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COVID-19 MAATREGELEN 
 
ALGEMEEN 
 

We respecteren de basismaatregelen. De belangrijkste basismaatregel is; ‘ben je niet 

fit, dan blijf je thuis’. Verder vragen we het volgende van je; 
➢ Nies en hoest in je elleboog; 

➢ Was geregeld je handen, we zullen dit zoveel mogelijk faciliteren; 
➢ Schud geen handen; 

➢ Zorg voor voldoende frisse lucht. 
We zullen zoveel mogelijk de 1,5m afstand aanhouden, we vragen hiervoor wederzijds 

begrip. Als deze afstand niet gerealiseerd kan worden gebruiken we een mondkapje.  
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Voorwoord 
Provinciaal Coördinator Vaardigheidstoetsen 
 
2022 is een bijzonder jaar! Na twee jaar mogen we onze vaardigheden weer laten zien bij de 

vaardigheidstoetsen van het ABWC. Groningen doet mee aan de vaardigheidstoetsen TAS-HD, 

aan vaardigheidstoetsen met een officier van dienst: de hoofdklasse en aan 

vaardigheidstoetsen 112. 

Vandaag de eerste ronde gewestelijke vaardigheidstesten 112. Na de provinciale ronden gaan 

vandaag vier Drentse, drie Friese en drie Groningse ploegen zich meten in een uitdagend 

scenario in Uithuizen. Een scenario dat lastiger is dan de scenario’s bij de provinciale 

vaardigheidstoetsen. 

Uithuizen pakt vandaag flink uit. Niet alleen de organisatie van de vaardigheidstoets is gedegen 

opgepakt, tegelijkertijd wordt vandaag ook de nieuwe kazerne van Uithuizen geopend. Om 

meerdere redenen dus een feestdag en als oud-vrijwilliger van de post Usquert (Post Uithuizen 

is ontstaan door het samengaan van de posten Uithuizermeeden en Usquert) zal ik dubbel 

genieten van deze dag. 

Deze dag zou niet mogelijk geweest zijn zonder de inzet van post Uithuizen, de eigenaar van de 

locatie en alle vrijwilligers die vandaag de handen uit de mouwen steken. Allen namens de 

deelnemers en het ABWC ontzettend bedankt! 

De beste drie ploegen van vandaag mogen hun vaardigheden laten zien op 4 juni 2022 in De Rijp 

in Noord-Holland. Mocht zij dan weer bij de beste drie eindigen, dan zien we ze weer terug in 

op 24 september in Bedum bij de landelijke finales. 

 
 

Piet Tolsma                                                

Provincial Coordinator ABWC 
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Een dubbel feestelijke dag. 

Als U/je dit leest, dan is het waarschijnlijk vooral omdat u de 14e mei naar de 

vakbekwaamheidstoets  in Uithuizen gaat. En wat fijn dat we dit jaar, na twee jaar 

onderbreking, weer kunnen genieten van de vakbekwaamheidstoets zelf, het competitie 

element t.o.v. de collega’s én natuurlijk het ontmoeten en bijpraten met de collega’s van 

andere posten.  

Natuurlijk hopen we allemaal op een mooie dag en een mooie uitslag in vergelijking met de 

andere deelnemende ploegen.  

 Voor de ploegen van Uithuizen vormt de 14e de afsluiting en het hoogtepunt van een periode  

van  veel voorbereidingen.  Natuurlijk de voorbereidingen om in afstemming met de ABWC een 

mooi scenario neer te zetten voor de deelnemende collega’s en de waarnemers, maar dat is 

niet alles. 

De ploegen hebben daarnaast ook veel energie gestoken in de open dag met feestelijke opening 

van de ‘nieuwe’ kazerne op de 14e!  

November 2016 ontstond de post Uithuizen door de samenvoeging van de posten 

Uithuizermeeden en Usquert in het tijdelijke onderkomen aan de Nijverheidsweg. Behelpen in 

afwachting van een ‘echte’ , nieuw te bouwen kazerne.  Na ruim 4 jaar wachten was het 

gebouw op de Industrieweg klaar en sinds december 2020 rukken de ploegen uit vanuit deze 

kazerne.  

Voor hen is nieuw dus tussen aanhalingstekens, men is al na een dik jaar al (een beetje) gewend 

geraakt aan het gebouw.  Maar voor alle andere Uithuizenaren en collega- brandweermensen is 

de kazerne wel degelijk nieuw. Immers door Corona hebben we de deuren nog niet eerder 

(officieel) kunnen openen om iedereen te laten zien hoe de nieuwe post Uithuizen er van 

binnen uit ziet. 

Ik wil wens iedereen een feestelijke dag toe en hoop je te ontmoeten, bij het incident en/of in 

de  nieuwe kazerne. 

 

Tot de 14e! 

Martijn Wevers, teamleider brandweerzorg Noord-West   
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Let Op verplichte Rijroute 
 

Eemshavenweg via N999– Menkemaweg – Dingeweg naar de Tennisclub. 

Vanaf Warffum : via Kennedylaan – Cohenstraat – Molenerf Menkemaweg – Dingeweg 

naar de Tennisclub. 

Vanaf Uithuizermeeden : sla je voor het spoor af. 
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1e ronde vaardigheidstoetsen klasse:  112 

 

De vaardigheidstoetsen in 2020 worden georganiseerd onder auspiciën van het 
Algemeen Brandweer Wedstrijd Comité en in samenwerking met de medewerkers van 

de brandweer Uithuizen 

 
Vaardigheidstoetsen : 14 mei 2022 

 
Klasse : 112 1e ronde gewestelijk 

 

Prijzen : 1 t/m 3 door ABWC  

Prijsuitreiking : De prijzen worden uitgereikt door: Nog niet bekend. 
 

Plaats  : Brandweer Kazerne Uithuizen  
 

Bij noodgevallen : Bent u bereikbaar via Henk Jansen 06-53750788 
  en/of Piet Tolsma, 088-1624756 

 

Contactpersoon  
gastkorps : Ploegchef Henk Jansen 

 
Meldadres  : Dingeweg 4-B, 9981NC Uithuizen.  

   Parkeren korpsen op het parkeerterrein bij de tennisclub. 

 
Verkleden/douche : Douche Sporthal de Mencke, Sportlaan 4, 9981 JZ 

   Uithuizen 
 

Veiligheid : De organisatie gaat er vanuit dat u op de hoogte  

bent van de “No play” procedure en er naar kunt handelen. 
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Soort:  1e ronde gewestelijk 

Klasse:  112  

Wedstrijdplaats:  Uithuizen ABWC 

Datum:  15-mei-22  

    

Meldtijd: Speeltijd: Korpsnaam:  

07:20 08:00 VR-Groningen, Hoogezand 

08:15 08:55 VR-Groningen, Belingwolde 

09:10 09:50 VR-Drenthe, Smilde 

10:05 10:45 VR-Fryslân Zuid, Wommels 

11:00 11:40 VR-Groningen, Brandweer Stad 

 12:35 Pauze  

12:35 13:00 VR-Fryslân Noord, Franeker 

13:15 13:55 VR-Fryslân Zuid, Ureterp 

14:10 14:50 VR-Fryslân Zuid, Heereveen 

15:05 15:45 VR-Drenthe, Eelde 

16:00 16:40 VR-Fryslân Zuid, Workum 

 17:35   

   Plaatsing volgende ronde 

Geplaats: Datum: Provincie: 2e ronde gewestelijk 

Nr. 1. 4-6-2022 Noord-Holland De Rijp 

Nr. 2. 4-6-2022 Noord-Holland De Rijp 

Nr. 3. 4-6-2022 Noord-Holland De Rijp 
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Prov. Coördinator vaardigheidstoets: Piet Tolsma 

  
 

Beoordelingsteam: 
Baanleider                              VRG, Pieter Bakker  

Waarnemer Bevelvoerder         VRD, Aart Jan Romeyen   
Waarnemer Bevelvoerder       VRG, Edwin Nauta 

Waarnemer Aanvalsploeg       VRG, Peter Schoonbeek 

Waarnemer Waterploeg       VRG, Max Jorritsma 
Waarnemer Pompbediende       Fryslân, Gerard de Vries 

Administratie                          Frouk van Dijken en Hiddo Niemeijer 
 

Tijdwaarnemer       Korps Uithuizen 

Centralist                               Johan Klootsema. 
  

  

Stagiaires:       Emiel de Vries, Erik Hartlief en Stefan Hollemans. 
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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 totaal beeld 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 alarmcentrale naar 

bevelvoerder en andersom, tijdens de gehele inzet.  

U zorgt zelf voor een communicatiemiddel tussen bevelvoerder en AC. 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 het jurylid ingrijpen. Wees niet bang om een relevante 
opmerking tegen het jurylid te maken. 

 

 
 

http://www.abwc.nl/
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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. 

• Het gebruik van een warmtebeeldcamera is toegestaan.  

• 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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Wilt u zelf ook een wedstrijd organiseren? 
 

Wij zijn altijd op zoek naar wedstrijdlocaties en organiserende korpsen! 
 

Neem contact op met uw wedstrijdleider ABWC voor de mogelijkheden. 
 

 
 

 
 


