VAARDIGHEIDSTOETS 2022
Provinciaal
DATUM: 19 maart 2022
PLAATS: Maarn-Maarsbergen
KLASSE: Hoofdklasse
ALGEMEEN BRANDWEER WEDSTRIJD COMITE

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 burgmeester

Jaarlijkse Vaardigheidswedstrijden
Van harte welkom in Maarn-Maarsbergen bij deze vaardigheidswedstrijd in de
koningsklasse.
Als burgemeester en als portefeuillehouder Openbare Orde en Veiligheid hecht ik grote
waarde aan veiligheid. Of dat nu bij een evenement is, in een winkelcentrum of in
andere complexen, in het verkeer of in huizen en bedrijven. De brandweer speelt
daarin - en zeker niet altijd zichtbaar – een grote rol bij brandpreventie en controles en
natuurlijk ook bij het redden van mensen en het blussen van branden.
Het is goed om te weten dat jullie er zijn in geval van nood. Dat maken jullie keer op
keer waar. Het gaat niet vanzelf. Het inzicht en de kwaliteit moeten blijvend verbeterd
worden. En daar werken jullie hard aan.
Van regelmatig professioneel trainen, volop meedoen met de vaste oefenavonden, tot
aan het organiseren van en deelnemen aan deze brandweerwedstrijden… met andere
korpsen versterken jullie de onderlinge onmisbare samenwerking! De afgelopen twee
coronajaren waren voor niemand makkelijk en maakten veel zaken die voorheen
vanzelfsprekend waren ineens veel ingewikkelder. Dit heeft zeker ook invloed gehad op
de voorbereiding van deze wedstrijd. Ik ben daarom heel blij dat de coronamaatregelen nu achter ons liggen. Hierdoor kunnen jullie zonder belemmeringen deze
wedstrijd organiseren vanuit jullie prachtige brandweerkazerne gelegen tussen Maarn
en Maarsbergen. Tijdens de wedstrijd testen jullie je vaardigheden en jullie
samenwerking tussen de brandweerkorpsen. Dat levert nieuw ervaring, inzicht en
kennis op. Daarnaast is het natuurlijk ook gewoon een gezellige dag waarbij iedereen
informeel met elkaar kennis kan delen en ervaringen uitwisselt onder het genot van
een hapje en een drankje. Ik wens alle deelnemende brandweerkorpsen veel succes en
ook plezier bij de uitoefening van en het voortdurend trainen in jullie mooie vak!
Frits Naafs
Burgemeester
VRU-post Maarn-Maarsbergen
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Voorwoord postcommandant Maarn-Maarsbergen
20 Maart 2020…..het moment waarop het ABWC communiceert dat alle
vaardigheidstoetsen (voorlopig) worden geannuleerd. Nu bijna 2 jaar later zijn we weer
begonnen.
Jullie zijn te gast in het mooie Maarn-Maarsbergen, waar een enthousiaste groep
vrijwilligers weer in staat is geweest om een mooi, uitdagend maar vooral realistisch
wedstijdscenario te bedenken. Lang is het onzeker geweest of de vaardigheidstoetsen
wel konden doorgaan. Maar na alle positieve berichten zijn wij uiteindelijk van start
gegaan. En hoe!
Vaardigheidstoetsen organiseren doen wij niet voor de eerste keer. In September 2019
organiseerde de post Maarn-Maarsbergen nog de landelijke finale klasse 112. En in de
jaren daarvoor zijn wij vaak gastheer geweest voor provinciale en gewestelijke
wedstrijden.
Vandaag de koningsklasse “Hoofdklasse”. Een klasse waarin alles mogelijk is. Niet
alleen voor de spelende ploegen is het een uitdaging, maar ook voor ons als post. Het
is dan ook mooi om te zien dat echt iedereen zijn/haar steentje hierin bijdraagt. Ook de
“oud”- & ereleden staan weer te springen om te helpen.
Binnenkort ontmoeten we elkaar weer in onze prachtige kazerne onder het genot van
een hapje en een drankje en luisteren we aandachtig naar elkaar, naar alle Tips & Tops
en uiteindelijk naar de uitslag. Uiteindelijk kan maar 1 ploeg als winnaar naar huis gaan,
zoals het ook hoort in een wedstrijd. Maar misschien vind ik nog wel de mooiste winst
dat we weer “los” mogen. Want dat hebben we toch gewoon gemist?
Namens mij en de hele post wensen wij alle spelende ploegen, alle juryleden en alle
toeschouwers een geweldige dag toe! Bedankt alvast voor jullie enorme inzet en
enthousiasme.
Groet,
Joost Wilts
Postcommandant Maarn-Maarsbergen.
VRU-post Maarn-Maarsbergen
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COVID-19 MAATREGELEN
ALGEMEEN
We respecteren zoveel mogelijk de geldende basismaatregelen.
 Nies en hoest in je ellenboog;
 Was geregeld je handen, we zullen dit zoveel mogelijk faciliteren;
 Schud geen handen;
 Bij klachten doe je een zelf test;
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Provinciale vaardigheidstoetsen klasse: 112 en TS-HD
De vaardigheidstoetsen in 2022 worden georganiseerd onder auspiciën van het
Algemeen Brandweer Wedstrijd Comité en in samenwerking met de medewerkers van
de brandweer Elst.
Vaardigheidstoetsen

:

ABWC Utrecht

Klasse

:

Hoofdklasse

Prijzen

:

Het ABWC stelt prijzen beschikbaar voor de nrs 1, 2 en 3

Prijsuitreiking

:

De prijzen worden uitgereikt door:
Burgemeester Frits Naafs

Plaats prijsuitreiking :

Brandweerpost Maarn-Maarsbergen
Tuindorpweg 8 C
3951 LN MAARN

Tijdstip prijsuitreiking :

17:00 uur starten

Bij noodgevallen

:

Bent u bereikbaar via postcommandant
Joost Wilts 06 53 103 432

Contactpersoon
Gastkorps

:

Joost Wiltz.

Meldadres ploegen en :
Team ABWC

Brandweerpost Maarn-Maarsbergen
Tuindorpweg 8 C
3951 LN MAARN

Verkleden/douche

:

Brandweerpost Maarn-Maarsbergen

Veiligheid

:

De organisatie gaat er vanuit dat u op de hoogte
bent van de “No play” procedure en er naar kunt handelen.

Naar 1e ronde
gewestelijk

2 ploegen (7 mei / 21 mei of 11 juni)

VRU-post Maarn-Maarsbergen
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Indeling baan

Hoofdklasse
Maarn-Maarsbergen – 19 maart 2022

Naam groep / post:
1. VRU-post Leersum
2. VRU-post Woudenberg
3. VRU-post Elst
4. VRU-post Lopik

Melden om:
07:30
08:40
09:50
11:00

Spelentijd:
08:00
09:10
10:20
11:30

12:55
14:05

13:25
14:35

Pauze
5. VRU-post Hagestein
6. VRNOG-post Oldebroek

Teamleider vaardigheidstoets:
René Mulder / Martijn Bakker
Beoordelingsteam:
Waarnemer OvD
Waarnemer bevelvoerder
Waarnemer bevelvoerder
Waarnemer aanvalsploeg
Waarnemer Waterploeg
Waarnemer Pompbediende
Waarnemer stage

Naam:
Addy Burger
René Vergouwen
Gerrit Hardeman
Ab Bouwman
Diederik Elenbaas
Roland Douque
Eiso Reinders

Woonplaats:
Bodegraven
Oudewater
Doorn
Maarn
Leersum
Woerden
Bunnik

Administratie
Tijdwaarneming
Centralist

Freddy van Kooten
n.n.b.
Leen Blonk /
Ton van Schaik

Maarssen
De Bilt
Bilthoven

Bijzonderheden:
Na afloop van de vaardigheidstoets ABWC kan de ploeg hun ademlucht in Maarn
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.
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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 bevelvoerderpompbediende-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.

VRU-post Maarn-Maarsbergen
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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.

VRU-post Maarn-Maarsbergen
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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.
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