Verslag World Firefighters Games – 10-17 September Chungju Korea
We kennen de World Police & Fire Games (WPFG), waar vooral politie en brandweer
aan mee doen. Aan de World Firefighters Games nemen alleen brandweermensen deel
en mag familie van brandweermensen deelnemen. In deze opzet is het echt een
brandweer en familiefeest.
De WFG vinden eens in de twee jaar plaats en zijn een soort mini-Olympische Spelen
voor ‘firefighters’ van over de hele wereld. Er wordt gestreden in tal van onderdelen en
uiteraard ook in een aantal brandweer gerelateerde sporten. De WFG, hebben naast
wereldwijde verbroedering tussen brandweercollega’s, ook het stimuleren van sport en
gezondheid, wereldwijde kennisuitwisseling tussen brandweerkorpsen en het betrekken
van het thuisfront bij de brandweer tot doel. De WFG vonden in voor het eerst plaats in
1990 in Auckland, Nieuw-Zeeland.
In 2018 was de stad Chungju in Zuid-Korea de ‘host’ van de WFG. De opening van de
brandweerspelen vond op 8 september plaats. Aan deze spelen namen bijna 10.000
deelnemers uit 63 landen deel. Nederland was gelukkig ook vertegenwoordigd maar
helaas wel met maar 1 deelnemer, Kees Splinter uit Flevoland. Kees zal deelnemen
aan de zwemwedstrijden. Ook ik ben afgereisd naar Zuid-Korea om dit grote spektakel
van dichtbij mee te mogen maken.
De opening van de World Firefighters Games Chungju 2018 is echt overweldigend. Het
wordt gehouden in een groot stadion in de stad. Het stadion zit helemaal vol. Ik denk
dat dit ook komt doordat de organisatie na de opening een K-Pop concert heeft
georganiseerd. K-Pop is een waar fenomeen in Zuid-Korea en iedereen die bij de
opening aanwezig is mag het concert gratis bezoeken.
Op de tribune voor de ‘genodigden’ zitten brandweermensen uit heel veel landen en
ook daar is de ontvangst warm en goed georganiseerd. De meeste dingen zijn goed
geregeld en ze voelen zich erg verantwoordelijk voor hun gasten, alleen onze
deelnemer wordt vergeten op te halen. Hij zit in een stad 60 km verderop en het is
zeker anderhalf uur rijden. Als het uiteindelijk geregeld is, blijkt hij te laat te zijn voor de
openingsceremonie. Dit is echt enorm jammer!
Al direct aan het begin van de opening worden alle bezoekers welkom geheten door de
‘Black Eagles,, het stuntteam van de Zuid-Koreaanse luchtmacht. Zij geven een grote
straaljagershow boven het stadion.

De goed georganiseerde opening, volgens een format wat gebruikt is bij de olympische
spelen, loopt voorspoedig en na de straaljagers wordt er gestart met een korte
openingsspeech door de brandweercommandant van Korea.
Dan komen de deelnemende landen binnen. Helaas is Kees er dus niet bij en dat voelt
als een gemis. De atleten lopen, begeleid door muziek, brandweerauto’s en dansers,
met de vlag van hun land een ronde door het stadion en ze eindigen op een podium
midden op het veld. Het lijkt mij een prachtige ervaring om mee te maken. Ik krijg iedere
keer kippenvel als ik dit zie.
De formele opening gaat van start met korte speeches van de Koreaanse Minister van
Binnenlandse Zaken, de burgemeester van Chungju, de landelijk
brandweercommandant en de commandant van de regio Chungju.

Daarna barst het feest los, met mooie shows, prachtige traditionele dansen, een
spectaculaire taekwondoshow en als afsluiting een enorm vuurwerk. Brandweer Korea
heeft zichzelf echt op de kaart gezet. De World Firefighters Games Chungju 2018 zijn
begonnen en er zal acht dagen worden gesport en gestreden.

Ik ben nu vier dagen in Zuid-Korea en ik ga vandaag kijken naar Kees. Hij neemt deel
aan elf zwemafstanden in het binnenbad, één afstand in open water en daarnaast ook
nog eens aan vier atletiekonderdelen. Kees houdt de eer van Nederland hoog en wint
twee bronzen, zeven zilveren en zeven gouden plakken. Het vervult mij met een gevoel
van trots. “Kees, van harte gefeliciteerd. Dit smaakt naar meer voor de komende jaren!”
De deelnemers worden goed behandeld. In Cheng Ju is een groot spelershome met
eettentjes en een brandweerbeurs ingericht. Daarnaast zijn er voor de deelnemers tal
van activiteiten waar aan deelgenomen kan worden.
Na acht dagen trek ik de conclusie: “De World Firefighters Games Chungju 2018 is een
groot en prachtig evenement! Ik ben blij dat ik er ben geweest en dat we vijf medailles
hebben veroverd!”
In Rotterdam gaan we van de World Police & Fire Games ook een feest maken. Ik heb
er zin in en mijn droom is dat we met minimaal 1000 brandweermensen uit heel
Nederland mee gaan doen. Los van alle mooie sportactiviteiten, is het zo bijzonder en
waardevol om collega’s uit de hele wereld te ontmoeten. Dat blijft mij altijd bij!
Volgend jaar zijn de WPFG games in Chengdu in China. Dat is ver weg, maar over
twee en over drie jaar zijn de spelen heel dichtbij. In 2020 worden ze in Aalborg in
Denemarken gehouden en wij gaan toewerken naar prachtige spelen in Rotterdam in
2021. Ik hoop dat jullie dan allemaal meedoen!
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