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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 
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Voorwoord Burgemeester  
 

 
 

Finalisten, 

 
Wat een 90 jarige brandweervereniging in Kootwijkerbroek kan presteren is echt de 

moeite waard. Na de organisatie van de regionale wedstrijden en de jubileumdagen in 
juni staat nu de organisatie van de landelijke finale van de Hogedruk 

Brandweerwedstrijd op de agenda.  

Ik vind het een prestatie van formaat van ons korps in Kootwijkerbroek. 
 

Hartelijk dank aan de leiding en de vrijwilligers (ook de ouderen) die met zoveel passie 
deze activiteiten mogelijk maken.  

Ik zie uit naar een mooie en sportieve wedstrijddag en kom graag de prijzen uitreiken. 

Mijn wens is dat de besten winnen! 
  

Burgemeester Jan Luteijn 
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Voorwoord 
Provinciaal Coördinator Vaardigheidstoetsen 
 
In Friesland zegt men altijd: “It giet oan !” 

Maar vandaag nodigen wij jullie uit voor de laatste landelijke 

finale TS HD, in 2023 zal de nieuwe klasse Brand zijn intrede 

doen bij het ABWC . 

Namens het ABWC, Gelderland /Flevoland en Brandweerpost Kootwijkerbroek heten wij 

jullie van harte welkom bij de allerlaatste vaardigheidstoets in de genoemde klasse. 

Jullie als deelnemers, hebben zich  geplaatst voor deze finale en met 8 ploegen gaan 

jullie strijden voor de titel Lands kampioen TS HD 2022 . 

De organisatie ligt dit jaar in handen van de post Kootwijkerbroek, zij hebben dit jaar 

hun 90 jarige jubileum gevierd. Jullie zijn meer dan welkom in het pittoreske 

Kootwijkerbroek.   

Acht ploegen zijn door alle voorrondes gekomen, en hebben zich geplaatst voor deze 

laatste finale. Van Noord-Holland tot Limburg-Noord en van Zaanstreek-Waterland tot 

Gelderland, ploegen uit alle delen van het land gaan de strijd aan om deze felbegeerde 

titel.    

Dit alles hoeft geen verdere uitleg, maar vakbekwaamheid is een essentieel onderdeel 

van ons mooie en uitdagende vak en staat bij ons hoog in het vaandel. Als 

brandweerman of -vrouw kun je in de meest bijzondere situaties terechtkomen. 

Teamwork en de nodige kennis en ervaring om juist te kunnen handelen zijn dan van 

groot belang.  

Veel van onze kennis halen we uit de reguliere oefeningen, maar ook de 

vaardigheidstoetsen, die zo realistisch en uitdagend mogelijk zijn, spelen hierin een 

belangrijke rol.  

Daarom bieden we jullie vandaag de nodige competitie en sportiviteit in de vorm van 

een boeiend scenario .  

Wij mogen jullie natuurlijk niets verklappen, maar het wordt ongetwijfeld een prachtige 

, leerzame en gezellige dag, hier staat de brandweer post van Kootwijkerbroek zeker 

garant voor. 
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Daarom, op voorhand een woord van dank aan de Veiligheids - en Gezondheidsregio 

Gelderland-midden, en in het bijzonder de Brandweerpost Kootwijkerbroek voor de 

organisatie van deze vaardigheidstoets. 

Ook een woord van dank, aan alle onmisbare medewerkers, juryleden, figuranten, 

rekenkamer  en iedereen die we vergeten te benoemen, voor jullie medewerking aan 

deze dag. 

Wij  hopen van harte dat jullie allen, deelnemers en toeschouwers, een mooie, leerzame 

en vooral een sportieve dag zullen beleven. 

Tot slot hopen wij jullie allemaal te zien en te ontmoeten, een praatje te maken en na 

afloop het glas te heffen op deze dag.  

Wij zien jullie graag zaterdag 17 September in Kootwijkerbroek . 

 

Jan van den Brink en Martin de Zwaan  

Coördinatoren ABWC Gelderland / Flevoland   
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Voorwoord 
Ploegcommandant Kootwijkerbroek 

 
Never give up 
We voelen ons vereerd dat we de landelijke HD finale mogen organiseren. We vieren dit 
jaar ons 90-jarig bestaan. In 1932 hebben wat boeren, burgers en buitenlui de koppen 

bij elkaar gestoken en een brandweer opgericht. Ze waren al trots als ze een 
tweedehandse spuit in de schuur hadden staan en hadden amper tijd om ’s winters 1 x 

per maand te oefenen. De kameraadschappelijkheid en de drang om iets voor het dorp 
te doen hield het korps draaiende.  

 

Is er veel veranderd? 
Nou het aandeel boeren is bij onze brandweer fors kleiner geworden en als overheid zo 

doorgaat wordt dat aandeel zelfs opgeheven. Burgers en buitenlui zijn er nog zat, dus 
aan aanwas geen gebrek.  

Qua materialen en middelen is alles nagenoeg splinternieuw en  we oefenen ons eigen 

een slag in de rondte om aan alle eisen te voldoen. 
Er is in 90 jaar tijd een ongelofelijke verambtelijking geweest, waar geen eind aan lijkt 

te komen. Maar ons korps, en met ons veel andere korpsen, draaien nog volop op 
onderlinge gezelligheid en halen er nog steeds voldoening uit om wat te doen voor de 

medemens. 
 

Ook de vaardigheidstoetsen veranderen, 30 jaar geleden werden de HD wedstrijden 

geïntroduceerd en nu worden ze al weer af geserveerd. Nog één grote finale en dan 
volgt er weer nieuwe naam. Maar hoe ze de wedstrijden ook noemen of indelen, wij 

blijven ze organiseren. Gewoon omdat we zo genieten van de gezelligheid en onderlinge 
competitie. 

 

We wensen alle korpsen uit het land en natuurlijk in het bijzonder onze buren 
Harskamp, een uitdagende leerzame dag toe. 

 
Groeten 

Martien Broekhuizen 

Ploegcommandant Kootwijkerbroek 
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Finale vaardigheidstoets 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 veiligheidsregio Gelderland Midden, post Kootwijkerbroek. 

 
Vaardigheidstoetsen : ABWC 

 
Klasse : TS HD  

 

Prijzen : 3  

Prijsuitreiking : De prijzen worden uitgereikt door:     
  Burgemeester J.J.Luteijn 

 
Plaats  : Brandweerkazerne post Kootwijkerbroek 

  Drieenhuizerweg 5 

  3774 RE Kootwijkerbroek  

   

Tijd : 19.00 uur 
 
Bij noodgevallen : Bent u bereikbaar via 06-53469436 

 
Contactpersoon  

Gastkorps : Martin Broekhuizen 

  06-53469436 
 

Meldadres : Brandweerkazerne post Kootwijkerbroek 
  Drieenhuizerweg 5 

  3774 RE Kootwijkerbroek  

  
 

Verkleden/douche : Sportzaal de Boog 
   Schoonbeekhof 51 

   3774 DA Kootwijkerbroek  

 
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  TS HD  

Kootwijkerbroek, 17 september 2022 
 

Naam groep  Post  Melden om: Spelen om:. 

1.  BRW Gelderland Midden Harskamp 07.45 08.00   
2. VNOG Elburg 2 08.45 09.00   

3. Gelderland Zuid Geldermalsen 2 09.45 10.00 

4. Brabant Noord Oeffelt 2 10.45 11.00    
 

 Pauze 12.00 13.00 
 

5. Zaanstreek Waterland Volendam 2 12.45 13.00  

6. Noord Holland Noord Wieringerwerf 13.45 14.00  
7. Limburg Noord Stamproy 14.45 15.00  

8. Midden West Brabant Bergen op Zoom 15.45 16.00 
 

Prov. Coördinator vaardigheidstoets: Jan van den Brink/Martin de Zwaan 
  

 

Beoordelingsteam: 
Teamleider/Bevelvoerder Bart van Veldhuisen  Nijkerk 

Waarnemer Bevelvoerder Bert Winters  Beilen 
Waarnemer Aanvalsploeg  Theo Luijten  Nederweert-Eind   

Waarnemer Waterploeg  Edwin van Vliet Zeeland   

Waarnemer Pompbediende  Edwin Nauta  Leek 
Administratie  Loes Hammer  Dronten 

 
Tijdwaarnemer  Wim Wassink  Nijkerk  

Tijdwaarnemer  Kootwijkerbroek 
Centralist  Kootwijkerbroek 
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Kazerne Post 
Kootwijkerbroek

Drieënhuizerweg 5 
Kootwijkerbroek

Verplichte aanrijroute

A

B

Locatie A:
Gulf Barneveld

Wesselseweg 48 Barneveld

Locatie B:
Afrit 17 Stroe
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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. 

 

 
 

 
 


