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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.  
 

ZELFTEST 

 
We adviseren iedereen die een rol heeft tijdens deze Vaardigheidstoets(en) vooraf een 

zelftest te doen. Is deze positief? Meld dit dan zo spoedig mogelijk zodat we 
maatregelen kunnen treffen 

 
REGIONALE MAATREGELEN 

 

Bij de prijsuitreiking zorgen we ervoor dat we afstanden kunnen houden. We roepen 
iedereen op om hier zoveel mogelijk rekening mee te houden.   
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Voorwoord Burgemeesters 
 

Beste deelnemers, supporters, belangstellenden en vrijwilligers,  

 

Vandaag bent u te gast in de gemeente Oldebroek én Elburg. Fijn dat u er bent! 

 

Waardering voor uw optreden 

Als burgemeesters van Oldebroek en Elburg willen wij dit voorwoord graag beginnen 

om onze waardering uit te spreken richting alle hulpverleners en in dit geval in het 

bijzonder richting u als brandweervrijwilliger. 

Op 1 januari van dit jaar en op 1 juni van het afgelopen jaar hebben wij als 

burgemeesters namelijk aan de lijve ondervonden hoe belangrijk u werk als 

brandweervrijwilliger is. Bij een zeer grote brand in de historische vesting én een zeer 

grote brand bij een wellnesscentrum is het brandweeroptreden doorslaggevend 

gebleken. Vakkundig, deskundig en daadkrachtig optreden! 

 

Om een goede prestatie te kunnen leveren, is een goede voorbereiding essentieel. 

Vandaar dat u allen veel tijd en energie besteed aan het vakbekwaam blijven. Niet 

alleen door realistische oefeningen uit te voeren óók door deel te nemen aan 

vaardigheidstoetsen.  

 

Vaardigheidstoetsen in Oldebroek en Elburg 

Onze ruim vijftig vrijwilligers, partners en kinderen van de post Oldebroek én Elburg, 

zijn samen met ons, vandaag uw gastheren en gastvrouwen. Fijn dat wij deze 

wedstrijddag, deze vaardigheidstoets, samen voor u kunnen en mogen organiseren. 

 

Voor velen van u is het ondertussen twee jaar geleden dat u heeft deelgenomen aan 

een vaardigheidstoets. En nu kan het weer, nu mag het weer! 

 

Op 12 maart kunt u én kunnen wij opnieuw ervaren hoe waardevol 

vaardigheidstoetsen zijn.  
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Waardevol voor u als deelnemers: 

• U kunt presteren onder druk: 

Een zo goed mogelijke prestatie neerzetten en kwalificatie afdwingen voor de 

volgende ronde.  

• U krijgt een onafhankelijke beoordeling: 

Collegiale feedback op uw optreden met tips en tops van deskundige waarnemers.  

• U beleefd een teamuitje: 

Samen uw klus klaren én samen ontspannen in Oldebroek, Elburg en omgeving.  

 

Waardevol voor ons als organiserende posten en burgemeesters: 

• Wij zijn gastheer en gastvrouw: 

Aan het eind van de dag reiken wij de welverdiende prijzen aan u uit.  

• Wij werken samen aan een succesvolle dag.  

Met vereende krachten is op korte termijn een wedstrijddag gepland en voorbereid.  

• Wij krijgen volop gelegenheid om te netwerken. 

Na tweejaar ‘coronastilte’ is het weer fijn om mensen met dezelfde brandweerpassie 

te ontmoeten.  

 

Wij wensen als deelnemer een succesvolle en leerzame dag toe. En wij hopen dat u, als 

toeschouwer, geniet van de inzet van alle teams.  

 

Tenslotte willen wij de post Oldebroek en Elburg hartelijke danken voor het 

organiseren van deze dag.  

 

Tanja Haseloop-Amsing  Burgemeester gemeente Oldebroek 

Jan Nathan Rozendaal Burgemeester gemeente Elburg 

 



 

Elburg-Oldebroek                  -5-                                          Datum:12 maart 

Voorwoord postcommandanten 
 
De handen ineen slaan! 
Ons land en onze regio kent veel derby’s. Wedstrijden tussen clubs bij elkaar uit de 
stad of streek. Derby's zijn vaak beladen. Vooral omdat veel aanhangers van de teams 
elkaar zo goed kennen. Het lijkt een jarenlange strijd tussen rivalen.  
 
Ook tussen brandweerposten lijkt regelmatig rivaliteit te zijn. Op een dag zoals 
vandaag, wanneer er prijzen te verdelen zijn, kan dit een uitstekende motivatie zijn. In 
het algemeen is de strijd minder waardevol en schuilt de kracht juist in samenwerking. 
De handen ineen slaan! 
 
Incidentbestrijding 
Brandweer Oldebroek en Elburg zijn twee posten op de Noord-Veluwe die 
brandweerzorg leveren in diverse dorpskernen. Basis brandweerzorg met een 
tankautospuit en daarnaast specialistische zorg met bijvoorbeeld een waterwagen of 
redvoertuig. Door het jaar heen bundelen we onze slagkracht veelvuldig om een 
incident te bestrijden. Met vereende krachten hebben we ook het afgelopen jaar 
aangetoond dat juist deze samenwerking het verschil kan maken. Zeer grote branden 
zijn geblust, calamiteiten zijn vakkundig afgerond.  
 
Vakbekwaam blijven 
Om bij een incident op elkaar te kunnen vertrouwen is het belangrijk om tijdens het 
vakbekwaamheidsprogramma op elkaar te leren bouwen. Vandaar dat onze 
instructeurs en oefenleiders door het jaar heen gebruikmaken van elkaars expertise. 
Kruisbestuiving met kennisoverdracht en leren van collegiale feedback. Door de 
handen ineen te slaan snijdt het mes aan twee kanten. 
 
Voorbereiding 
Ook bij de voorbereiding op incidenten staan we aan één kant en niet aan twee kanten. 
Operationeel leidinggevenden die elkaars visie op een mogelijk incident delen, 
bespreken en waar mogelijk ervaren.  
Via maquette, casus of rondleiding komen we in aanraking met verschillen objecten in 
ons verzorgingsgebied. Een omvangrijk verzorgingsgebied met diverse zwaartepunten.  
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Vaardigheidstoetsen 
Deze dag brengt u een bezoek aan zowel Oldebroek als Elburg. In één van de kernen 
krijgt u te maken met een incident. Een incident met één of meerdere zwaartepunten. 
Hoe u uw inzet aanpakt én in welke volgorde bepaalt u zelf. Met uw eigen team slaat u 
de handen ineen. U wilt het scenario op uw eigen manier af ronden. Succes bij uw 
aanpak! 
 
Veel plezier in Elburg en Oldebroek! 
U bent meer dan van harte welkom.  
 
Groet,  
 
René van der Heide  Postcommandant Oldebroek 
Arjan Bruijnes Postcommandant Elburg 
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Voorwoord 
Provinciaal Coördinator Vaardigheidstoetsen 
 

Na 2 jaar geen toetsen gaan we weer lossssss. En hoe! We zijn enorm trots dat allen in 
onze provincie Gelderland-Flevoland voor dit jaar 112 ploegen zijn ingeschreven voor de 

drie klassen. Daaruit blijkt het enthousiasme en het belang van de vaardigheidstoetsen. 
Mooi.  

 
De posten Elburg en Oldebroek bijten dit jaar het spits af. Een mooie combinatie tussen 

twee posten. Wij wensen deze posten veel succes met de voorbereidingen. Gezien de 

ervaring en het enthousiasme van bij beide posten zit dat wel goed!  
 

Daarnaast willen we vragen om het aantal supporters deze keer zoveel mogelijk te 
beperken, zodat we alle deelnemende ploegen, juryleden en medewerkers een zo veilig 

mogelijke werkomgeving kunnen bieden.  

 
Spraken wij  2 jaar geleden  nog over  doorontwikkeling, in 2022 gaan we daar mee 

verder, met de nieuwe kijk op de brandweer.  
 De enscenering van de banen, met name in het kader van de basisprincipes, is erg 

belangrijk en vraagt extra aandacht. 

 
Vakbekwaamheid blijft een heel belangrijk onderwerp in ons werk.  

De vaardigheidstoetsen kunnen daar een belangrijke bijdrage aan leveren, je krijgt 
realistisch scenario’s  voorgeschoteld. 

Deelname zorgt door het element tijd voor een zekere spanning waardoor de praktijk 
redelijk wordt nagebootst. 

2022 is ook het laatste jaar dat er nog TS HD toetsen zijn, in 2023 zal het ABWC van 

start gaan met de nieuwe Klasse Brandbestrijding . 
 

Jullie doen uiteraard ook aan deze vaardigheidstoets mee om de gewestelijke 
wedstrijden bereiken. Als dit doel gehaald is kunt u alle benodigde informatie 

terugvinden op de vernieuwde site van het ABWC: www.vaardigheidstoetsen.nl. Wij 

adviseren u om de site regelmatig te bezoeken, zodat u op de hoogte blijft van de 
meest recente ontwikkelingen.  Samen met mijn team kijk ik er naar uit u weer te 

ontmoeten en wensen we u veel succes! 

 

Ben van Steenbergen Gerrit Bonestroo 

Provinciaal Coördinator Assistent Coördinator   

ABWC Gelderland/Flevoland ABWC Gelderland/Flevoland  
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Provinciale vaardigheidstoetsen klasse:  TS-HD en 112 

 
De vaardigheidstoetsen in 2022 worden georganiseerd onder auspiciën van het 

Algemeen Brandweer Wedstrijd Comité en in samenwerking met de medewerkers van 

de brandweer Elburg-Oldebroek. 
 

Vaardigheidstoetsen : Elburg-Oldebroek 
 

Klasse : TS-HD en 112 

 

Prijzen : Het ABWC stelt 3 prijzen per baan beschikbaar   

Prijsuitreiking : De prijzen worden uitgereikt door:  

Jan Nathan Rozendaal Burgemeester gemeente Elburg 
  

Plaats  : Kazerne Elburg Oostendorperstraatweg 8 Elburg  

 
Bij noodgevallen : Bent u bereikbaar via 0654232635 

 
Contactpersoon  

Gastkorps : Henri Pruim ( Oldebroek  ) Hubert Bruijnes ( Elburg ) 
 

Meldadres  : kazerne Oldebroek Spronksweg 12 8096 AP Oldebroek   

 
Verkleden/douche : u wordt begeleid naar de douchelocatie  

 
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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Indeling baan  112 
Elburg/Oldebroek 12 maart 

 
Naam groep  Post  Melden om: Spelen om:. 
1.  VR Flevoland Swifterband 07.45 08.00   

2. Gelderland Midden Ederveen 08.05 08.50   
3. VNOG Elspeet-3 09.05 09.50 

4. VNOG Nunspeet-2 09.55 10.40    

5. Gelderland Zuid Geldermalsen 10.45 11.30 
  

 Pauze 12.20 13.00 
 

6. Gelderland Zuid Lienden 12.15 13.00  
7. VNOG Winterswijk-2 13.05 13.50  

8. Gelderland Midden Kootwijkerbroek-3 13.55 14.40  

9. Gelderland Zuid Ochten 14.45 15.30 
10. Gelderland Zuid Gameren 15.35 16.20 

 
Prov. Coördinator vaardigheidstoets:  

  

 
Beoordelingsteam: 
Waarnemer Bevelvoerder Henry v/d Kaay  Heerewaarden 

Waarnemer Bevelvoerder Joes Annema  Ede  
Waarnemer Aanvalsploeg Joop Gerrits  Zutphen 

Waarnemer Waterploeg  Martijn Stoof  Rossum 

Waarnemer Pompbediende  Dirk van Putten  
Administratie  Kees de Velde Harsenhorst 

 
Tijdwaarnemer  Elburg/Oldebroek 

Tijdwaarnemer  Elburg/Oldebroek  
Centralist  Elburg/Oldebroek 
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Indeling baan TS-HD 
Elburg/Oldebroek 12 maart 
 

Naam groep  Post  Melden om: Spelen om: 

1.  VNOG Oene 07.45 08.00   
2. Gelderland Midden De Valk 08.05 08.50   

3. VNOG Wapenveld 09.05 09.50 

4. Gelderland Midden Barneveld 09.55 10.40    
5. Gelderland Zuid Asperen-2 10.45 11.30 

  
 Pauze 12.20 13.00 

 
6. VNOG Zelhem 12.15 13.00  

7. Gelderland Midden Garderen 13.05 13.50  

8. VR Flevoland Ens 13.55 14.40  
9. VNOG Laren 14.45 15.30 

10. Gelderland Midden Heteren 15.35 16.20 
11. VNOG Zutphen-3 16.25 17.10 

 

  
Prov. Coördinator vaardigheidstoets:  

 
Beoordelingsteam: 

Waarnemer Bevelvoerder Klarens van Kruistum  Harskamp 
Waarnemer Bevelvoerder  Gert vd Weert  Doesburg 

Waarnemer Aanvalsploeg  Andre Granneman Harderwijk 

Waarnemer Waterploeg  Wouter hazeleger Kootwijkerbroek 
Waarnemer Pompbediende  Frank Salemink  

Administratie  Kees de Velde Harsenhorst 
 

Tijdwaarnemer  Elburg/Oldebroek 

Tijdwaarnemer  Elburg/Oldebroek  
Centralist  Elburg/Oldebroek 
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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. 

 

 

http://www.abwc.nl/
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• Deelname aan alle klassen kan alleen met een tankautospuit die bepakt is 

overeenkomstig de richtlijnen van het branchevoorschrift standaardbepakking 
voor brandweervoertuigen (versie 6.2). 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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Wilt u zelf ook een vaardigheidstoets organiseren? 
 

Wij zijn altijd op zoek naar locaties en organiserende korpsen! 
 

Neem contact op met uw Provinciaal Coördinator ABWC voor de 
mogelijkheden. 

 

 
 

 
 


