Verslag Dutch Ultimate Fire Fighter (DUFF) - 8/9 september 2018
Titel beste brandweerman van Nederland gewonnen door de Hagenees Bob uit den
Boogaart!
ROTTERDAM – Tijdens de Wereldhaven Dagen in Rotterdam vond de tweede editie
van de Dutch Ultimate Fire Fighter (DUFF) plaats. Dit Nederlands kampioenschap is
voor de tweede keer gewonnen door de Hagenese brandweerman Bob uit den
Boogaart. De titel beste brandweervrouw ging naar Jody Sans van het brandweerkorps
Amsterdam- Ysbrand. Beiden ontvingen een ticket voor deelname aan de World Police
& Fire Games in Chengdu in 2019 uit handen van Erica Terpstra.

Het Nederlands Kampioenschap Ultimate Fire Fighter wordt georganiseerd door de
Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond en de stichting World Police & Fire Games
Rotterdam 2021. Net als vorig jaar moesten de deelnemers een zwaar parcours
afleggen om de titel van de ultieme brandweerman/-vrouw van Nederland te
bemachtigen. De Ultimate Fire Fighter is een typische brandweersport en bestaat uit
meerdere brandweerbehendigheidsoefeningen, zoals brandslang rollen,
krachtoefeningen en klimmen. In totaal deden er 37 deelnemers mee. Dit waren niet
alleen medewerkers van de brandweer. Aan de wedstrijd deden ook vier medewerkers
van Dienst Justitiële Inrichtingen van PI Almelo mee en een medewerker van de politie
Amsterdam.
De Ultimate Fire Fighter is één van de sporten van de World Police & Fire Games. De
WPFG is een tweejaarlijks wereldwijd sportevenement, waaraan korpsen van politie,
brandweer, douane en Dienst Justitiële Inrichtingen uit de hele wereld gedurende tien
dagen deelnemen. Het evenement wordt sinds 1985 georganiseerd. De doelstelling van
de WPFG is dat handhavers van orde en veiligheid elkaar onder andere
omstandigheden dan bij rampen of noodsituaties ontmoeten en elkaar buiten het werk
via sport en cultuur beter leren kennen. De WPFG telt meer dan 10.000 deelnemers uit
70 landen en behoort tot een van de grootste mondiale sportevenementen. Daarnaast
trekken de spelen 30.000 (inter)nationale bezoekers.

Tijdens de WPFG in 2021 worden 64 officiële sporten beoefend waaronder bekende
sporten als basketbal, badminton, volleybal, tennis, voetbal en wielrennen. Daarnaast
worden specifieke brandweer- en politiesporten georganiseerd als Toughest Competitor
Alive (een meerkamp) en diverse schietsporten. Het is topsport in de breedtesport op
wereldniveau, d.w.z. amateursport op het hoogste niveau, met aansprekende
sportprestaties en toegankelijk voor meerdere leeftijdscategorieën. Naast sport worden
ook tal van culturele activiteiten en social events georganiseerd op en rond de ’cultural
host area’ in het centrum van Rotterdam.
Je kan je opgeven voor de nieuwsbrief op de site www.wpfgrotterdam2021.com. Via
deze site kan je jezelf ook voor volgend jaar weer opgeven.

