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Vakbroeders: 
 

Tussen alle veranderingen en knuffelsessies door, zijn er gelukkig ook momenten dat we alle 

zorgen opzij kunnen zetten en, gewoon lekker ouderwets, met elkaar de strijd aan kunnen 

gaan. De Zaanse Bond is echt zo een moment. En hoewel ik het nog steeds jammer vindt dat 

de rally niet meer in het najaar plaats neemt, kijk ik er toch elke keer met veel plezier naar 

uit.  

Dit jaar mogen wij de “grote wedstrijd” organiseren. Een prachtige kans om ons teamwerk te 

testen en mensen te laten excelleren in hun ontwikkeling. Ik heb dan ook erg genoten van de 

ups en downs in de weg naar de 16de en ben zeer tevreden met het eindresultaat en trots 

op onze postleden. Als postcoördinator kan ik het elke post aanraden om een keer een 

wedstrijd of evenement te organiseren. Moeizame wegen leiden vaak naar mooie 

bestemmingen. 

 

Ons gevoel zegt dat de deelnemers met deze wedstrijd aan de bak kunnen. Er zal veel van de 

mensen gevergd worden en als je geen respect hebt voor de wedstrijdlocatie, zal je er aan 

het einde van de rit wellicht niet meer in geloven. Veel dank zullen we direct na de oefening 

niet krijgen, maar het zal ons ongetwijfeld vergeven worden. Praktisch in het hart van ons 

pittoreske Kalf, de bakermat van onze wijk, hebben we een prachtig ontzagwekkend object 

beschikbaar gekregen. Wij dragen daar dan ook de eigenaar en alle andere hulpvaardige 

mensen voor op handen. 

Ook de prijsuitreiking heeft onze aandacht en toewijding gevraagd. Wij hopen aan ieder zijn 

of haar verwachting te voldoen en met de optuiging te laten zien hoe veel respect en 

waardering wij hebben voor onze collega’s. Iets wat wij ook hebben voor onze Commandant 

Hilda Raasing, Hoofd incidentbestrijding Frank Kuntz en Hoofd vakbekwaamheid Monique 

van Beek die dit wedstrijdseizoen weer menige wedstrijd bezocht hebben, ongeacht waar in 

het land deze ook waren. Iedereen heeft behoefte aan een beetje aandacht en aan het 

geven daarvan hebben zij toch weer een hoop zaterdagen besteed. Wij waarderen het dan 

ook dat mevr. Raasing nóg een zaterdag opoffert om bij ons de prijzen te komen uitreiken.  

Ik wens alle deelnemers, de hopelijk vele toeschouwers en, maar zeker niet op de laatste 

plaats, mijn postleden veel plezier op deze dag.  

 

Niels 

 



 

 

 

Voorwoord voorzitter BvZW 

Zoals jullie weten staan we hopelijk weer voor een mooie BVZW dag en natuurlijk rekenen 

we op schitterend mooi weer net als de afgelopen weken.  

Een wedstrijd organiseren gaat niet meer vanzelf en het was ook vrij pittig dit jaar om het 

voor elkaar te krijgen, hierdoor is er een aanpassing gedaan aan het programma. We gaan er 

wel van uit dat de volgende Rally op de  1e zaterdag in Oktober weer als vanouds zal gaan. 

Ondanks de kleine hikjes zijn de vrijwilligers er vast in geslaagd om er een mooie dag van te 

gaan maken met een oefening die alle aspecten heeft die wij als brandweer collega’s 

beoefenen en in de praktijk uitvoeren. 

Er zal gestreden gaan worden in het mooie Zaandam en we rekenen op een mooie en 

gezellige dag, aan het einde van de dag zal onze Commandant Hilda Raasing de 

prijsuitreiking voor haar rekening nemen. Ook zullen we dit jaar een moment stil gaan staan 

voor de collega’s die helaas niet meer onder ons zijn zodat ze nooit vergeten zullen worden. 

Dit doen wij om 13.00 uur op het Prins Bernhard Plein waarbij iedereen welkom is  

In het programmaboekje staan uiteraard weer alle posten die meedoen en hoe het verder 

deze dag zal gaan verlopen. Namens het voltallige bestuur onze welgemeende dank voor de 

inzet die voor deze dag zeker nodig is. 

Wij wensen jullie heel veel plezier en geniet van de BVZW-dag zoals dat elk jaar gebeurt. 

 

Namens het bestuur, 

Jean Luc Kanters 

Voorzitter BvZW 

 

 



 

Algemene informatie 

 

Het bestuur van de Brandweer vereniging Zaanstreek Waterland wijst u erop dat u met 

gemeentelijke voertuigen, die duidelijk herkenbaar zijn, 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 video-opnames 

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 oefening geïnstrueerd bij constatering hiervan melding te doen aan het bestuur.  

Mochten er tijdens de dag problemen optreden of dringende vragen zijn betreffende de 

organisatie, dan is het mogelijk om het onderstaande telefoonnummer te bellen.  

Bij vragen richting bestuur of algemeen:  

                          

                            Secretaris;  André Hottentot 06-25061820 

 

Er zal voor de deelnemende ploegen gezien de opzet van deze dag geen lunch voor tussen 

de middag worden verstrekt,  

Consumptie bonnen zullen u aan het eind van de dag bij binnenkomst prijsuitreiking worden 

verstrekt. 

Het is alleen mogelijk om consumptiebonnen in te leveren bij de prijsuitreiking! 

Consumptiebonnen zijn niet inwisselbaar voor contanten! 

Tevens verzoeken wij de deelnemers om rond 16:30 uur op het prins Bernhard plein 

aanwezig te zijn voor de prijsuitreiking 

 

Met vriendelijke dank voor uw medewerking namens het bestuur 

 



De volgende waarnemers zullen u inzet beoordelen. 

 

Bevelvoerder  ;    Jan vd Blom en Hans Blok. 

1 & 2;                   Peter Ijf. 

3 & 4                   Willem Schweitzer. 

Pompbediende;   Peter vd Velde. 

Tijd registratie;    leden post Prins Bernhard Plein.  

 

 

Deelnemende ploegen en start tijden 

08:45 uur Oostzaan. 

09:30 uur Krommenie. 

10:15 uur Broek in Waterland. 

11:00 uur Olam Koog a/d Zaan. 

12:00 tot 12:45 Pauze: jury en baan medewerkers.  

12:45 tot 13:15 Herdenking omgekomen brandweer collega’s  

13:30 uur  Wormer. 

14:15 uur         Kwadijk. 

  

 

Gelieve 30 minuten voor de aanvang wedstrijd melden op het Prins Bernhard plein!! 

De wedstrijden zullen worden beoordeeld aan de hand van de jury staten van het ABWC 

Tijdens de wedstrijddag berust de leiding van de wedstrijd bij de wedstrijdleiders en de 

juryleden van de BvZW.    

.  

 

 



 

 

 

 

 

 

Zoals aangegeven in het tijdschema staat zullen wij uiteraard deelnemen aan 

de nationale herdenking van omgekomen brandweer collega’s. De ploeg van 

Brandweer Prins Bernhard plein zal hiervoor het gedenkteken maken om 13:00 

uur, op het voorplein op het Prins Bernhard plein. Het verzoek is dan ook om 

een ieder die hierbij aanwezig wil zijn om op tijd te zijn. 

 

 

 

Water blust. Water zuivert. Water om een wond af te koelen en zo de 

schade te beperken. Water om het verdriet te verzachten. 

 

Hanne Hagenaars  


