschoen heb opgepakt. Echter heb ik dit niet alleen gedaan, want…
De BLV van de vorige eeuw was inhoudelijk wel een beetje gedateerd. Kortom, ik kon wel wat 
hulp gebruiken. Samen met medebestuurslid Kees Splinter zijn we aan de slag gegaan en 
hebben een 21e eeuwse BLV-concept ontwikkeld. Ondergetekende heeft inmiddels als 
proefkonijn al deze BLV-proeven uitgeprobeerd en de laatste puntjes van dit concept worden 
momenteel op de i gezet. Het plan is om dit BLV-concept verspreid over het land ter inzage 
voor te leggen aan een aantal (ervarings-)deskundigen. Hopelijk kunnen we de definitieve 
versie binnenkort lanceren. We houden jullie op de hoogte.

Staat deze al in je agenda van 2023???
In navolging op het daverende succes 
van dit jaar…
Op 10 september 2023 
In hartje Almere
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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/

Datum: Evenement: Website/contactgegevens:
6-6-2023 6-uurs loopestafette infobrandweersportbond@brandweer.nl
28-7-2023 WPFG Winnipeg https://www.wpfg2023.com/
20-9-2023 WTC Stairclimb Almere b.scharloo@brandweerflevoland.nl

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/
mailto:infobrandweersportbond@brandweer.nl
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Twitter: bwrsportbond_nl

BRANDWEER

EEN EVENEMENT ORGANISEREN, AANMELDEN NIEUWSBRIEF OF KOPIJ
De brandweersportbond is er voornamelijk om de sportactiviteiten 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’….. 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

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

