
  V1.3 Edam 

 

 

 

 

 

Wedstrijdboekje Voorjaarswedstrijd VBW 
om de Muus Tromp Bokaal 

 
Zaterdag 14 maart 2015 op Marken 

 

    
  

1950     65 jaar         2015 
   

                                                                                                                                    

                                                                                                                                 
 



 2 

Voorwoord 
 
 
Welkom op ons mooie eiland waar dit jaar gestreden zal worden om de voorjaar 
wisselbokaal Muus Tromp van de VBW.  
  
Wij realiseren ons dat dit mogelijk de laatste Waterlandse voorjaarswedstrijd is in de 
huidige vorm waar wij als  brandweren aan kunnen deelnemen.   Wij zien dit dan ook als 
een grote eer dat wij dit mogen organiseren.    Wij organiseren dit evenement  omdat er 
65 jaar georganiseerde Brandweer is op Marken.  
 
Wij hebben een draaiboek samengesteld waar u o.a. een routebeschrijving kan vinden 
naar de plaats waar de wedstrijden zullen plaats vinden.  
 
 
In nauwe samenwerking met het bestuur van de VBW en het korps denken wij te zijn 
geslaagd om van dit brandweerspektakel een succesvolle en onvergetelijke dag te gaan 
maken.  Nu wij midden in het regionalisering  zitten is het nog onduidelijk wat de toekomst 
ons gaat bieden.  Ondanks dat ben ik van mening dat dit soort brandweer evenementen 
moeten blijven bestaan in welke vorm dan ook.   Het is een dag waar alle teams 
bijeenkomen voor binding en samenwerking en dat maakt ons zo sterk in de praktijk.  
 
Omdat er veel werk is verricht door het gehele korps en enkele oud leden, wil ik alvast 
iedereen bedanken die deze dag tot iets speciaals gaan maken. 
 
Daarnaast wil ik alle betrokkene bedanken die de VBW jarenlang een warm hart hebben 
toegedragen en met veel passie de vereniging hebben bestuurd en ter uitvoering hebben 
gebracht. 
 
Ik wens u allen en de deelnemers een plezierige dag en bijzonder véél succes! 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Dirk Boes 
Postcoördinator  brandweer Marken 
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1. De Wedstrijd 
 
Onder auspiciën van de Vereniging Brandweren Waterland zal het korps van Marken, 
onderdeel van de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland een brandweerwedstrijd op het 
niveau 112 organiseren, waarbij de jurering op A.B.W.C. niveau zal plaats vinden. (zie 
bijlage) 
 
Er wordt gestreden om de Muus Tromp Wisselbokaal. De wedstrijd moet gespeeld 
worden met 6 personen, bevelvoerder(B), aanvalsploeg (1+2), waterploeg (3+4) en een 
pompbediener (P). De deelnemers van de ploegen moeten allen rugnummers dragen. 
(Het inzetten van adembescherming door alle teamleden behoort tot de mogelijkheden. 
Om deze reden moeten de teamleden allemaal medisch zijn goedgekeurd!). 
 
Er moet zoveel mogelijk gebruik gemaakt worden van het eigen materieel en materiaal. 
Mocht er versterking nodig zijn, dan kan daar te allen tijde om gevraagd worden, dan wel 
direct gebruikt worden wanneer het al ter plaatse is. De oefening zal zo worden uitgezet 
dat er in ieder geval een extra moeilijkheidsfactor is ingebouwd. 
 
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 VBW gaat er van uit dat de volgende eenheden zullen deelnemen : 
Monnickendam, Beemster, Volendam, Broek in Waterland, Oostzaan, Landsmeer, Den 
Ilp, Purmerend, Oosthuizen, Edam en Krommenie.  
 
Omdat de wedstrijden op Marken gespeeld zal worden, zal brandweer Marken niet aan de 
wedstrijd deelnemen. 
 
 
2. Tijdschema start wedstrijd per korps: 
 
Tijdstip 
melden 

Startijd Korps 

07:15 uur 07.45 uur DEN ILP 

08.15 uur 08.45 uur EDAM 

09:00 uur 09.30 uur MONNICKENDAM 

09:45 uur 10.15 uur PURMEREND 

10:30 uur 11.00 uur OOSTZAAN 

11:15 uur 11.45 uur OOSTHUIZEN 

  
12.30 uur 
 

 
Pauze 

12:45 uur 13.15 uur KROMMENIE 

13:30 uur 14.00 uur VOLENDAM 

14:15 uur 14.45 uur BROEK IN WATERLAND 

15:00 uur 15.30 uur LANDSMEER 

15:45 uur 16.15 uur BEEMSTER 

 17.00 uur Einde wedstrijd 
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3. Meld adres 
 
Alle ploegen dienen zich tenminste een half uur voor het starttijdstip te melden. Het 
meldadres is:  
 

Installatiebedrijf Zeeman Marken B.V. 
Kruisbaakweg 3 

1156 DH te Marken 
 
De ploegen worden daar opgevangen en krijgen een kopje koffie / thee aangeboden. Ter 
plaatse is de mogelijkheid om zich om te kleden. 
 
Telefoon organisatie: +31 6 481 979 07 (Dirk Boes)   
 
 
4. Jury 
 
We hebben een aantal enthousiaste brandweermensen met jury ervaring bereid 
gevonden om deze wedstrijd te gaan jureren. De jury zal er als volgt uitzien : 
 

Centralist   

Bevelvoerder Hans van Baardwijk & Erik Dangermond  

Aanvalsploeg Jan van der Blom 

Waterploeg René Burggraaf 

Pompbediener Rene Mossel 

Tijdwaarneming  

Wedstrijdregistratie Cees Goede en Rob Visser 

Wedstrijdleiding Erwin Tuyp 

Algehele leiding Dirk Boes 
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5. Prijsuitreiking 
 
De prijsuitreiking zal om 18.30  uur  plaats vinden bij de kazerne van brandweer Marken. 
Een ieder is van harte welkom in de kazerne.  
 
Brandweervereniging “De Blussende Beer” zal voor, tijdens en na de prijsuitreiking zorgen 
voor de inwendige mens. U kunt hiervoor bonnen kopen in de kazerne. 
 
Parkeren: 
De deelnemende ploegen worden verzocht hun voertuigen op reguliere 
parkeerplaatsen van de bussen (P-bus) te parkeren voor  de prijsuitreiking. Mocht 
deze vol zijn, dan kunt u uiteraard gebruik maken van het gewone parkeerterrein (p-
auto).   
 

Bij de Kazerne van Marken is geen plaats voor tankautospuiten! 
 

 
  

P-bus 

 
P-auto 
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Bijlage 1: Ontvangstlocatie Muus Tromp 

 

 

Installatiebedrijf Zeeman Marken B.V. 

Kruisbaakweg 3 

1156 DH Marken 

 


