
 

 
VAARDIGHEIDSTOETS 

1e ronde Gewestelijk 
 
 

DATUM: 7 mei 2022 
 

PLAATS: RODEN 
 

KLASSE: TS - HD 
 

  Let op! Er geldt een verplichte rijroute!  
 
 
 

ALGEMEEN BRANDWEER WEDSTRIJD COMITE 
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COVID-19 MAATREGELEN 

 
ALGEMEEN 
 

We respecteren zoveel mogelijk de geldende basismaatregelen.  
➢ Nies en hoest in je elleboog; 

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

➢ Bij klachten doe je een zelf test; 
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Voorwoord Burgemeester  
 

Namens de vrijwilligers van onze brandweerpost Roden heet ik u van harte welkom bij 

de TAS-HD wedstrijden. TAS-HD staat voor Tankautospuit Hoge Druk. 

Wij mogen vandaag 10 ploegen verwelkomen uit Drenthe, Friesland, Groningen, 

Gelderland en Noord-Holland. 

Oefenen is voor onze brandweermensen van wezenlijk belang en vraagt veel inzet. 

Met respect en veel waardering zie ik de brandweervrijwilligers optreden en dag en 

nacht klaar staan. 

Na een melding bij de meldkamer vertrekken zij vanuit hun thuis- of werksituatie naar 

de brandweerpost. Altijd zeer gemotiveerd! 

In de gemeente Noordenveld ben ik als burgemeester trots op onze posten in Roden, 

Peize, Norg en Veenhuizen. 

Ik wens u allen een geslaagde dag toe bij deze wedstrijden in Roden. 

Uiteraard bent u ook op andere momenten welkom in onze gemeente. 

Wij hebben u veel te bieden. Veenhuizen is bijvoorbeeld aangewezen als 

Werelderfgoedgebied. 

We hebben een gevangenismuseum, maar ook een speelgoedmuseum. 

Natuurlijk kunt u ook prachtige fietstochten maken in een mooie groene omgeving. 

Nogmaals, een fijne dag in Roden! 

 

Klaas Smid 

Burgemeester van Noordenveld  
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Voorwoord Postchef 
 

Beste deelnemers, supporters, belangstellenden en vrijwilligers, 

Namens de Post Roden heet ik jullie van harte welkom in de kop van Drenthe, Roden. 

Wij mogen zaterdag 7 mei ‘22 de vaardigheidstoets van het ABWC organiseren. Op het 

programma staat de eerste ronde gewestelijk TS-HD. Dat “wij” slaat op alle leden van 

de post plus aanhang en zelfs oud-leden. Je moet er als post met z’n allen achterstaan 

om zo iets te organiseren. En dat is ook weer het mooie van de Brandweer we zetten 

met zijn alle de schouders eronder en klaren de klus, net als bij een inzet. 

Op de dag zelf is het een komen en gaan van bekenden. Persoonlijk vind ik de 

verbintenis met posten die je niet vaak ziet omdat ze te ver weg liggen één van de 

leukste dingen aan zo’n dag. Het mooie is dat we allemaal het zelfde doel hebben en 

dat verbind elkaar. 

Vaardigheidstoets  

Deze dag brengt u een bezoek aan Roden. In één van de dorps kernen waar wij 

repressief actief zijn krijgt u te maken met een incident. Een incident met één of 

meerdere zwaartepunten. In welke volgorde en hoe u uw inzet aanpakt bepaalt u zelf. 

Wij hopen dat wij voor de deelnemers een uitdagende oefening hebben uitgezet waar 

leerdoelen uitgehaald kunnen worden. Die misschien later in een iets andere vorm op 

de eigen post gebruikt kunnen worden. Hoe dan ook U wilt het scenario op uw eigen 

manier af ronden. Succes bij uw aanpak! 

Ik wenst alle deelnemers en supporters een leuke en leerzame dag toe en vooral veel 

plezier in Roden!  

Groet,  

Robert van der Woude 

Postchef brandweer Roden 

    

 

http://www.vrd.nl/
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Voorwoord Provinciaal Coördinator Vaardigheidstoetsen 
 

Beste brandweercollega’s. 

We mogen weer zonder beperkingen, maar wel met onze eigen verantwoordelijkheid, 

en dat kunnen we allemaal.  

 

Eindelijk  weer 

o doen waar we goed in zijn.  

o doen waar we energie van krijgen.  
o bezig zijn met ons vakmanschap.  

o verder met waar we de laatste vaardigheidstoets mee geëindigd waren.  

   De “Basisprincipes brandbestrijding”. 

 

Je ziet nu de meerwaarde van de vaardigheidstoetsen, want die sluiten naadloos aan bij 

het vakbekwaam worden en blijven.  

Ik ben heel blij dat we dit jaar op 26 maart, 9 april, 23 april en op 7 mei een 

brandweervaardigheidstoetsdag hebben.  

Dit geeft aan dat we in Drenthe het aankunnen en het lef hebben om er gewoon voor te 

gaan.  

Ik ben daar hartstikke trots op! 

 

Op 7 mei hebben we in Roden alweer de laatste vaardigheidstoetsdag van dit jaar in 

Drenthe. Maar dit is stapje hoger namelijk de 1e ronde gewestelijke in de klasse TS-HD.  

Op de site van het ABWC: www.vaardigheidstoetsen.nl lees je de meest recente 

ontwikkelingen met o.a. het reglement, waarneemlijsten, boekjes, etc. 

 

Jullie zijn allemaal van harte welkom in Roden. Meld je op de aangegeven locatie en 

maak er een gezellige dag van waar we vakbekwaam blijven. 

 

Aan alle supporters wil ik graag een dringende oproep doen om geen foto’s en filmpjes 

op social media te zetten tot de laatste ploeg gespeeld heeft.  

We houden het graag eerlijk!    

 

Veel succes en we zien jullie in Roden op 7 mei. 

Theo Seubers 

Provinciaal  coördinator vaardigheidstoetsen in Drenthe 

http://www.vaardigheidstoetsen.nl/
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1e ronde gewestelijke vaardigheidstoetsen klasse TS-HD  
De vaardigheidstoetsen in 2022 worden georganiseerd onder auspiciën van het 

Algemeen Brandweer Wedstrijd Comité en in samenwerking met de medewerkers van 
de brandweerpost Roden. 

 
Vaardigheidstoetsen  : Roden 

Klasse  : TS-HD 

 

Prijzen  : Er zijn prijzen voor nummer 1, 2 en 3 

Plaatsing volgende ronde : nummer 1, 2 en 3 gaan naar de 2e ronde gewestelijke  

  toets op 18 juni in Lemmer 
 

Prijsuitreiking  : De prijzen worden uitgereikt door: Burgemeester 

   Klaas Smid van de gemeente Noordenveld 
 

Tijdstip prijsuitreiking  : 19:00 uur 
 

Plaats        :  Brandweerkazerne Roden,  
          Westeresch 20, 9301 ZW Roden 

 
Bij noodgevallen  : Bent u bereikbaar via dhr. Theo Seubers 06-22541691 

   en/of dhr. Robert van der Woude  06-22 21 68 92 

 

Contactpersonen  

Gastkorps  : dhr. Robert van der Woude  06-22 21 68 92 

 

Meldadres   :     Brandweerkazerne Roden,  
          Westeresch 20, 9301 ZW Roden 

  

Verkleden/douche  :     Sportcentrum de Hullen  
             Ceintuurbaan Zuid 6, 9301 HX Roden 
 

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   klasse TS-HD RODEN 7 mei 2022 
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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 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. 

 

  



 

Roden                  -15-                                          Datum: 7 mei 2022 

 

 
 

Of wil je zelf ook een vaardigheidstoets organiseren? 

 

Wij zijn ook nog op zoek naar locaties en organiserende 

korpsen! 

 

Neem contact op met je Provinciaal Coördinator ABWC 

voor de mogelijkheden. 

 

 
 


