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Voorwoord

Een wedstrijd organiseren gaat niet meer vanzelf maar ook dit jaar is het de vele
vrijwilligers in onze regio weer gelukt om een prachtige dag te organiseren waarin
vele spelen de revue gaan passeren. Als bestuur van de Brandweervereniging
Zaanstreek Waterland zijn we er daarom trots op dat dit binnen onze club
brandweermensen nog steeds geregeld wordt.
De tweede Zaanse bond in het bestaan van de nieuwe vereniging (BVZW) en dit jaar
mogen wij met trots zeggen dat er een groot aantal posten mee gaan dingen naar de
welbekende bel die op dit moment nog in het bezit is van de bedrijfsbrandweer van
OLAM in Koog aan de Zaan.
Uiteraard zullen zij de bel gaan verdedigen dus wij nodigen jullie uit om de strijd
aan te gaan. Dit jaar zijn wij te gast in Oostzaan. De repressieve inzet zal dus door de
post Oostzaan worden georganiseerd en belooft een behoorlijke inzet te worden
waarin wel weer het een en ander gevraagd wordt van de kennis en
vakbekwaamheid van de ploegen.
In dit programmaboekje staan uiteraard weer alle posten vermeld die mee doen
maar ook zorg gaan dragen voor een ludiek spel. Namens het voltallige bestuur onze
welgemeende dank voor deze inzet.
Wij wensen jullie heel veel plezier en geniet van de Zaanse bond zoals dat elk jaar
gebeurt.
Namens het bestuur,
Erwin van Doleweerd
Voorzitter BVZW

www.bvzw.nl

Algemene informatie
Het bestuur van de Brandweer vereniging Zaanstreek Waterland wijst u erop dat u met
gemeentelijke voertuigen, die duidelijk herkenbaar zijn, de gehele dag op pad bent.
Ook de bemanning is voor de burger duidelijk herkenbaar.
Hieraan zijn enige disciplines verbonden die ook gelden na de prijsuitreiking.
In de voorgaande jaren is gebleken dat er toeschouwers zijn die foto en/of videoopnames maken van de oefeningen om deze beelden daarna te laten zien aan de
ploegen die nog moeten spelen.
Wij, als bestuur, vinden dit zeer onsportief gedrag en hebben daarom ook alle juryleden
van de oefeningen geïnstrueerd bij constatering hiervan melding te doen aan het
bestuur.
De betreffende ploeg zal worden uitgesloten van verdere deelname aan de rally-dag.
Mochten er tijdens de rally problemen optreden of dringende vragen zijn betreffende de
rally of de andere oefeningen, dan is het mogelijk om het onderstaande telefoonnummer te
bellen.
Bij vragen richting bestuur of algemeen:
Secretaris;

André Hottentot

06-25061820

Ook dit jaar bestuur gekozen voor één kleur consumptiebon en één kleur lunchbon.
Het is alleen mogelijk om consumptiebonnen in te leveren bij de prijsuitreiking!
Consumptiebonnen zijn niet inwisselbaar voor contanten en zullen pas worden uitgereikt na
aankomst van uw ploeg op de locatie van de prijsuitreiking.
Tevens verzoeken wij de deelnemers van de rally om na de laatste oefening zo snel mogelijk
naar de brandweer garage van Oostzaan aan de Kerkstraat te komen.
Wij hoeven dan niet zo lang te wachten om met de prijsuitreiking, die om ongeveer
17.30 uur gaat beginnen.

Met vriendelijke dank voor uw medewerking namens het bestuur.
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De oefeningen zullen worden gehouden in de gemeente ,Oostzaan, Purmerend en Zaanstad.
De plaats van samenkomst en prijsuitreiking, die start om 17.30 uur; is
Brandweer garage Oostzaan
Kerkstraat 211
Oostzaan
U bent welkom vanaf 16:00 uur.
•

De deelnemende ploegen zijn:
• Assendelft.
• Prins Bernhardplein.
• Botenmakersstraat
• Olam Koog ad Zaan
• Jeugd Purmerend
• Kwadijk

Jeugd Zaanstad.
Krommenie.
Dames Waterland
Wormer
Heemskerk
Zaandijk

Totaal zijn er dus 12 ploegen. Deze zullen anders dan voorgaande jaren als koppel op pad
gaan ,dus niet meer met en tegen de klok inrijden maar met elkaar.
Elke ploeg bestaat maximaal uit 8 man incl. een bevelvoerder. Alleen bij de grote oefening
is dit 6 personen volgens het 112-wedstrijdsysteem.
Vervanging van manschappen is tijdens de duur van de oefening niet toegestaan
Behoudens in overleg met de commissie ter plaatse.
De ploegen beginnen de wedstrijd op een nader aangegeven plaats. Deze plaats wordt
van tevoren schriftelijk opgegeven, alsmede de tijd van aanvang.
Grote Oefening
De grote oefening van dit jaar is gepland in Oostzaan en wordt gespeeld volgens het 112wedstrijdsysteem. Aan deze oefening mogen maximaal 6 personen meedoen.
Voor de grote oefening is per ploeg is in totaal 30 minuten uitgetrokken.
De organisatie van de grote oefening is in handen van de wedstrijd leiding van de BvZW
Tijdens de wedstrijddag berust de leiding van de wedstrijd bij de wedstrijdleiders
en de juryleden van de BvZW.
De oefeningen die hierna volgen zijn zeer verschillend. Gedeeltelijk zijn de oefeningen
brandweer technisch en gedeeltelijk als ontspanning bedoeld.
Naar gelang de oefening en de aard hiervan worden punten gegeven.

Advies: Neem ten allen tijde reserve kleding mee!
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Oostzaan
Meldplaats: beheer kantoor
Aan de Noorderlaaik via
hoofdingang ,volg de brandweer
aanduiding.

Purmerend
Meldplaats: post Gorslaan.

Zaandijk
Meldplaats: post Guisweg

Wormerveer
Meldplaats post industrieweg 1C
Post noord.

Krommenie
Meldplaats: post Kervelstraat

Prins Bernhard plein
Meldplaats: post Bernhardplein.

Grote oefening
De grote oefening in Oostzaan ,dat belooft een bijzondere
klapper te gaan worden ,Veel succes!!
Voor de toeschouwers grote oefening ,via de ingang
sporthal en doorrijden naar het einde vandaar uit = het
ongeveer 2,5 minuut lopen.
Ludiek
Wat we in Purmerend kunnen verwachten, dat is een
groot geheim. Dat ze daar geheimzinnig kunnen doen, is
wel zeker!

Levens reddend handelen
Alles aan kant ,EHBO koffer mee brancard op je nek.

Behendigheid
De kern van de brandweer. Behendigheid.

Samenwerking
Jaren weggeweest dit onderdeel maar in het kader van de
regionalisering een hot item dus ga ervoor vandaag.

Communicatie
Tot op het laatste moment stil gehouden wat gaat het
worden.
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Tijdschema:
De onderstaande tijd is de maximale speelduur per ploeg.

Oostzaan.
Purmerend
Zaandijk.
Wormerveer.
Krommenie.
Prins Bernhard plein.

30 minuten
10 minuten
10 minuten
10 minuten
10 minuten
10 minuten

2017
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Kwadijk
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Olam Koog a/d Zaan
Heemskerk
Dames Waterland
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Jeugdbrandweer Zaanstad
Jeugdbrandweer Purmerend

Purmerend

ROUTE
Oostzaan - grote oefening
Purmerend- Ludiek
Zaandijk - Levens reddend
handelen
Wormerveer- waterspel
Krommenie - samenwerken
Prins Bernard plein communicatie
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