Muus Tromp Bokaal 2019
zaterdag
aterdag 16 maart
Broek in Waterland

Voorwoord
90 jaar Brandweer in Broek in Waterland.
Voor onze post een goede reden om dit jaar samen met de BVZW de,
Muus Tromp Bokaal te organiseren.
Een nieuwe kazerne, een nieuwe TAS en nu na 10 jaar voor ons een nieuwe
kans om deze wedstrijd te organiseren voor brandweerposten uit de Zaanstreek
en natuurlijk ook uit Waterland.
We hebben een oefening bedacht waar jullie al jullie kennis en kunde
ruimschoots in kwijt kunnen. Geniet ondertussen onderweg naar de oefenlocatie
ook nog van al het moois dat ons dorp te bieden heeft.
Wij hopen jullie aan het eind van de dag allemaal bij de prijsuitreiking te treffen,
zodat we onder genot van een hapje en drankje stil kunnen staan bij ons 90jarige jubileum.
Tot ziens op 16 maart.
Namens de post Broek in Waterland

Antoon Lubrecht
Postcoördinator Brandweer Broek in Waterland.

De wedstrijd
Onder auspiciën van de Brandweer Vereniging Zaanstreek-Waterland (BvZW)
zal het korps van Broek in Waterland een ‘112’ brandweerwedstrijd organiseren,
waarbij de jurering op ABWC niveau zal plaats vinden.
Er wordt gestreden om de BvZW Muus Tromp wisselbokaal. De wedstrijd dient
gespeeld te worden met zes personen:
• Bevelvoerder B(de bevelvoerder mag in opleiding zijn)
• Aanvalsploeg 1+2
• Waterploeg 3+4
• Voertuigbediener P
De ploegen moeten zichtbaar rugnummers dragen.
Er moet zoveel mogelijk gebruik gemaakt worden van het eigen
materiaal/materieel. Mocht er versterking nodig zijn, dan kan daar om gevraagd
worden, dan wel direct gebruiken als het al ter plaatse is.
Communicatie dient te geschieden via de aanwezige C2000 apparatuur. Voor de
communicatie tussen de bevelvoerder en de AC wordt een incidentnet ter
beschikking gesteld. Dit wordt meegenomen in de briefing op het meldadres.
Het bestuur van de BvZW gaat er van uit dat de volgende eenheden zullen
deelnemen:
Marken, Volendam, Oostzaan, Kwadijk, Purmerend, Landsmeer, Ilpendam,
Monnickendam en Jeugd Zaanstad.
De starttijden zijn;
08:00 uur Marken
08:45 uur Landsmeer
09:30 uur Kwadijk
10:15 uur Oostzaan
11:00 uur Jeugd Zaanstad
11:45 tot 13:00 uur pauze
13:00 uur Volendam
13:45 uur Purmerend
14:30 uur Monnickendam
15:15 uur Ilpendam

Alle ploegen dienen zich tenminste een half uur voor het starttijdstip te melden.
Het meldadres is: kazerne eilandweg 35 Broek in Waterland.
De ploegen worden daar opgevangen en krijgen een kopje koffie aangeboden.
Ter plaatse is de mogelijkheid om zich om te kleden, en douche gelegenheid na
afloop.

Jury
Onderstaande collega’s hebben zich dit jaar bereid getoond om de ploegen te
jureren.

Bevelvoeder
Aanvalsploeg
Waterploeg
Voertuigbedienaar
Tijdwaarneming

Bert van den Heerik
Ritchie Trompert
Tom Taam
René Mossel
Marcel Sneek
Korpsleden

Assendelft
Halfweg
De Rijp
Volendam
Landsmeer
Broek in Waterland

Prijsuitreiking

16:00 uur : einde wedstrijddag
Laatste ploeg kan eventueel douche in onze kazerne. Bar is gereed, warme
broodjes zijn verkrijgbaar.
16:30 uur : inloop voor de prijsuitreiking.
17:30-18:00 uur : prijsuitreiking door burgemeester van Waterland

Brandweer VRZW Post Broek in Waterland

