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Het bestuur van personeelsvereniging PV De Brandweer Rotterdam presenteert met trots dit decembernummer. 
Uitgeverij Clappers & Vlieger Media en onze redactie hebben samen hun uiterste best gedaan er voor alle lezers 
een mooi blad van te maken.

Een deel zal gaan over de komende World Police & Fire Games (WPFG) in ons eigen Rotterdam. Voor het 
eerst in de geschiedenis komen de Olympische Spelen voor brandweer, politie, douane en de Dienst Justitiële 
Inrichtingen (DJI) naar Nederland. Met maar liefst 10.000 deelnemers uit 70 landen en 63 sporten, verdeeld 
over 30 locaties in Nederland, is Rotterdam het kloppend hart van dit internationale event. 

Van 22 tot en met 31 juli 2022 ontmoeten collega’s uit de hele wereld elkaar en werken ze samen tijdens dit 
grootse sportevenement. Ook jij kunt hieraan deelnemen. Als sporter of als vrijwilliger in de organisatie. Er zijn 
veel handjes nodig. Hier wil je gewoon bij zijn. De verspreiding van dit blad is dit keer ruimer dan anders zodat 
heel Nederland kennis kan maken met de komende WPFG. Daarom heten we alle nieuwe lezers van ons blad 
van harte welkom. Na de lange pauze van vorig jaar is er goed nieuws. PV De Brandweer heeft veel nieuwe leden 
en weer een goed gevulde evenementen-agenda voor 2022. Al zijn het nog steeds roerige tijden en moeten we 
ons hier en daar helaas aan vervelende beperkingen houden. 

We willen altijd een personeelsvereniging voor alle leden blijven. Dat doen we al sinds 1979. De maatschappij 
raakt helaas verdeeld en verhard zelfs. Mensen hebben daardoor grote behoefte aan ouderwetse gezelligheid, 
sportiviteit en saamhorigheid. Wij doen er alles voor om dit aan onze leden in een ongedwongen sfeer te 
bieden. Al zullen we ons als bestuur, los van alle discussie, helaas aan bepaalde regels moeten houden. Laten 
we hopen dat deze donkere periode zo snel mogelijk achter ons ligt en voor ieder mens in onze omgeving 
de zwaarbevochten vrijheid en een nooit vanzelfsprekende maar onbekommerde gezondheid voorgoed terug 
zullen komen.

Ook zijn er helaas trieste berichten. Het leven is soms meedogenloos en mensen die voor velen heel dierbaar zijn 
worden ons veel te vroeg ontnomen. In dit blad een verslag van de indrukwekkende uitvaart van Ap Streefkerk, 
Clustercommandant bij de VRR. Hij was naast een geweldige, unieke man een brandweerman in hart en nieren 
en was belangrijk voor onze PV. 

Op zaterdag 20 november, kort voor het schrijven van dit voorwoord, is onze geliefde collega Walter Verduyn op 
achtenveertigjarige leeftijd, aan dezelfde vreselijke ziekte overleden. Ons brandweerkorps heeft grote verliezen 
te verwerken. In het volgende blad zullen we uitvoeriger bij het overlijden van Walter stilstaan.

We hopen jullie allemaal snel te zien op een van onze evenementen of anders in juli bij de schitterende World 
Police & Fire Games in Rotterdam.

De uitgave van deze editie van ons magazine kwam mede tot stand door toedoen van onze adverteerders. 
Namens PV de Brandweer Rotterdam dank daarvoor.

Prettige Kerstdagen en een goed, gezond en liefdevol 2022!

Let goed op je dierbaren en alle mensen om je heen, hou elkaar regelmatig stevig vast en maak het gezellig.

Het Bes!ur
Personeelsvereniging De Brandweer Rotterdam 
Kijk voor alle info op: www.wpfgrotterdam2022.com en www.pvdebrandweer.nl

Voorwoord
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Ruim vijf jaar was Ap Streefkerk, clustercommandant bij de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond al ziek. Een 
zeldzame vorm van kanker zorgde dat hij ‘geen tachtig zal worden’, zoals hij het zelf verwoordde. Maar tot 
kort voor zijn dood bleef hij werken. Had het weinig over zijn ziekte, over pijn. ,,Het werken gaf hem kracht. De 
energie om door te gaan. Hij leefde écht voor de brandweer’’, vertelt collega Simon van Oort in het Algemeen 
Dagblad.

Streefkerk liet zich opnieuw keuren om als O!cier van Dienst (OvD) nog oproepdiensten te kunnen draaien. Trok 
tot het allerlaatst nog zijn brandweerlaarzen aan, om met zijn voeten in het bluswater te staan. Nog maar kort 
geleden ging hij opeens hard achteruit. Kort nadat hij nog straalde naast zijn Anja bij het televisieprogramma 
‘Sta op tegen kanker’ ten behoeve van het KWF. 

Op zaterdagmiddag 9 oktober bereikte ons het droevige bericht dat hij op 57-jarige leeftijd thuis in Zwanenburg 
was overleden. Ap was de laatste weken erg achteruit gegaan. Sinds vrijdag was hij thuis bij zijn vrouw Anja om 
verzorgd te worden.

PV De Brandweer Rotterdam is ongelofelijk trots op wat ons 
brandweerkorps zaterdag 16 oktober 2021 heeft laten zien. 
De trieste aanleiding voor dit ceremonieel was een veel te 
jong overleden wereldvent, een vechter, recht door zee, hart 
op de tong. Goed gevoel voor humor. Zo zie je ze niet vaak 
meer.

Ap Streefkerk stond voor zijn mannen. Altijd. Je kon op 
hem rekenen. Met onrecht of slappe argumenten moest 
je bij hem niet aankomen. Rotterdam was zijn stad en zijn 
brandweer was alles voor hem.

De personeelsvereniging kreeg altijd alle lof en medewerking van hem en hij stond ook paraat voor de waardering 
van Rotterdamse brandweerveteranen. Met een groots afscheid werd op 16 oktober 2021 het enorme respect 
en verdriet door collega’s en vrienden getoond. Ap was dit dubbel en dwars waard.

We wensen Anja, de familie en alle vrienden en collega’s nogmaals veel sterkte met dit onvervangbare verlies.

Het bestuur van PV De Brandweer Rotterdam

Maandag 18 oktober 2021.
Een reactie van de directie Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond.

Iedereen bedankt! De kracht van de brandweerfamilie

De afgelopen week stond helemaal in het teken van het afscheid van Ap Streefkerk. De wake op vrijdagavond 
en de uitvaart op zaterdag hebben op ons allemaal veel indruk gemaakt. We hebben met veel respect afscheid 
genomen van een man die veel voor ons en voor de brandweer heeft betekend. Dat was overduidelijk zichtbaar 
tijdens deze twee dagen en dat is mooi. We willen iedereen hiervoor meer dan hartelijk danken, hoe klein of hoe 
groot ieders persoonlijke bijdrage ook is geweest. We hebben gezien dat veel collega’s van de brandweer en van 
de ondersteunende afdelingen alles in het werk hebben gesteld om de uitvaart zo vlekkeloos mogelijk te laten 
verlopen en dat is de familie zeker niet ontgaan. Wat een opgave hebben we met elkaar vervuld en dat alles in 
amper een week tijd. Het was Ap zijn nadrukkelijke wens om zo afscheid te nemen van ons en zo is het gedaan.

Nogmaals dank!
Arjen Littooij en Michiel van Kruisbergen
Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
 

‘Roger, out’, clustercommandant Ap 
Streefkerk (1964) overleden

Foto: Coen Zondervan

Foto: Norbert Verhoe!
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Onderstaande toespraak is door Arjen Littooij, Algemeen Directeur Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond en Regionaal 
Commandant Brandweer gehouden tijdens de uitvaartplechtigheid op zaterdag 16 oktober 2021 in Crematorium en 
uitvaartcentrum Yardenhuis in Rotterdam. 

Het is half acht in de ochtend als mijn telefoon gaat. 
‘Goedemorgen meneer Littooij, Gecondoleerd met 
onze Rob,’ zegt Ap Streefkerk aan de andere kant 
van de lijn. ‘U zit hier nog niet zo lang dus u kunt 
het ook niet weten maar ik heb even alle kazernes 
verordonneerd dat ze vandaag allemaal de vlag 
halfstok moeten hangen.’ 
 
Anja, Pricilia, Xander, Mark, Jenny, familie, vrienden, 
collega’s  
En in het bijzonder Walter. Wat mooi dat jij er ook 
bij bent 
 

Dit was mijn eerste kennismaking met Ap. En het staat mij nog steeds helder voor de geest. Ik kende hem 
nog niet, maar hij maakte meteen duidelijk wie hij was en waar hij voor stond. Recht voor zijn raap zodat je 
ook direct weet waar je aan toe bent. Ik kwam hem daarna nog vaak tegen. Je kon niet om Ap heen, zeker niet 
met oud&nieuw waar hij altijd dienst had, ook al had hij het niet. De brandweer was zijn drive, zijn passie en 
Rotterdam was zijn korps. Daar stond hij voor. En wanneer iemand van de brandweerfamilie iets overkomt, 
gaan we allen achter die familie staan. Afgelopen week zagen we wat dat betekent. Dat ontroert me enorm en 
maakt mij, en ik weet zeker dat Ap het vandaag ook zo gewild heeft, zo enorm trots.  
 
Het kostte overigens enige overredingskracht om hem ervan te overtuigen dat juist in dit geval slechts op één 
kazerne de vlag halfstok moest hangen, en zo was hij dan ook weer en schikte zich daar in. 
 
Ap was ad rem en stak zijn mening niet onder stoelen of banken. Hij deed dat  in de wacht,  bij de 
clustercommandanten en zeker ook  tegen de leiding in de toren. Toen de duikploeg van de Mijnsherenlaan door 
bezuinigingen werd opgeheven, kwam Ap aanzetten met een lek reddingsvest dat met veel ceremonieel aan de 
directie werd overhandigd. Zodat ze altijd zouden weten wat ze hadden opgeheven. Ook dat typeerde Ap. Hij 
had gevoel voor humor, wist wat er speelde en was niet wars van duidelijke symboliek. Het lekke reddingsvest 
heeft jaren in mijn kamer gehangen. 
 
In elk korps heb je mensen met natuurlijk overwicht. Ap was zo iemand. Hij was jarenlang voor heel veel mensen 
een voorbeeld hoe de brandweer eruit moest zien. Hij was een paradijsvogel. Eigenzinnig, een beetje rebels, 
iemand die het brandweerkorps en de organisatie waarin hij werkte kleur gaf. Iemand die uitkwam voor zijn 
mening en het hart op de juiste plek had. Iemand die, zodra hij onrecht zag, onmiddellijk in beweging kwam 
om aan dat onrecht een eind te maken. Hij was kundig, gewaardeerd en bleef altijd dicht bij de werkvloer. Maar 
wie er bij het brandweeroptreden met de pet naar gooide, kwam hem op zijn pad tegen: dan kreeg je onder uit 
de zak. Een mensenmens. Hard op de inhoud, zorgvuldig op de relatie. Iedereen was bij hem welkom, alhoewel 
ik niet denk dat hij Sigrid, Mark en Hugo op zijn feestjes uitnodigde. Een brandweerman in hart en nieren, dat 
zag en wist iedereen. Rotterdam-Rijnmond was zijn korps, daar bleef je vanaf, daar vocht hij voor. Zijn kennis 
van de straat, zijn ervaring om letterlijk met je poten in het bluswater te staan, zijn wereldwijsheid: het bracht 
hem ver. Als brandweerman, als wachtcommandant, als clustercommandant en als o!cier van dienst. Maar ook 
als voorzitter van de ondernemingsraad en als beschermheer van Roparunteam 112. Het is van een grimmige 
en onbegrijpelijke ironie dat kort nadat hij van dat team beschermheer was geworden, die ziekte bij hem werd 
geconstateerd. 
 
Het tekende Ap dat hij zich niet uit het veld liet slaan. Hij zag altijd de positieve kant van het leven. Hij was zo 
iemand die niet bij de pakken neer ging zitten. Integendeel, Ap pakte ze uit. De zon scheen altijd. De brandweer 
was zijn drijfveer om zijn ziekte te overwinnen. Hij bleef strijdvaardig, en deed dat in stilte. Hij wilde niet laten 
zien dat hij ziek was. Niemand zag dat hij leed. Een enkeling wist het, wanneer hij de trap in kazerne Baan op 
kwam of uitgeblust bij Henk op een bank zakte. Velen zagen de dag van vandaag aankomen. En toch kwam die 
als een onaangename verrassing. Er is iemand weg uit onze brandweerfamilie. Dat doet pijn, verdriet, het voelt 
oneerlijk. Het korps blijft in verwarring achter. Een icoon van de brandweer Rotterdam-Rijnmond is niet meer 
 

Foto: Coen Zondervan



Ap jongen. Wat was jij trots op dit korps en wat zijn wij trots op jou. En 
ik weet zeker dat je ons hoort want ik kan me niet voorstellen dat je je 
portofoon niet bij je hebt.  
We nemen afscheid van je als een boegbeeld van de brandweer. Een 
paradijsvogel. Een man die kleur gaf aan onze mooie organisatie. Je 
bent begonnen aan je laatste uitruk. En we kunnen je nog maar een 
advies meegeven;  
‘Gebruik de juiste tools. Blijf laag. Zorg dat je veilig thuiskomt.’ En voor 
nu zeggen we ‘tot ziens’.  

Maar voor het wil ik nog een ding regelen. Ap je had altijd een warm 
hart voor de veteranen. Je bent en blijf je veteraan en daarbij hoort een 
speld die ik je graag zelf had opgespeld. Maar je gaat niet weg zonder 
de veteranenspeld en daarom geef ik deze aan je mee. 

 
Roger out! 

 
Arjen Littooij 
Algemeen directeur VRR 
Regionaal Commandant Brandweer 

‘Ik zeg geen vaarwel, ik zeg tot ziens.’
Ap

Albert Streefkerk
Rotterdam, 18 maart 1964 – Zwanenburg, 9 oktober 2021

Foto: Erik Optenkamp
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Na er lang naar uitgekeken te hebben, was het zover. 
De 1ste 180 km of de 3 uren van Assen zou verreden 
worden, een kleine endurance race dus.

Omdat er bij het hedendaagse brandweer korps 
ook nogal wat motorrijders zijn (en ook nog steeds 
bij de oudere garde) had ik zoiets van, ik ga er wat 
over schrijven. De race werd georganiseerd door de in 
Spijkenisse gevestigde circuitschool, deze organiseert 
ook 1 daagse evenementen met b.v. vrij rijden of 
onder begeleiding op het circuit, echt een aanrader. 
peter@circuitschool.nl of info@circuitschool.nl Dus 
als je volgend jaar ook het circuit een keer op wil, 
neem contact op.

Afijn 50 teams konden er meedoen en in één van 
de teams reed ook nog een oud collega mee die 
bij de (inmiddels) oudere garde misschien nog wel 
bekend is. Martin Krauwinkel is begonnen in 1999 
op de toen nog aanwezige Brw post Hoogvliet en 
via de Groenetuin, Frobenstraat en Laanslootseweg 
is hij in 2008 bij de brandweer weggegaan om als 
motoragent zijn loopbaan te vervolgen, ik denk dat 
er een hoop mensen hem wel zullen herkennen van 
de foto. Martin is ook voorrijder bij deze organisatie 

Assen 25-9-2021

12
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heeft dus een boel ervaring en kan je een hoop vertellen over ideale lijnen rijden enz enz. Bij mij overigens 
verspilde  moeite, ik ben zo’n beetje de Picasso op de baan, met name de nieuwe strubben bocht, wat een ramp. 
Ik krijg hem maar niet onder de knie, krijg de knie daar wel aan de grond, maar dat is weer een ander verhaal. 
De ramshoek is echter ook weer een ander verhaal, met 200 km op de teller en dan linker knietje aan het asfalt, 
het blijft kikken zonder pilletje.

In 2011 heb ik mijn laatste wedstrijd gereden daarna ben ik gewoon af en toe relax een circuitdag gaan rijden op 
Assen en Spa Francorchamps (een waanzinnige race baan). Komt er wel op neer dat de ronde tijden schrikbarend 
omhoog zijn gegaan uiteraard, was het tot 2011 normaal om rondes te rijden van 1,56 min. nu ben ik al reuze 
blij met 2 minuten zal ongetwijfeld ook met de leeftijd te maken hebben, maar toch.

Voor het begin van de wedstrijd was ik wel zo zenuwachtig, ik kreeg het niet aan gebibberd, mijn hart bonsde 
heftig, mijn maag  pp"ftttt,  eten? Wwhhaaa, nee doe maar niet, toilet bezoek in overvloed. Wat dat woord 
wedstrijd al niet met je kan doen. Bij een normale circuit dag heb ik dat niet, dat is natuurlijk veel relaxer en ik 
wil natuurlijk nog steeds zo min mogelijk onderdoen voor de jonkies. We reden als team met zijn drieën dus 
ieder 3x 20 minuten gassen op Assen. Ik zou gaan rijden met mijn inmiddels oude vertrouwde Yamaha 600cc 
uit 2008 , de team maten (2 broers) hadden 750cc motorfietsen en  in totaal waren er 50 teams ingeschreven.

Op vrijdag hadden de 2 broers ook nog 6 training sessies geboekt, ik niet, dat trekt dit oude gebouw niet meer. 
Vrijdag rijden en dan zaterdag de wedstrijd, nee ik sla even over voor 6 sessies, wel ik had een nieuw setje 
banden aan geschaft en ging 2 keer de baan op om ze alvast in te rijden voor de zaterdag. Phil. één van de 
broers, zou de Le Mans start gaan doen dus sessie 1 rijden. Roy broer nummer 2 zou zijn motor vast houden 
zodat Phil gelijk op kon stappen en weg scheuren, het blijft een schitterend gezicht, de motoren aan de ene 
kant van de baan, de rijders aan de andere kant van de baan, de toeter gaat en de mannen gaan hollend naar 
hun motorfiets om de race te beginnen, ik zou als 3 de rijder mijn sessie gaan doen. Ik vind het rijden tof, te gek 
, gaaf,  maar de start, nee mag ik bedanken,  je zal b.v. in de eerste bocht bodem onderzoek gaan doen, dan komt 
er vervolgens nog een kudde mede coureurs achter je aan met een boel adrenaline die de helm uit spuit, ogen 
als tennisballen om dan vervolgens ook allemaal diezelfde bocht in gaan en dan lig jij daar,  met wat pech ben 
je vervolgens een weerspiegeling van een Perzisch tapijtje als ze allemaal voorbij zijn.

Mijn eerste sessie ging best wel oke, ik ging er wat voorbij maar werd ook ingehaald merendeels door de 
zwaardere motoren, maar draaide dezelfde ronde tijden als de 2 broers op mijn 600tje. Mijn tweede sessie werd 
een openbaring ???? na 3 rondes een code rood situatie, een mede coureur had zijn motorblok opgeblazen en 
dat betekend olie op de baan, gelukkig had hij het snel door een bleef ver van de ideale race lijn af. Nu is de 
regel bij code rood,  dat je in de volgorde van dat moment op de baan de pits straat in rijd en achter elkaar ga  
staan, als de baan weer schoon gemaakt is, dan is er eerst een opwarm ronde en pas als je weer over de start



finish lijn komt mag er weer ingehaald worden. Het zal niet zo zijn, sta ik als 4de opgesteld dus 44 rijders achter 
mij (er waren wat uitvallers) maar als 3de  voor me staat Wilco Zeelenberg, oud internationaal GP coureur en 
op dit moment team manager van het Moto GP team Petronas met Valentino Rossie als rijder.  Wat een gave 
relaxed kerel, best wel toegankelijk, kon even met hem babbelen tijdens de code rood situatie en jawel, had de 
euvele gedachte om hem bij de herstart bij te gaan houden om zodoende zijn bochten lijnen te volgen, want is 
het niet zo dat goed voorbeeld doet volgen en je bent nooit te oud om te leren ?????

Ja ja, keep dreaming, en toen werd ik weer wakker.  Mijn god zeg een opwarm ronde heeft voor mij nu een 
andere betekenis gekregen, tot ronduit halverwege het circuit kon ik hem bijhouden, al nam de afstand wel 
schrikbarend snel toe. Toen ik over start finish kwam was hij al ver, heel ver weg, wat wel gaaf was dat ik maar 
door 3 mede coureurs ben ingehaald in het vervolg van deze sessie. Het kwam zo uit dat ik de laatste sessie 
zou gaan rijden dus onder de finish vlag door, we hadden afgesproken dat Phil klaar zou gaan staan, als ik te 
vermoeid werd (of fouten zou gaan maken) ik zou als het niet meer ging een seintje geven als ik voorbij start 
finish kwam om vervolgens de ronde af te maken en de pits in te komen waarna Phil de laatste rondes zou gaan 
rijden.

Tot ik het sein zag nog 6 minuten te gaan dan zou de 3 uurs race erop zitten, grofweg dus nog 3 rondjes te gaan, 
dan maar de dood van de gladiatoren, maar die laatste 3 zal ik ook doen. Het lukte, maar ik was compleet af 
geserveerd, kon goudvissen in mijn laarzen houden, T- shirt uit wringen, uit mijn race pak kwam een lucht (zal 
jullie verdere info besparen) mijn helm zeik en zeik nat, maar wat was het gaaf. Wat ook gaaf was, toen ik bij de 
pitbox aan kwam stonden een aantal mensen voor me te klappen.

Peter kondigde al aan dat er in 2022 een endurance competitie gereden zou gaan worden van 4 races, toen ik 
van de Yamaha afstapte had ik zoiets van, het is mooi geweest zo. Dit was een mooie afsluiting, vanaf 2000 over 
de div. circuits geraced zoals, Assen, Oschersleben, Neurnbergring, Zolder en Spa Francorchamps.

Nu met het schrijven van dit verhaal, amper 2 weken later is het: EEHHHMM, wanneer gaan we weer. Stuur de 
datums maar op.

Groet Karel
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Volgend jaar worden van 22-31 juli de World Police 
& Fire Games (WPFG) in Nederland georganiseerd. 
Rotterdam wordt de hoofdspeelstad, maar de WPFG 
strijken ook neer in Den Haag, Zoetermeer en dichter 
bij huis in Capelle aan den IJssel, Zuidplas en nog 
veel meer gemeenten. Een geweldig evenement, 
dat je niet mag missen. Al meer dan 35 jaar doen 
deze wereldspelen iedere twee jaar een wereldstad 
aan. En nu is Rotterdam aan de beurt. Hoe zijn 
deze wereldspelen in Rotterdam terecht gekomen? 
Daarover gaat dit artikel. 

Voor de oprichting van de WPFG moeten we even 
terug naar half in de jaren tachtig. Toen werden in 
Californië (USA) de WPFG opgericht om politie- en 
brandweermensen de gelegenheid te bieden elkaar 
ook buiten het werk te ontmoeten. Het is bekend 
dat deze beroepsgroepen vaak naast elkaar staan 
bij grote branden en ernstige ongevallen. Dan kom 
je niet tot een gesprek en de WPFG bieden die 
mogelijkheden met sport en cultuur wel. In de loop 
der jaren zijn ook de douane en de ‘corrections’, 

oftewel de gevangenisbewaarders, aan het evenement 
als beroepsgroep toegevoegd. Volgend jaar worden 
meer dan zestig sporten georganiseerd op ruim dertig 
mooie locaties in Rotterdam en de rest van het land. 
Maar er is ook aandacht voor cultuur. Zo is er een 
mooie openingsceremonie in het Feyenoordstadion 
en is er een athletes village, waar gedurende de tien 
dagen, dat de WPFG duren, de deelnemers en hun 
supporters elkaar kunnen ontmoeten. En dat alles 
onder het genot van een drankje, hapje en een stuk 
entertainment. De komende maanden zal er meer 
en meer informatie over het evenement verspreid 
worden en uiteindelijk moet iedereen in Nederland 
ervan gehoord hebben. Om te weten hoe de WPFG in 
Rotterdam kwamen, moeten we terug in de tijd. 

Eerste deelnames
In 1988 kreeg ik voor het eerst te maken met de WPFG 
toen twee Canadezen in Geneve, tijdens een Europees 
politiekampioenschap atletiek, aan het flyeren 
waren. De WPFG zouden een jaar later in Vancouver 
plaats vinden en Nederland deed na een kort wikken 

Hoe de WPFG naar Rotterdam kwamen
Door: Wim de Rooij
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en wegen met een 75 sporters en supporters voor 
het eerst georganiseerd mee. Zelfs het Nederlands 
politievoetbalteam was vertegenwoordigd en bij de 
opkomst van de landen bij de openingsceremonie 
konden we het niet nalaten op klompen binnen te 
komen. Voor de vele geëmigreerde Nederlanders een 
mooie herinnering aan vroegere tijden en wij waren 
ze zo kwijt. Een prima eerste ervaring in een mooi 
land, alhoewel de terugvlucht met een bijna crash op 
het vliegveld van Edmonton de gemoederen nog wel 
even bezig hield. Maar de eerste kennismaking met de 
WPFG was uitstekend en in de aanloop naar de WPFG 
in Memphis 1991 waren er bijna driehonderd politie- 
en brandweersporters met hun families, die graag 
de reis zouden maken. Echter in het vroege voorjaar 
van dat jaar werden wereldwijd enkele vliegtuigen 
gekaapt met als gevolg dat de deelname in Memphis 
gehalveerd werd. Begrijpelijk dat men voor de eigen 
veiligheid kiest. Tijdens het verblijf in Memphis 
konden we er natuurlijk niet onderuit om Graceland, 
het huis van de veel te vroeg overleden Elvis Presley, 
te bezoeken. In ons team ook de vroegere politievrouw 
Ellie Lust en inmiddels bekend van televisie. Maar ook 
de ambassadeur van de WPFG Rotterdam 2022. Ellie 
deed in een bloedhete sporthal mee op het onderdeel 
volleybal en bleek de sport goed te beheersen. Met 
ko"ers vol medailles vlogen we weer naar Nederland 
…… met de KLM, want een ervaring als in Edmonton 
wilden we niet nog een keer hebben.

Na Canada waren de USA weer aan de beurt om in 1993 
in Colorado Springs de WPFG te organiseren. Na eerder 
de Rocky Mountains in Canada gezien te hebben, 
konden we ze nu aan de zuidkant bewonderen. Want 
het blijft een prachtige bergketen. Met het Nederlandse 
team zouden we drie weken in een motel verblijven. 
Dat is men niet gewend in de USA, want gebruikelijk 
is het om na een nacht weer verder te reizen. Echter 
niet de Nederlandse politie- en brandweersporters. 
Dat was wel een probleem voor de zanger Randy West, 
die iedere avond optrad. Na een week kenden we zijn 
programma wel en hebben we hem gevraagd onze 
muziek te draaien en dat deed hij met veel plezier. 

Net als in de vorige edities van de WPFG presteerden 
de Nederlandse sporters naar behoren en werden 
de nodige medailles weer mee naar huis genomen. 
De volgende stad, die de WPFG ging organiseren, lag 
wel wat verder weg. We moesten helemaal ‘down 
under’, waar Melbourne zich kandidaat gesteld had. 
De WPFG werden nu echt een wereldevenement. De 
Australiërs lieten zich van hun beste kant zien en de 
openingsceremonie was echt fenomenaal. Nog steeds 
staat deze openingsceremonie in de top 3. Na Calgary 
(1997) was Europa aan de beurt, waar de Zweedse 
stad Stockholm zich kandidaat voor de organisatie 
had gesteld. Weer een prima organisatie en een 
openingsceremonie in een klein, maar gezellig stadion. 
Inmiddels begon het bij mij een beetje te kriebelen. 
Als Nederlands team waren we nu al meerdere malen 
in grote steden gastvrij ontvangen. Dat zou toch ook 
in Rotterdam mogelijk moeten zijn? Dus werd hier en 
daar in Rotterdam de vraag uitgezet en dat resulteerde 
erin dat leden van de Rotterdamse korpsleiding en de 
brandweerdirectie de WPFG in Indianapolis (2001) 
bezochten. Ook de toenmalige directeur sport van 
de gemeente Rotterdam sloot zich bij het gezelschap 
aan. Het evenement werd door iedereen goedgekeurd 
en dat resulteerde in 2002 in een ‘site inspection’, 
het toetsen van de sportaccommodaties, van enkele 
leden van de overkoepelende wereldfederatie. Echter 
toen bleek dat nog niet alle diensten klaar waren voor 
de organisatie van zo’n groot evenement, waaraan 
gemiddeld toch een 10.000 sporters meedoen. Met 
hun families en andere supporters kon het uitgroeien 
tot een 30.000 betrokkenen, die zich tien dagen lang 

Door: Wim de Rooij
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in de stad zouden ophouden. Besloten werd om de 
kandidatuur in te trekken, wat door de wereldfederatie 
uitermate werd betreurd. 

Azië
De WPFG-trein ging echter gewoon verder en een 
jaar later landden ze weer in Europa, toen in 2003 
Barcelona aan de beurt was. De grootste deelname 
uit Nederland, want een 300 sporters en supporters 
reisden naar Spanje om daar mee te doen aan de WPFG. 
Deze editie van de WPFG zal vooral bekend blijven 
door een waanzinnig goede openingsceremonie en 
een organisatie, die het niet zo nauw nam met het 
toepassen van de regels. Die werden bij wijze van 
spreken nog tijdens de wedstrijd aangepast om vooral 
de eigen landgenoten in de prijzen te laten vallen. Toen 
vervelend voor sommigen, die een medaille door hun 
neus geboord zagen worden, maar nu kunnen we er om 
lachen. Na Barcelona volgden Quebec (Canada 2005), 
Adelaide (Australië 2007), Vancouver (Canada 2009) 
en New York (USA 2011). Voor mij was dit het moment 
om afscheid te nemen als delegatieleider, wat ik sinds 
1989 was geweest en waar we met de bestuursleden 
steeds de voorbereidingen voor de deelnemers tro"en. 
Zelf zou ik mij daarna wel als supporter aan de WPFG 

blijven verbinden. Dat zou echter heel 
anders lopen. Het was begin 2012 
dat Jos van der Vegt, onze huidige 
bestuursvoorzitter, een afspraak met 
mij wilde maken over de WPFG. Of 
ik het evenement kende en of het 
wat voor Rotterdam was? Wat dacht 
je wat? Nadat Jos ervoor gezorgd 
had dat alle ‘neuzen’ in dezelfde 
richting stonden konden we met de 
voorbereidingen beginnen. Er moest 
vaart worden gemaakt, want er zou 
ook nog een site inspection komen en 
we moesten ons voorbereiden op de 
bid. Net als bij de Olympische Spelen 
moet een stad, die de WPFG wil 
organiseren, een bid uitbrengen. Voor 
Rotterdam was de eerste gelegenheid 
Belfast, waar in 2013 de WPFG werden 
georganiseerd. Goed georganiseerd 

en met burgemeester Aboutaleb als aanvoerder van 
het team deden we een prima presentatie, echter 
de bid werd niet aan ons, maar aan het Chinese 
Chengdu toegewezen. Het was wel even slikken, maar 
het argument dat de WPFFG nog nooit in Azië waren 
georganiseerd woog toch zwaarder. Jammer, even 
uithuilen en opnieuw beginnen. En in Fairfax 2015 kon 
Rotterdam toch de vlag uitsteken, want de bid werd 
aan Rotterdam toegewezen en dus kon de organisatie 
verder worden uitgebreid. Zowel in Los Angeles (2017) 
en Chengdu (2019) mocht Rotterdam zich uitgebreid 
presenteren en we voelden dat de belangstelling 
groeiende was. Het verwachte aantal van 10.000 
deelnemers mocht wel eens ver overtro"en worden, 
omdat in Chengdu veel Noord-Amerikanen ontbraken 
en die wilden wel naar Rotterdam komen. Een mooi 
vooruitzicht, maar …… toen kwam corona. Door de 
planning van 2021 kon al gauw een streep worden 
gehaald en we hebben de WPFG naar 2022 moeten 
verplaatsen. Natuurlijk is corona de wereld nog niet 
uit en dat zal naar alle waarschijnlijkheid ook nooit 
gebeuren, maar in de zomer moet het allemaal lukken. 
Wat het betekent voor een continent als Australië, 
waar het dan weer winter is, is een kwestie van 
afwachten. 

Zie hier de geschiedenis van de WPFG en via welke 
weg dit wereldevenement naar Rotterdam gekomen 
is. Met een bestuur, een directie en een organizing 
committee, waarin diverse managers en bijna honderd 
sport coördinatoren druk bezig zijn om er straks voor de 
deelnemers een onvergetelijk moment van te maken. 
Zin om mee te doen? Kijk even op de website www.
wpfgrotterdam2022.com voor meer informatie. Wil je 
niet gaan sporten? Dan kun je je nog altijd aanmelden 
als vrijwilliger, want ook daarvoor is er voldoende te 
doen. Graag tot ziens op de WPFG in 2022.
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Mijn naam is Jeroen Kranendonk, 33 jaar oud, getrouwd 
met Manon en half maart verwachten wij ons eerste 
kindje.

In het dagelijks leven ben ik beroeps brandweerman 
bij brandweer Rotterdam, kazerne Mijnsherenlaan. 
Ook ben ik vrijwilliger bij brandweer Dordrecht.

Naast mijn werkzaamheden bij de brandweer train ik 
bijna elke dag om steeds een beetje fitter te worden 
en dus steeds beter in mijn sport, “CrossFit” te zijn. 
Niet alleen als atleet maar ook als coach. 

Toen ik de kans kreeg om naar China af te reizen en 
Nederland te vertegenwoordigen tijdens de WPFG 
was de keuze zo gemaakt. Of eigenlijk, een keuze was 
het niet, ik “moest” daar bij zijn! 

Toen ik aan mijn ouders vertelde dat ik zou gaan 
deelnemen was voor hun de keuze ook vrij makkelijk. 
Een dag later was ook hun ticket geboekt. In eerste 
instantie om een mooie rondreis door China te maken 
en halverwege die reis mij te supporten tijdens het 
CrossFit event. Echter kwamen wij er kort na het 
boeken van onze tickets achter dat er nog een paar 

plekken waren in het Nederlandse team dat zou 
deelnemen aan de Dragonboat Race. Mijn vader, ook 
vrijwillig brandweerman bij brandweer Dordrecht en ik 
besloten samen het Nederlandse team te versterken 
en deel te gaan nemen aan de Dragonboat Race.

Met één keer per week trainen een aantal weken voor 
vertrek, zouden wij die medaille wel even binnen halen 
met onze 10-persoons boot. In praktijk bleek dat wij 
het team waren met de meeste lol maar onder aan de 
ranglijst eindigde. Niet zo gek als je in China volkssport 
nummer 1 komt doen met een boot vol 50 plussers;)

Nadat wij, de Nederlanders onze eerste heat hadden 
gevaren kwamen de Belgen moedeloos naar onze 
warming-up tent, vragend om hulp. De mannen 
uit Antwerpen hadden zich ingeschreven voor de 
20-persoons race maar hadden zelf maar liefst 
acht man bij zich.. Natuurlijk was dit voor ons geen 
probleem en stapte we zonder te klagen ook bij hun 
in.

Steeds als onze heat geweest was, snel de 10-persoons 
boot uit en op naar die van de Belgen om daar weer 
te racen.

Dit was werkelijk waar fantastisch, zeker nadat de 
grootste van het stel, halverwege de race door zijn 
bankje zakte, we bijna om gingen en hij zijn peddel 
achter liet halverwege het meer…...

Ook in de 20-persoon wedstrijd hadden we het meeste 
plezier maar dit keer werden we geen laatste maar 
eindigde we net naast het podium op de vierde plek.

Door onze, inmiddels vrienden uit Antwerpen werden 
we uitgenodigd om later deze week feest te komen 
vieren tijdens hun “Belgische avond”. Dit bleek dan 
ook een groot feest, onder andere doordat hun 
hoofdsponsor het biermerk Maneblusser bleek te 
zijn en ze een aantal fusten mee hadden gekregen 
naar China. U kan zelf wel invullen hoe deze Belgische 
avond (lees nacht) verder is verlopen..

Deze avond was dubbel feest want vlak voordat de 
Belgische avond zou beginnen was de prijsuitreiking 
van het CrossFit event. Ik had, na 2 dagen alles gegeven 
te hebben tijdens verschillende workouts een zilveren 
medaille gewonnen. Fantastisch natuurlijk want dit 
was voor mij de reden om naar China te gaan.

Het Event waarvoor ik eigenlijk naar China ging bleek 
maar één van de vele mooie herinneringen gemaakt 
tijdens WPFG 2019. Op naar WPFG2022 dus!

Stukje WPFG Jeroen Kranendonk
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Hoe ontstaan mist en nevel?
Mist ontstaat wanneer de temperatuur van de lucht, 
gelijk is als de dauwpunt temperatuur. Waterdamp 
veranderd in waterdruppeltjes en die druppels hechten 
zich vast aan in de lucht zwevende stofdeeltjes of 
aerosolen. Aerosolen zijn zoutkristallen, klei- of 
zanddeeltjes of pollen, maar ze kunnen ook afkomstig 
zijn van roet en fijnstof.

Wanneer de lucht af gaat koelen, net voor zonsopkomst- 
of ondergang, ontstaat er vaak mist. Ook ontstaat het 
vaker op plaatsen met een hoge vochtigheid zoals een 
nat weiland of water. Denk aan een sloot, een grote 
vijver of een rivier. Als je leert om mist te voorspellen, 
dan kun je er goed op anticiperen als fotograaf.

Anticiperen op mist
Net als wolken, bestaat mist in verschillende vormen. 
Met dichte mist, maak je hele andere foto’s dan met 
grondmist. Elke vorm kun je op een andere manier 
fotograferen en ‘gebruiken’ voor landschapsfotografie 
of natuurfoto’s. Wel zal de lichtmeter van je camera 
in de war kunnen raken tijdens het fotograferen. Ook 
technisch moet je op blijven letten als op pad gaat!

Wat is een mistbank?
Een mistbank is een lokale flard mist die laag bij de 
grond is en kan verplaatsen bij het kleinste zuchtje 
wind. Ga op zoek naar een water waar wat mist hangt 

of zoek in een open landschap een zicht dat oostelijk 
is georiënteerd. Je kunt dan tegen het licht van de 
opkomende zon in fotograferen. De zon geeft de mist 
een warme, oranje gloed en je hebt gegarandeerd een 
hele sfeervolle foto. Door de mist is het licht langer 
zacht. Om het verschil tussen de voorgrond en de 
lucht kleiner te maken, kun je gebruikmaken van een 
grijsverloopfilter. Er gebeurd niets met de kleuren in 
je foto, maar zo’n filter verkleint het contrast doordat 
het grijze gedeelte, licht tegenhoudt. Als je geen filters 
hebt, dan kun je vanaf een statief foto’s maken met 
meerdere belichtingen. De foto’s zijn samen te voegen 
tot één geheel met software zoals Adobe Photoshop 
of Lightroom.

Landschappen met lagen. 
Heb je een telelens? Zoek dan eens een hoog 
standpunt op zoals een uitkijktoren of een ander 
uitkijkpunt. Door vanuit de hoogte te fotograferen 
met een telezoom objectief, kun je heel mooi de 
lagen van een landschap in beeld brengen. Je zult 
met een relatief lange sluitertijd moeten werken, 
omdat er waarschijnlijk weinig licht aanwezig is. Zet je 
camera daarom op een statief, zet de stabilisatie van 
je camera of je lens uit en gebruik de automatische 
scherpstelling niet. De automatische scherpstelling 
van je camera weet in deze situaties niet goed waar er 
op moet worden scherpgesteld.

Fire Focus
Fotoclub

Landschappen fotograferen in de mist
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Laaghangende mist
Als de temperatuur van de grond lager is dan van de 
lucht, kan er grondmist ontstaan. Dit komt niet zo 
vaak voor. Het is interessant om foto’s te maken als 
de onderwerpen een beetje boven de grond lijken te 
zweven. Een landschap dat je al van binnen en buiten 
kent omdat je het vaak op de foto vastgelegd hebt, kan 
er totaal anders uitzien met deze laaghangende mist. 
Je hoeft echt niet ver van huis te gaan. Weilanden met 
bomen zijn nagenoeg overal!

Extreem dichte mist
De meeste fotografen hebben de neiging om thuis te 
blijven in extreme situaties zoals met dichte mist of 
met heel slecht weer. Maar als je een goed onderwerp 
hebt, kan dichte mist een mooie toevoeging zijn. Dit is 
een goede gelegenheid om eenvoudige, sobere beelden 
te maken die je normaliter niet kunt maken omdat er 
storende elementen in de omgeving zichtbaar zijn. 
Met dichte mist, verdwijnen deze. Onthoudt dat je 
foto’s snel wat grauw en grijzig kunnen worden. Je 
moet dus wat overbelichten!

Mist in de bossen
Wanneer het mistig is, dan is een bos een ideale plek 
om naartoe te gaan als fotograaf! De gewone ‘chaos’ 
is weg en het is makkelijker om het bos in beeld te 
brengen. Het licht is mooi zacht en de sfeer is geweldig. 
Je zult beter moeten letten op het maken van een 
goede compositie, bijvoorbeeld met behulp van de 
regel van derden. De foto’s van een mistig bos, lenen 
zich bovendien goed voor zwart-wit omzettingen.

Belichting en beeldbewerking
Wanneer je foto’s maakt in de mist, is het nodig om ze 
iets te overbelichten. De beelden zijn dan veel minder 
grijs en grauw. Door de ‘hooglicht waarschuwing’ 
van je camera in te schakelen, kun je goed in de 
gaten houden dat er geen details verloren gaan. Het 
contrast zal wel lager zijn. Dit kun je makkelijk in de 
beeldbewerking aanpassen in Adobe Photoshop of 
Lightroom. Let er wel op dat je niet ‘uitschiet’ en te 
veel contrast of kleurverzadiging toevoegt. Dan wordt 
het resultaat onnatuurlijk. Kan je camera in RAW 
fotograferen? Kies dan voor dit bestandsformaat. Een 
RAW-bestand heeft veel meer informatie in zich dan 
een JPG-bestand, wat je meer mogelijkheden geeft in 
de nabewerking. Alleen is een RAW bestand groot, dus 
er kunnen aanmerkelijk minder foto’s op je memory 
card.

Kun je mist voorspellen?
Ja, je kunt mist voorspellen! Er bestaan handige 
websites en apps waar je gedetailleerde voorspellingen 
van het weer kunt bekijken. Ook de dauwpunt 
temperatuur is belangrijk: mist ontstaat namelijk 
wanneer de temperatuur van de lucht, in de buurt 
komt van het dauwpunt. Is het overdag warm en koelt 
het ‘s avonds flink af? Dan heb je, zeker in de herfst, de 
volgende dag een grote kans op een mistige morgen!
Op accuweather.com kun je alle informatie vinden 
die je nodig hebt. Ook met de app WeatherPro, een 
musthave voor elke natuurfotograaf, kun je het 
dauwpunt opzoeken. Houdt rekening met de snelheid 
van de wind. Als het hard waait, dan zal de mist of 
nevel vervliegen.

Ga op tijd op pad
Mist kan snel optrekken en het kost tijd om je statief 
neer te zetten en je camera in te stellen! Verwacht je 
mist? Zorg er dan voor dat je vroeg aanwezig bent op 
de plek waar je foto’s wilt maken, minimaal een half 
uur voor zonsopgang. Ook hier is het handig om van 
te voren een fotolocatie te verkennen en te bedenken 
wat je op de foto wilt hebben. Zo kun je het moment 
helemaal benutten.

Alle tips samengevat
• Gebruik sites en apps om mist te voorspellen
• Onthoud oostelijk georiënteerde fotoplekjes
• Fotografeer de landschappen met tegenlicht
• Let op bijzondere bomen of mooie kerktorens
• Gebruik een telelens vanuit een hoog    
 standpunt
• Zorg dat er geen condens op je lens of filter zit
• Houdt altijd je histogram goed in de gaten

Veel plezier bij het fotograferen van mist! 
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Op zaterdag 8 januari organiseert PV De Brandweer in de Margriethal in Schiedam na twee jaar weer het VRR 
Nieuwjaarstoernooi.
Kijk op www.pvdebrandweer.nl voor alle laatste info.

VRR Nieuwjaarstoernooi 2022

Ingezonden stukken

Ook andere berichten, zoals geboortes, belangrijke mededelingen (die te klein zijn voor een 
artikel) en dingen die u te koop of gratis aan wil bieden, zijn in dit blad welkom.

Op 10 sept. jl. is op 67 jarige leeftijd 

Harry in’t Hout
overleden.

Op 9 oktober is op 59 jarige leeftijd

Ap Streefkerk 
overleden.

Op 19 november 2021 is op 48 jarige leeftijd 

Walter Verduyn
overleden.

AFGELAST
AFGELAST



Na een emotioneel afscheid tijdens het zelfde 
weekend was er zondagmiddag 17 oktober 
ook tijd om even de zinnen te verzetten met 
een luchtig PV-evenement. De allereerste 
editie van ‘Koken met Eus’ werd gehouden 
bij distilleerderij Rutte & Zn. in het oude 
centrum van Dordrecht. 

Er werd daar met een kleine maar gezellige 
club van slechts vijftien personen een gin-
workshop gehouden. Een groter aantal 
deelnemers was helaas niet mogelijk 
vanwege de corona-maatregelen. Het was 
een succes en dit smaakt naar meer. Er zullen 
de komende jaren zeker vaker van dit soort 
uitjes komen. 

Even de gin-workshop in een notendop. Bij 
binnenkomst kreeg iedereen een gin-tonic 
om al meteen een beetje in de stemming 
te komen. Na een korte uitleg over wat de 
workshop zoal inhield en een boeiend verhaal 
over het ontstaan van de distilleerderij die al 
sinds 1877 bestaat, volgde een rondleiding 
door de distilleerderij. Een interessante 
tocht langs ketels, botanicals, concentraat en 
opslag. 

Na terugkomst in het vertrek boven werd 
er een kleine proeverij met verschillende 
soorten gin’s en jenevers gehouden. Zoals 
jullie misschien weten is gin ooit uit jenever 
ontstaan. Daarna mocht er een eigen gin 
samengesteld worden. De makers mochten 
kiezen wat het gewenste alcoholpercentage 
zou worden en welke smaken er gecreëerd 
zouden worden. Denk aan kruidig, fris of 
zoet. Het eindresultaat was 500 ml van de 
zelfgemaakte gin die mee naar huis mocht. 
Iedereen kreeg ook nog een leuk aandenken.

Zo’n workshop maakt hongerig dus werd er 
in de mooie oude binnenstad van Dordrecht 
met zijn allen aansluitend een heerlijk vorkje 
geprikt en werd er nog wat na geborreld. 
Deze middag en avond werd er veel gelachen. 
Het was een ouderwets gezellig, geslaagd 
PV-uitje waar het naast lekker eten en 
drinken allemaal draaide om vriendschap, 
broederschap en saamhorigheid. Zo doen wij 
dat in de brandweerfamilie. 

Eus Heugens
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Verslag Koken met Eus bij Distilleerderij 
Rutte & Zn. Door: Eus Heugens
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Een krantenknipsel uit een wijkblad, aangereikt door Cees van 
Linschoten (bedankt Cees). Als kop gebruik ik Cor Riedijk omdat 
deze oud collega bekend is, vooral bij de oudere garde. Maar het 
gaat hier om het echtpaar Riedijk. Zij hebben een lustrum bereikt 
en daarmee de krant gehaald. Ik zal hier letterlijk het artikel 
opschrijven zoals het in het wijkblad staat.

AL 65 JAAR GELUKKIG SAMEN.
Capelle* Het echtpaar Riedijk is al 65 jaar getrouwd. Hun eerste 
ontmoeting vond plaats in 1948, bij de bouw van de zondagschool. 
Het echtpaar verloofde zich in 1953 en trad op 12 september 1956 
in het huwelijk. “In september 1957 werd onze zoon geboren en in 
december 1959 kwam onze dochter”. De heer Riedijk werkte sinds 
1964 bij de Rotterdamse Brandweer, waar hij zich opwerkte tot 
brandmeester. In 1980 werden zij voor het eerst opa en oma van 
een kleinzoon. De tweede volgde in 1983 en in 1985 kwam er ook 
nog een kleindochter. Deze drie kleinkinderen zorgde ook nog eens 
voor zes achterkleinkinderen. Het echtpaar woont al sinds 1978 in Capelle.

Cor is jaren lid geweest van onze PV, maar doordat zijn ogen slecht werden moest hij stoppen met de activiteiten. 
Wij, van de PV, wensen hun nog vele gezonde jaren samen.

Frits Wiegman en René Vonk organiseren samen met PV De Brandweer op woensdag 
16 en donderdag 17 februari 2022 een busreis naar het mooie Winterberg in Duitsland. 
Inclusief een goede overnachting en Duits ontbijt.
Wie gaat er mee om te skiën, snowboarden, wandelen of om vooral te après-skiën?
 
Meer info of jezelf aanmelden?
Doe dit a.u.b. voor 31 januari 2022.
Stuur een mail naar: rene.vonk@vr-rr.nl

Cor Riedijk.

Winterberg
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Zaterdag 20 november 2021, bereikte ons het droevige 
bericht dat onze brandweer collega Walter Verduyn 
gisterochtend is overleden. Hij mocht slechts 48 jaar 
worden. Walter is in het bijzijn van zijn vrouw Martine 
en de kinderen ingeslapen. Walter was al geruime tijd 
ernstig ziek en was de laatste weken erg achteruit 
gegaan. We verliezen een zeer gewaardeerde vriend, 
collega en hulpverlener.

“Walter’s hart stond voor de brandweer altijd in vuur 
en vlam”, aldus Arjen Littooij namens de directie. 
“Walter was voor velen een van de voorbeelden van 
brandweermensen die vanuit de wacht de stap hebben 
weten te zetten naar het (midden)management van 
de Brandweer. Ik weet dat hij door velen op handen 
werd gedragen. Het is verschrikkelijk triest en niet 
te bevatten om op zo’n jonge leeftijd te moeten 
overlijden en Martine, Thijmen en Feline te moeten 
achterlaten. Het is heel verdrietig dat dit zo moet zijn.
R.I.P Walter.

Walter Verduyn



Het was voor verschillende deelnemers vroeg op staan, 
Joop Larssen was al om half 7 paraat op de Kazerne 
Keyenburg.

De reizigers werden verrast door de dienstdoende 
ploeg met ko!e en thee.  We konden gelukkig ook 
nog even naar de WC.  Heel veel dank daarvoor.

Om precies 10 uur vertrokken we, op weg naar de ko!e 
met gebak bij v/d Valk in Zaltbommel, wat natuurlijk 
weer heerlijk gesmaakt heeft. Er werd gezellig 
gebabbeld en veel oude verhalen opgehaald. Daarna 
werd de reis hervat, op weg naar de Alpacaboerderij in 
Vorstenbosch.

Daar was het tijd voor de High Tea, waar uitgebreid 
van genoten werd. Er was  van alles bij, zoet en hartig 
dus voor elk wat wils, ik had het absoluut niet willen 
missen. Toen werden we uitgebreid geïnformeerd over 
wat voor dieren de Alpaca’s eigenlijk zijn. En  wat ze 
leveren voor de mensen, zoals wol wat heel zacht is. 
Ook melk,  wat op de boerderij alleen gebruikt wordt 
voor de jongeren van de Alpaca’s.

We mochten ze voeren wat erg leuk was om te doen, 
het zijn leuke dieren maar knu"elen ging niet jammer 
genoeg. Wel aaien op de rug en in de nek. Het was heel 

interessant om mee te maken.

Bij de boerderij is ook een vakantiepark met prachtige 
luxe tenten wat zeker een aanrader is voor mensen 
met  kinderen

Het is altijd weer gezellig om elkaar weer te zien, wat 
door de Corona lang geleden was. Dus er werd heel 
wat gepraat onder en over elkaar.

Tegen de klok van half 5 vertrokken we weer, op weg 
naar het Barbecue restaurant “Smook” in het centrum 
van Vorstenbosch.

We kregen een zeer uitgebreid bu"et waar zichtbaar 
van werd genoten en met een drankje erbij. 

En natuurlijk ook een heerlijk toetje. Onze dag kon niet 
meer stuk. Na het heerlijk bu"et werd het weer tijd om 
huiswaarts te keren en om half 10 werden we netjes 
bij de Kazerne Keyenburg afgezet en ging iedereen 
weer voldaan naar huis. Ik moet zeggen we zijn echt 
verwend met deze mooie Najaarstocht,  ik heb er echt 
van genoten en wil hierbij de P.V hartelijk bedanken 
voor het organiseren van deze geweldige dag.    
    
Joke de Witte.

29 september Najaarstocht van de P.V.
Door: Joke de Witte.
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Door: Joke de Witte.
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Jaarlijks belanden duizenden mensen op de eerste hulp 
door een valpartij: bont en blauw, met hoofdletsel of 
zelfs botbreuken. Gelukkig kun je veel doen om vallen 
te voorkomen. 

Loop niet op sokken
Simpele aanpassingen zorgen ervoor dat de kans om 
thuis te vallen veel kleiner wordt. Haal bijvoorbeeld 
losliggende kleedjes weg, zodat je niet uitglijdt of 
struikelt. Monteer een leuning langs de trap. Vervang 
het bad door een douchecabine waar je makkelijk in en 
uit stapt. Zorg voor voldoende licht in het trappenhuis 
(vaak vallen mensen in het donker) en doe de lichten 
aan als je ’s nachts naar het toilet gaat. Vermijd ook zo 
veel mogelijk gladde vloeren en loop niet op sokken. 
Antislipstrippen op gladde traptreden of tegels zorgen 
voor meer grip. En met een extra intercom voor de 
deurbel of een extra handset voor de telefoon hoef je 
niet te rennen.

Kijk uit met een multifocale bril
Ook goed kunnen zien is belangrijk om valpartijen te 
voorkomen. Als je ouder wordt, zie je minder diepte 
en contrast. Dat is een extra uitdaging voor de balans. 
Toch is een nieuwe bril niet altijd de oplossing. Want 
wat blijkt: juist mensen met een nieuwe bril vallen 
vaker. Dit komt doordat de ogen moeten wennen 
aan de glazen. Ook blijkt dat de multifocale bril 
(waarmee je zowel veraf als dichtbij ziet) een extra 
valrisico met zich meebrengt. Het tast namelijk de 
dieptewaarneming aan. Ben je veel buiten, dan is een 
gewone bril met enkelvoudige glazen – waarmee je óf 
dichtbij óf veraf scherp kunt zien – een beter idee.

Poets je tanden op één been
Naarmate we ouder worden, vermindert het 
evenwichtsgevoel. Ook een te lage bloeddruk, 
suikerziekte en geheugenproblemen zorgen ervoor 
dat we minder stabiel lopen en dus meer risico hebben 
op valpartijen. De beste manier om een betere balans 
te krijgen: sterkere spieren en botten kweken. Dat doe 
je door te bewegen. Experts raden aan dagelijks 20 
minuten ‘matig intensief’ te bewegen (bijvoorbeeld 
door tijdens een wandeling stevig door te stappen 
of te fietsen) én twee keer per week oefeningen te 
doen voor meer balans en sterkere spieren. Hiervoor 
hoef je niet naar de sportschool; ook thuis kun je veel 
doen. Denk aan tuinieren, schoonmaken en alledaagse 
klusjes waarbij je een beetje extra kunt bewegen. 
Poets bijvoorbeeld je tanden op één been en buig een 
paar keer door de knieën bij het in- en uitruimen van 
de vaatwasser.

Decennialang stond Nederland ’s ochtends om 
vijf over zeven klaar bij de radio voor de dagelijkse 

ochtendgymnastiek met Ab Goubitz; nu kun je 
meedoen met het tv-programma Nederland in 
Beweging. Wil je liever bewegen onder professionele 
begeleiding? Bij veel buurthuizen en sportclubs kun 
je terecht voor beweeglessen of meedoen aan een 
cursus valpreventie. Ook geven gespecialiseerde 
fysiotherapeuten Otago- en In Balans-cursussen. 
Hier kun je leren hoe je valpartijen kunt voorkomen. 
Wie een rollator gebruikt om te lopen, doet er goed 
aan deze regelmatig te laten controleren. Werken de 
remmen bijvoorbeeld nog wel goed? Veel ziekenhuizen 
en zorginstellingen organiseren een ‘rollator-apk’.

Pas op met de medicijnen
Sommige medicatie beïnvloedt het evenwichtsgevoel. 
Dat geldt bijvoorbeeld voor slaappillen en medicijnen 
die de bloeddruk verlagen. Ook plaspillen en 
antidepressiva vergroten het risico op vallen. Slik je 
verschillende soorten medicijnen? Overleg met de arts 
of apotheek of je met sommige kunt minderen. Want 
juist de mix van verschillende medicijnen werkt vallen 
in de hand. Wees ook voorzichtig met oogdruppels en 
ooggel, aangezien deze het zicht beïnvloeden.

Slik vitamine D
Wat wél goed is om toe te voegen aan je medicijnkastje 
is vitamine D. Het zorgt voor sterke botten en spieren 
en heeft een gunstig e"ect op de balans. Vitamine 
D maken we in ons lichaam aan onder invloed van 
zonlicht. Wie niet veel buiten komt, kan makkelijk een 
tekort aan vitamine D oplopen. Uit onderzoek blijkt 
dat mensen die zowel vitamine D als calcium slikken 
aanzienlijk minder vaak een gebroken heup oplopen. 
Vitamine D koop je bij de drogist. Twijfel je of je een 
tekort hebt, laat het dan testen bij de huisarts.

Feiten over vallen

•

•

•

•

•

KIJK UIT ! Val niet.

Elke 5 minuten meldt een 65-plusser zich bij de 
Spoedeisende Hulp van het ziekenhuis na een val. 
Per jaar zijn dit er 96.000.

Bij 11 procent veroorzaakt de val hersenletsel.

Bij 14 procent leidt de val tot een gebroken heup.

Na een ernstige val is het leven vaak niet meer 
hetzelfde, zelfs niet wanneer het lukt om na het 
revalideren de draad weer op te pakken. Zelf 
koken, boodschappen doen, een ommetje maken: 
soms is dat niet meer vanzelfsprekend.

Valpartijen in huis lopen vaak slechter af dan op 
straat.
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Helden en Strijders

Foto: Jeannet van Malssen
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Wegens aanhoudende technische problemen met de oude Facebookpagina zijn we in oktober gestart met een 
frisse, nieuwe pagina.
Ga er a.u.b. heen en klik op ‘Vind ik leuk’.

https://www.facebook.com/PV-De-Brandweer-Rotterdam-NIEUW-101385402327316/

Nieuwe Facebookpagina
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Evenementen
Agenda 2022/2023
Helaas is alles nog steeds onder voorbehoud maar we hopen dit voor jullie te kunnen organiseren.

2022

2023

Zaterdag 8 januari 
VRR Nieuwjaarstoernooi 
2022
in de Margriethal in Schiedam

Woensdag 18 mei
Voorjaarstocht

Woensdag 16 en 
donderdag 17 februari 
Winterberg

Zaterdag 4 juni 
Motortoertocht

Voorjaar 
Koken met Eus, Oesters

Zaterdag 25 juni 
Zomerevenement

Najaar 
Karten

Woensdag 5 oktober
FLO-dag

Woensdag 30 november
Dagje Kerstmarkt

Zaterdag 3 december 
Het Grote Sinterklaas 
Feest
Zaterdag 17 december 
Decemberparty

Zaterdag 7 januari 
VRR Nieuwjaarstoernooi 
2023

Woensdag 13 april
Algemene 
Ledenvergadering (ALV)

Niet verschijnen zonder reden 
Helaas komt het af en toe voor dat PV-leden een ticket hebben gekocht maar toch, zon-der geldige reden niet 
verschijnen bij een evenement. Dat is erg vervelend, zeker als het een uitverkocht evenement betreft. Andere 
leden die op de reservelijst stonden, hadden dan heel blij geweest met de vrijgekomen plaatsen. Wanneer wij 
hen op het op het aller-laatste moment bellen hebben deze mensen vaak al iets anders gepland.

Ook willen we benadrukken dat een ticket voor een feestje soms maar 7,50 euro voor PV-leden kost. Maar de 
werkelijke kosten zijn een veelvoud hiervan. De uitbater rekent uiteraard het volle bedrag en gaat uit van het 
vooraf doorgegeven aantal personen. Er is door hem rekening gehouden met personeel en inkopen. Op die 
manier betalen we voor lege stoelen en wordt er contributiegeld van alle leden verspild. En daar houden we 
niet van.

Daarom geldt deze algemene regel nu de evenementen misschien weer in zicht komen: 

Bij het niet verschijnen op een evenement of het zonder een geldige reden afzeggen van deelname aan 
een evenement, wordt de volledige kostprijs evenement per deel-nemer berekend. Afzeggen kan uiterlijk 
5 werkdagen voor het evenement.

Uitzonderingen zijn er natuurlijk bij ziekte of ander serieus ongemak.
Maar geef dit dan a.u.b. zo snel mogelijk door aan een bestuurslid. Liefst enkele dagen van tevoren. Dan maken 
we mensen van de reservelijst blij of verlagen, als het nog op tijd is, het aantal deelnemers bij de uitbater.

Hartelijk dank voor jullie medewerking.

Het bestuur.

Zijn er vragen over de agenda?
Mail dan a.u.b. naar: 
info@pvdebrandweer.nl
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Lid worden van de PV?
Word op eenvoudige wijze lid van PV De Brandweer Rotterdam via de link:

www.pvdebrandweer.nl/inschrijven

Je hebt daardoor direct voordelen zoals gebruik van het Sociaal Fonds en flinke kortingen 
bij onze evenementen. Er is de verplichting minimaal 1 jaar lid te blijven. Na het invullen en 
verzenden ontvang je binnen enkele werkdagen een email met een bevestiging en korte uitleg.

Voor de actieve leden (nog aan het werk bij de VRR).
De contributie van 3 euro per maand wordt vanaf 1 september 2019 niet meer via de VRR-
salarisstrook afgehouden. Dit wordt nu via een door jou zelf nog in te vullen machtigingskaart 
geregeld. Meer info hierover staat in de bevestigingsmail.

Voor de in-actieve leden (FLO, NAR, pensioen etc.)
Ook naar elk nieuw in-actief lid zal er een zelf in te vullen machtigingskaart worden verzonden. 
De betaling van 27 euro per jaar vindt automatisch plaats rond eind januari van elk kalenderjaar. 
Meer info hierover staat in de bevestigingsmail.

Zijn er nog vragen? Neem dan contact op met Freek van Zoest
Mail: freek.vanzoest@vr-rr.nl

Contributie is, samen met de subsidie van de VRR de motor waarop PV De Brandweer 
kan draaien. Hierdoor kunnen we bijna maandelijks een evenement organiseren en de 
ticketprijzen hiervoor laag houden. Of bijvoorbeeld een onvergetelijk Sinterklaasfeest, 
gezellige Decemberparty, een avond Karten of een geweldig Nieuwjaarstoernooi neerzetten. 
Ook worden er vanuit ons Sociaal Fonds bij rouw, trouw, jubileum, ziekte of geboorte bloemen 
of een aardigheidje van betaald. De schitterende Barend Foks beeldjes worden ook van de 
contributie betaald.

Een personeelsvereniging is er voor het collectief. 
PV De Brandweer is al 40 jaar van jullie, voor jullie.


