Verslag Mudmasters – 22 September Biddinghuizen
Eindelijk was het zover. Na maanden van voorbereiding en training kwamen bijna 200
brandweercollega’s op zaterdag 22 september aan de start van de Mudmasters 2018 in
Biddinghuizen. Een aantal, dat een verdubbeling betekende van vorig jaar. Waar moet
dit naar toe de komende jaren?
Vanaf 9.30 uur kwamen de eerste sportieve deelnemers aan bij de uitgifte van de
bekende rode T-shirts, die door de Brandweer Sportbond Nederland (BSN) ter
beschikking zijn gesteld. Tevens kregen de brandweer-deelnemers tijdens de eerste
maanden van de inschrijving een aardige korting op de aanmelding.
Het weer was dit jaar beduidend minder dan voorgaande jaren, diverse regenbuien
moesten er getrotseerd worden. Waar voorgaande jaren het een zee was van rode
BSN-shirts rondom de uitgifte, zochten nu veel deelnemers een droog plekje op in één
van de vele tenten en stands. Mocht men nog redelijk droog het startvak hebben
bereikt, dan was dat echt heel knap. Een flinke hoosbui verscheen tien minuten voor de
start en duurde tot ver na de warming-up en het startsein. Een goed begin is het halve
werk.
Om 11.50 uur was de startserie Hotel gereserveerd voor de collega’s van de brandweer
en de politie. Na het startsein was het meteen klimmen en rennen door de modder.
Collega’s konden vooraf een keuze maken tussen de afstanden 12 en 18 km.
De thuisblijvers (ook degenen die vanwege de weersverwachting het voor gezien
hielden) konden via een livelink meekijken op Omroep Flevoland, hetgeen goed te
volgen was. Zo kon men zien wie er de laatste meters met de tong op de schoenen de
finishlijn passeerde of waar de grond onder de schoenen wegspoelde bij het obstakel
“De Executie”.

Na het behalen van de laatste obstakels en het passeren van de finishlijn was daar de
ruimte om even bij te komen in de loungebanken. Onder de modderige gezichten
kwamen de eerste stoere verhalen en kwamen de vrolijke gezichten toch weer
tevoorschijn.
Het was een erg natte editie van deze Mudmasters: droog starten was geen optie, maar
droog en schoon finishen evenmin!!!!

Al met al een fantastisch evenement en de Brandweer Sportbond Nederland spreekt de
wens uit dat het deelnemersveld in 2019 ver boven de 200 uitstijgt. Daarom wordt nu al
geadviseerd de komende nieuwsbrieven van de maanden december en volgende
maanden in de gaten te houden, want hierin zullen de eerste mededelingen worden
gepubliceerd.
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