Verslag bijeenkomst platform sportinstructeurs brandweer
Nederland(PSBN) 23 april 2015 in Amstelveen (VR-Amsterdam
Amstelland)
Aanwezigen: Zie presentielijst in de bijlage
1. Welkom en introductie Coördinator
Peter Peperkamp heet iedereen weer welkom bij alweer de 3e PBSN bijeenkomst en
neemt de agenda door. Speciaal welkom voor Jos Hendriks, zie verder punt 2.
Agendapunten 3 en 4 worden omgewisseld vanwege de tijd.

2. Korte weergave huidige stand van zaken
Jos Hendriks komt eigenlijk “afscheid nemen” van dit platform omdat hij niet langer meer
actief is als landelijke projectleider implementatie PPMO. Vanwege koerswijziging
Brandweer Nederland en verschil in visie is Jos Hendriks gestopt en heeft Ellen Buskens
(VRGM) per 1 april het stokje overgenomen. Hierdoor heeft Jos Hendriks in feite geen
bemoeienis meer met PPMO maar wil wel de laatste stand van zaken delen met
aanwezigen:
Stopzetting Stairmaster door S.Z.W. heeft grote gevolgen gehad voor brandweer
Nederland. Vele meldingen van incidenten zijn niet door gemeld zoals verplicht en
aangezien er “slechts” 2.000-3.000 keuringen zijn geweest is was dit vooralsnog
te weinig om nu al conclusies te trekken en aanpassingen te laten doen. Het zou
zeer wenselijk zijn om een landelijke database te maken waarin alle data van alle
regio’s (anoniem!!!) beschikbaar zijn. Wellicht rol voor PBSN hierin?
De fabrikant/importeur van de stairmaster heeft aanpassing gedaan aan de
stairmaster (platform + trapleuning) en is nu dus ok verantwoordelijk hiervoor.
Gevolg is dat zij nu waarschijnlijk de Stairmaster weer “kaal” aan gaan bieden
omdat de aangepaste versie nooit goedgekeurd is en geen RIE heeft ondergaan.
Brw Nederland gaat waarschijnlijk het protocol aanpassen maar dit moet dan t.z.t.
goedgekeurd gaan worden in de Brandweerkamer, want alleen zij zijn bevoegd.
Het huidige advies om één hand vrij te houden is volgens Jos niet gevalideerd.
Het SEH plan + BHV moet in ieder geval in orde zijn bij de huidige keuringen in de
trappenhuizen.
Volgens Jos is signaal vanuit PBSN belangrijk dat de Stairmaster wel degelijk een
veilige manier is om te keuren, zolang je deskundig opgeleid personeel de
keuringen laat afnemen. Huidige opleiding voor testleider zijn vanwege de
ontwikkelingen even uitgesteld.
De RIE moet nu afgewacht worden en ook andere alternatieven voor de
stairmaster zullen nu bekeken worden.
Er is landelijk geen regie op toezicht gebruik van het type/soort BBT baan. Er
blijkt niet overal gebruik gemaakt te worden van de “originele” BBT baan van

Bodyshape, dus zijn er nu allerlei zelfgebouwde varianten. Jos roept op om de
integriteit als sportinstructeurs hoe dan ook hoog in het vaandel te houden.
Verzoek vanuit de groep om voor komende overleg Ellen Buskens uit te nodigen. Als
PBSN kan er een advies als “experts fysieke vakbekwaamheid” afgegeven worden.
Actie Peter Peperkamp

3. Themadag: BFT als instrument voor trainingen van personeel
Voorheen was er vanuit de brandweer sportbond het BLV (Brandweer Lichamelijk
Vaardigheid) waarbij collega’s een praktijkgericht examen konden afleggen als proeve
van bekwaamheid naast de PGO keuring. Van de aanwezigen kent ¼ het bestaan van het
BLV en hebben 4 ooit examen gedaan. Dit is echter op een gegeven moment
opgehouden te bestaan maar Dick Nap acht de tijd rijp dit nieuw leven in te blazen en
stelt voor om het de BFT (Brandweer Fitheid test) in te voeren. Hij ligt de opzet toe
a.d.h.v. een presentatie waar hij de aanwezigen stapsgewijs doorheen loodst. De
brandweer Fitheid Test bestaat uit de volgende 5 onderdelen:
1) 5 km hardlopen
2) BFT zaal/hindernisparcours
3) Brandbestrijdingstestbaan
4) Traplooptest (3 keer naar de 3e etage)
5) Zwemproef
De concept uitwerking staat in de PowerPoint die nagezonden zal worden (zie bijlage)
Er zal een BFT testleider komen om te examineren en de personen die geslaagd zijn
krijgen bijvoorbeeld een certificering/baton/medaille. Deze examencommissie zal onder
de brandweersportbond vallen. Er blijkt onder de aanwezigen draagvlak voor het idee,
dus Dick gaat dit verder uit werken en zal de PowerPoint doormailen. Actie Dick Nap.

4. Themadag: Trainingen voor en na de keuring/test t.b.v. PPMO
Naar aanleiding van de vorige bijeenkomst is er input gegeven voor PPMO trainingen
gerelateerde. Peter geeft aan dat Twente deze input meegenomen heeft en gebundeld in
één document. Document wordt uitgedeeld en bekeken en besproken. Iedereen is vrij
om deze trainingen toe te passen zodat er meer structuur en eenheid komt in de wijze
waarop brandweercollega’s getraind worden. Verzoek van Peter Peperkamp om vanuit de
andere regio’s ook kant en klare trainingsprogramma’s aan te leveren en zodoende uit te
wisselen. Actie iedereen
Er wordt onder aanwezige sportinstructeurs gesproken over de trainingen die aan de
brandweercollega’s gegeven worden. Er blijken echter in steeds meer regio’s sportoefenleiders opgeleid te worden om de dagelijkse trainingen te leiden/begeleiden.
Rotterdam-Rijnmond heeft de vorige keer tekst en uitleg gegeven en deze keer geeft Ed
Bosse (Kennemerland) aan dat zij ook 40 opgeleide sport oefenleiders hebben, opgeleid
door sportinstructeurs, die hierover de coördinatie houden. De vraag wordt gesteld of en
hoe deze “sport-oefenleiders” verzekerd zijn of aansprakelijk gesteld kunnen worden als
er iets mis gaat. Er komt geen duidelijk antwoord. Actie voor komende vergadering om
te verifiëren. Actie Ed Bosse/(allen)
Sportschema’s zullen geclusterd worden en op de button Sportinstructeurs op website
www.brandweersportbond.nl te vinden zijn.
Iedereen is het er over eens dat Bootcamp en Crossfit ook goede voorbereidingen zijn.
Hier kan wellicht ook wat meer informatie gegeven worden bij een volgende bijeenkomst.

Bespreken actielijst (zie onderaan verslag voor actiepunten) :
Huidige actielijst wordt besproken en zal worden bijgewerkt:
1) In de landelijke leidraad oefenen Zou een oefenkaart PPMO/fysieke vakbekwaamheid
komen, maar die lijkt vooralsnog niet af.
2) Whats App groep is aangemaakt
3) Facebook pagina is aangemaakt: PSBN (overheidsorganisatie)
4) Button Sportinstructeurs op website is aangemaakt
5) Mailgroep aanmaken PBSN is gebeurd
6) Project sportoefenleider R’dam Rijnmond > info bij Lars kromhout of Mart van
Blitterswijk
8) Format RIE staat op website Brw Nederland bij PPMO documenten

6. Sportevenementen
We bespeuren de trend dat “alternatieve” sporten zoals bijvoorbeeld Mudmasters en
obstacle run erg in trek zijn en de traditionele sporten (volleybal, tennis, wielrennen
etc..) aan populariteit verliezen. Idee wordt geopperd om een keer een landelijk sportdag
te organiseren. Drenthe/Assen speelt met het idee om Crossfit games te organiseren. Dit
zal verder uitgewerkt en besproken worden met Peter Peperkamp. Doelstelling blijft om
elke Veiligheidsregio minimaal één sportevenement te laten organiseren.

7. Rondvraag
De vergaderfrequentie wordt besproken. Voorkeur gaat uit naar 2 keer per jaar of
tussendoor extra indien noodzakelijk.
Idee wordt geopperd om 2e deel van de bijeenkomt voortaan samen iets sportiefs
te gaan doen. Wie concreet idee heeft mag dit inbrengen
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