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Voorwoord Directeur brandweer VRU 
 
 
Beste lezer, 

Als commandant ben ik een groot supporter van de jaarlijkse 
brandweervaardigheidstoetsen die samen met het Algemeen Brandweer Wedstrijd 
Comité worden georganiseerd. Leuk dat ik jullie via dit voorwoord op voorhand mag 
aanmoedigen voor de wedstrijddag. De dag waarop we elkaar treffen en bezig zijn met 
hetgeen ons bindt: het brandweervak. De deelnemende teams maar zeker ook de 
organiserende brandweerposten, we laten ons van de beste kant zien. We tonen ons 
vakmanschap, ons improvisatievermogen en het teamwork wat kenmerkend en 
belangrijk is voor onze brandweerorganisatie. Maar ook de ingrediënten die nodig zijn 
om de vaardigheidstoetsen succesvol aan te pakken. Het gaat er niet alleen om dat je 
weet wát er moet gebeuren en hoe. Het gaat er ook om dat je het waar maakt als het 
er écht op aan komt. Dank aan iedereen die op enige wijze een bijdrage aan de 
organisatie levert. Ik wens de deelnemers een prettige en vooral leerzame 
vaardigheidstoets dag toe. Ik hoop en verwacht dat alle deelnemers aan het einde van 
de dag kunnen terugzien op een nuttige en plezierige dag met een uitdagend maar 
realistisch scenario. 

 

Carolien Angevaren 

Directeur brandweer VRU 
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Voorwoord organisatie vaardigheidstoetsen ABWC VRU 
 
Na bijna twee jaar, kunnen we weer los. Dit was ook het logo van de ABWC voor de 
inschrijvingen afgelopen najaar. Binnen de VRU zijn het aantal inschrijvingen iets 
minder maar het enthousiasme van de organiserende posten, beoordelaars (juryleden) 
en overige ondersteuners is nog steeds geweldig! Met de ontstane ruimte in de 
maatschappij na alle Covid maatregelen kunnen we ook daadwerkelijk ‘los’. 
Dit jaar 2022 keren een aantal bekende gezichten niet meer terug tijdens de 
vaardigheidstoetsen binnen de VRU. Vele jaren waren Marcel (als coördinator), en Rob 
Balk, Arie en Cor van Weiland (als assistenten) het gezicht van de ABWC VT binnen de 
VRU. Helaas kon de geplande ‘afscheidstoer’ in 2020 niet doorgaan zoals bekend. Later 
dit jaar gaan wij op een waardige wijze afscheid van hen nemen, samen met nog een 
aantal ABWC collega’s die gestopt zijn. 
De werkzaamheden van genoemde collega’s hebben we opgedeeld. De Teamleiders 
(voorheen assistenten) doen de gehele wedstrijdvoorbereiding (scenario e.d.) met de 
post en de overige ondersteunende werkzaamheden worden hoofdzakelijk door René 
Vergouwen vanuit Voorbereiding Incidentbestrijding georganiseerd. Helaas hebben we 
de vacature voor Provinciaal (regionaal) Coördinator Vaardigheidstoetsen nog niet 
kunnen invullen. Met elkaar zetten we de schouders eronder om wederom leerzame 
en mooie wedstrijddagen te organiseren en na het wedstrijdseizoen evalueren we deze 
opzet 2022 binnen de VRU. Het ABWC bevordert de vakbekwaamheid van de 
brandweerposten door de organisatie van vaardigheidstoetsen, het zal dus mooi zijn 
als binnen de afdeling Vakbekwaamheid hier ruimte voor gaat komen. 
Bij voorbaat dank aan iedereen die deze wedstrijddagen weer mogelijk maken en 
uiteraard alle deelnemers heel veel succes met de leerzame scenario’s.  
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Voorwoord burgemeester 
 
Beste deelnemers,  

Welkom in de gemeente De Bilt en in het bijzonder de dorpskern Groenekan. Wat fijn 
dat we na een periode van lockdowns weer fysiek bij elkaar kunnen komen om deel te 
nemen aan een vaardigheidstoets. Een mooie  gelegenheid om te zien hoe de brandweer 
te werk gaat en waarbij de kennis en kunde van de afzonderlijke ploegen aan de hand 
van realistische scenario’s wordt getoetst. De vele uren die jullie jaarlijks steken in 
trainingen, cursussen, uitrukken en oefeningen zullen zeker helpen bij het doorstaan  
van de vaardigheidstoets.  

De brandweer Groenekan heeft dit jaar, in samenwerking met het ABWC (Algemeen 
Brandweer Wedstrijd Comité) en andere betrokkenen een realistische vaardigheidstoets 
opgesteld welke de brandweerploegen ongetwijfeld gedreven zullen uitvoeren waarna 
ze door een jury beoordeeld worden.  

Ik wens alle deelnemers een goede oefening toe en de juryleden veel wijsheid bij hun 
beoordelingen. Ik ben ervan overtuigd dat we bij de prijsuitreiking kunnen terugkijken 
op een leerzame, succesvolle maar ook vooral een plezierige dag.  

 

Vriendelijke groeten,  

Sjoerd Potters 

burgemeester van de gemeente De Bilt 
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Voorwoord postcommandant Groenekan 
 
 

Welkom in het mooie Groenekan! Toen jullie het dorp kwamen inrijden 
konden jullie op het onderbord van de bebouwde kom lezen: “Kern met 
Pit”. En dat pittige komt ook terug in het mooie scenario wat jullie vandaag 
voorgeschoteld krijgen. En pittig mag ook best wel, het is tenslotte een 1de 
ronde gewestelijk.  
Wij hopen dat jullie naast de vaardigheidstoets nog de tijd nemen om eens 
rond te kijken in en om ons mooie dorp en in de omgeving. Bos, polder en 

stad; we hebben het allemaal binnen handbereik. Hopelijk werkt het weer ook nog mee 
om er een mooie dag van te maken. 
Ik wens jullie namens alle leden van de blusgroep  Groenekan een heel fijne, boeiende 
maar ook zeker een gezellige en zonnige dag toe. En voor de winnaars: succes bij de 
volgende ronde! 
 
Vriendelijke groet, 
Jaap van Es. 
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Verplichte aanrijroute naar dorpshuis Groene Daan in Groenekan: 
 
Van uit het noorden: 
 

 A27 afrit #30 
 Onderaan linksaf richting De Bilt - Bilthoven (=Biltse Rading) 
 Deze blijven volgen tot aan de “Herbie rotonde” 
 Deze ¾ rond richting Groenekan (=Groenekanseweg) 
 In de bebouwde kom Groenekan de 2de stenen brug rechts. (=Vijverlaan) 
 1ste weg links (=Grothelaan) 
 In de bocht vindt u de brug naar het dorpshuis de Groene Daan. U kunt na de bocht parkeren aan de 

linkerzijde van de Grothelaan. 
 
Van uit het zuiden: 
 

 A27 afrit #30 
 Onderaan rechtsaf richting De Bilt - Bilthoven (=Biltse Rading) 
 Deze blijven volgen tot aan de “Herbie rotonde” 
 Deze ¾ rond richting Groenekan (=Groenekanseweg) 
 In de bebouwde kom Groenekan de 2de stenen brug rechts (Vijverlaan) 
 1ste weg links (=Grothelaan) 
 In de bocht vindt u de brug naar het dorpshuis de Groene Daan. U kunt na de bocht parkeren aan de 

linkerzijde van de Grothelaan. 
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Provinciale vaardigheidstoetsen klasse:  112 
 
De vaardigheidstoetsen in 2022 worden georganiseerd onder auspiciën van het 
Algemeen Brandweer Wedstrijd Comité en in samenwerking met de medewerkers van 
de brandweerpost Groenekan 
 
Vaardigheidstoetsen : ABWC Utrecht 
 
Klasse : 1e ronde gewestelijk klasse 112 
 
Prijzen : Het ABWC stelt prijzen beschikbaar voor de nrs 1, 2 en 3  

Prijsuitreiking : De prijzen worden uitgereikt door  
  burgemeester Sjoerd Potters   

 
Plaats prijsuitreiking : Dorpshuis De Groen Daan, Grothelaan Groenekan 
 
Tijdstip prijsuitreiking : 19:00 uur starten   
 
Bij noodgevallen : Bent u bereikbaar via 06-23630638    
 
Contactpersoon  
Gastkorps : Jaap van Es 
 
Meldadres ploegen en : Dorpshuis De Groen Daan, Grothelaan Groenekan 
Team ABWC    

  !! LET OP >> VERPLICHTE AANRIJROUTE !! 
     

Verkleden/douche : Dorpshuis De Groen Daan, Grothelaan Groenekan 
 
Veiligheid : De organisatie gaat er vanuit dat u op de hoogte  

bent van de “No play” procedure en er naar kunt handelen. 
 
Naar 2e ronde  
gewestelijk 3 ploegen naar Berlicum (Brabant Noord) op 25 juni 2022 
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Indeling baan  Klasse  112 – 1e ronde gewestelijk 
Groenekan – 14 mei 2022 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beoordelingsteam: Naam: Woonplaats: 
Waarnemer bevelvoerder Jan Arie Blom Benschop 
Waarnemer bevelvoerder Gerrit Hardeman Doorn 
Waarnemer aanvalsploeg Pieter van Dijk Langbroek 
Waarnemer Waterploeg Jan Slijkhuis Katwijk 
Waarnemer Pompbediende Ronald van Dijk Eemnes 
Waarnemer stage   
   
Administratie Jorn Klaver  

Silvia van Es 
Zeist 
Groenekan 

Tijdwaarneming Post Groenekan  
Centralist Leen Blonk De Bilt 

 
Bijzonderheden: 
Na afloop van de vaardigheidstoets ABWC kunnen de VRU-ploegen hun ademlucht in 
Groenekan wisselen zodat het voertuig weer uitruk gereed is op de terugweg naar de 
post. Team M&L hoeft dan maar op één locatie de ademlucht te wisselen. 
  

Naam groep / post: Melden 
om: 

Speeltijd: 

1. VRU-post Kamerik 
2. VRU-post Montfoort 
3. VR-BRN post Boekel 
4. VRU-post Vinkeveen 
5. VR-ZHZ post Maasdam-Puttershoek 

07:30 
08:20 
09:20 
10:15 
11:10 

08:00 
08:55 
09:50 
10:45 
11:40 

 
Pauze (12:35 tot 13:00) 
 
6. VR-BRN post Sint Anthonis 
7. VR-BRZO post Budel 
8. VR-BRZO post VRBZO 
9. VR-HM post Nieuwerkerk a/d IJssel 
10. VRU-post Woerden 

12:45 
13:40 
14:35 
15:30 
16:25 

13:15 
14:10 
15:05 
16:00 
16:55 

   
Teamleider vaardigheidstoets:  
Kees van Barneveld 
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Aandachtspunten voor de vaardigheidstoetsen in 2022 
 
De vaardigheidstoetsen worden gespeeld overeenkomstig het wedstrijdreglement. Lees 
dit door voor aanvang. Tijdens de vaardigheidstoetsen wordt u gevolgd en beoordeeld 
door beoordelaars, brandweermensen uit het veld. Zij willen u zo objectief mogelijk 
observeren en beoordelen. Wij rekenen op uw begrip voor hun taak. Zij zullen trachten u 
zo min mogelijk voor de voeten te lopen, maar objectief observeren kan niet op 25 meter 
afstand. Er worden door hun niet alleen kruisjes gezet in vakjes vanwege goed of fout, 
maar er wordt gekeken naar een totaalbeeld tijdens de inzet. De waarnemingslijsten zijn 
te downloaden op de site www.ABWC.nl           
 
Denkt u vooral aan het volgende: 

 Vooraf bij de start wordt door middel van lot bepaling de samenstelling van de 
manschappen rollen bepaald. Deze lot bepaling geldt niet voor OvD, de 
Bevelvoerder en de Chauffeur. 

 Uw nummer duidelijk zichtbaar? Ook als u ademlucht draagt? 
 Is uw uitrusting voorzien van veiligheidsmiddelen, zoals bv. een firefly? Gebruikt 

u deze dan ook… en goed. 
 Een naderbericht kan alleen juist worden gegeven na verkenning van de 

bevelvoerder en een daarop gebaseerde indruk van de inzet. 
 Verbindingen gaan via C-2000. Berichten gaan van de Meldkamer naar 

bevelvoerder en andersom, tijdens de gehele inzet.  
U zorgt zelf voor een communicatiemiddel tussen bevelvoerder en Meldkamer. U 
zorgt zelf voor onderlinge communicatiemiddelen tussen bevelvoerder-
pompbediende-manschappen.  

 Statussen is niet van toepassing bij vaardigheidstoetsen. 
 De bevelvoerder bepaald bij de klasse TS-HD of de waterwinning opgebouwd 

moet worden wanneer het scenario daar om vraagt. 
 Een sein “uw speeltijd is voorbij, u moet gaan inpakken” ontvangt u van het 

beoordelaar bevelvoerder. U mag geen nieuwe zaken meer aanpakken. 
Bestaande reeds ingezette activiteiten worden beoordeeld tot het einde van de 
oefening. 

 Als vooraf wordt gedacht dat bijv. de aanvalsploeg iets zou gaan doen, wordt dit 
gewoon beoordeeld. U vindt op uw beoordelingslijst een beoordeling met daarbij 
de opmerking “gedaan door”. 

 Speel geen toneel! Niet alleen zeggen, maar ook doen. Indien het niet is 
toegestaan, zal de waarnemer ingrijpen. Wees niet bang om een relevante 
opmerking tegen de waarnemer te maken. 
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 Deelname aan alle klassen kan alleen met een tankautospuit die bepakt is 

overeenkomstig de richtlijnen van bestek BZK 2010. Er ligt niets klaar voor u. 
De opdrachten kunnen uitgevoerd worden met de gereedschappen. Echter om 
gelijkheid te krijgen is het niet toegestaan om extra gereedschappen, die niet in 
genoemd bestek worden opgesomd, te gebruiken. 

 De klasse 112 zal thematisch van opzet zijn. Te denken hierbij valt aan 
brandbestrijding met zowel hoge - als lage druk of één daarvan, 
hulpverleningswerkzaamheden, maar ook een chemicaliëninzet behoort tot de 
mogelijkheden. In principe wordt voor één thema gekozen. Een combinatie is 
echter niet uit te sluiten. 

 Ook de inzet van een hulpverleningsvoertuig of een redvoertuig kan voorkomen. 
Deze voertuigen worden dan inclusief hun bemanning beschikbaar gesteld door 
het organiserende korps. De inzet van een HV- dan wel redvoertuig vindt plaats 
door de bevelvoerder van de wedstrijdploeg. Beoordeling van deze mensen 
vindt niet plaats. De samenwerking wel. 

 Bij de brandweeropleidingen wordt thans ook veel aandacht besteed aan 
levensreddend handelen. Ook bij de ABWC-vaardigheidstoetsen kan dit een 
onderdeel vormen van de opdracht c.q. inzet. 
 

Maar wees sportief en eerlijk…., er kunnen fouten gemaakt worden. Door u en door 
ons. 
Echter we zijn allemaal met hetzelfde doel bezig: het leereffect en het niveau van 
brandweer Nederland steeds op peil te houden en te verbeteren door van elkaar te 
leren. 
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Speciaal voor de bezoekende brandweerploegen hebben wij een 
leuke menu aanbieding: 
Saté met daarbij een lekkere salade, frietjes en een heerlijk ijsje 
toe.  
En dat voor slechts € 17,50 
 
Omdat wij niemand willen teleurstellen zouden wij het op prijs 
stellen dat eenieder die van deze actie gebruik wil maken een 
reservering doet bij info@naastdeburen.nl met vermelding van 
het aantal personen. Zo is iedereen ook weer op tijd voor de 
prijsuitreiking. 
 
Wij wensen jullie allemaal veel succes bij de vaardigheidstoets. 
Ted en Debby van der Ham 
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Ben jij een enthousiaste vakbekwame brandweercollega en vind je het leuk om 
collega’s tijdens oefeningen waar te nemen c.q. te beoordelen? Ben jij niet vies 
van een beetje wedstrijdelement? Lijkt het jou leuk om dit een paar keer per 
jaar te doen met andere brandweercollega’s? Dan zijn we op zoek naar jou als 
beoordelaar!  
Of wil je de vaardigheidstoetsen op een andere manier ondersteunen, 
bijvoorbeeld in de administratie, als centralist of ondersteuning?  
Je bent meer dan welkom. 

Reageer naar abwc@vru.nl of benader één van de ABWC collega’s tijdens de VT.  

 
 

 


