VAARDIGHEIDSTOETS 2022
PROVINCIAAL
DATUM: 9 april 2022
PLAATS: Raalte
KLASSE:

TS HD
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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;
 Als je ziek bent, blijf je thuis.
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Voorwoord burgemeester

Na twee jaar afwezigheid zijn de brandweervaardigheidstoetsen weer terug.
Fantastisch dat dit jaar de brandweer Raalte de mogelijkheid heeft gekregen
om dit mooie evenement te organiseren. Het is ook mooi om te zien dat het
animo om deel te nemen weer hoog ligt. Verschillende brandweerkorpsen uit
de regio’s IJsselland en Twente nemen het op zaterdag 9 april tegen elkaar
op.
Ik wil graag van de gelegenheid gebruikmaken om een woord van dank te
richten aan de enthousiaste vrijwilligers die het mogelijk maken dat deze
vaardigheidstoetsen dit jaar in Raalte worden gehouden. Het brandweervak
is een prachtig vak en essentieel voor onze samenleving. Het is geweldig om
te zien hoe vakbekwaam, professioneel en enthousiast alle posten zijn.
Daarin zit geen onderscheid in vrijwillige of professionele brandweerlieden.
Daarnaast is ook de saamhorigheid binnen de brandweer enorm en zien we
een grote mate van maatschappelijke betrokkenheid bij de verschillende
posten.
Deze vaardigheidstoetsen vormen een mooie gelegenheid om die
vakbekwaamheid en professionaliteit te tonen en verder te vergroten. De
brandweervaardigheidstoetsen bieden zoals gebruikelijk mooie en
uitdagende scenario’s voor de teams. Alle deelnemende ploegen worden
beoordeeld door een vakkundige jury.
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Ik ben ervan overtuigd dat ik voor iedereen spreek als ik zeg dat we enorm
blij zijn dat dit allemaal weer mogelijk is. Ik hoop dat we van elkaar kunnen
leren, maar ook dat de onderlinge verbinding op deze manier verder wordt
verstrekt.
Tot slot wens ik iedereen vooral heel veel plezier tijdens dit evenement!

Martijn Dadema
Burgemeester gemeente Raalte
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Voorwoord ploegleider

Ik was in de tuin aan het werk toen ik werd gebeld door Gerben Willighagen.
Het was een zaterdag morgen in januari. Nou heb ik Gerben wel vaker aan
de telefoon, hij is vakteamleider bij risicobeheersing waar ik ook mijn
dagelijkse werkzaamheden heb, maar op zaterdag is dat toch ongebruikelijk.
Daarnaast is Gerben Provinciaal coördinator vaardigheidstoetsen Overijssel
namens het Algemeen Brandweer Wedstrijd Comité (ABWC).
Hij belde mij omdat ik ook ploegleider ben van de vrijwillige brandweerpost
Raalte. Hij kwam met de vraag of wij als post een wedstrijddag wilden
organiseren. De post die het eigenlijk zou organiseren had verschillende
redenen om het af te zeggen.
Nou moet ik gelijk erbij zeggen dat wij in Raalte geen wedstrijdploeg
hebben, maar ook geen verleden als wedstrijdploeg. Wij hebben daar
eigenlijk nooit aan meegedaan.
Ik had geen idee wat dit nou allemaal inhield voor ons als post. Gerben
legde geduldig uit wat het nou allemaal zou gaan betekenen voor de post en
hoeveel tijd het zou gaan kosten. Het leek mij een prachtige uitdaging,
echter heb ik het niet alleen voor het zeggen in de post. Ik heb hem beloofd
dat ik het de eerstvolgende oefenavond zou bespreken.
Op de eerstvolgende oefenavond heb ik het aan de groep gevraagd, en men
was gelijk enthousiast. We hebben gelijk een afspraak gemaakt met Gerben
om één en ander te komen toelichten op de oefenavond. Na een heldere en
duidelijke uitleg wat het allemaal precies inhoudt zo’n wedstrijddag hebben
we hem de volgende dag medegedeeld dat we deze uitdaging, voor ons
althans, graag aangaan.
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Zeker met deze corona jaren achter ons, met veel minder sociaal onderling
contact, is dit een hele mooie gelegenheid om de sfeer in de groep weer een
boost te geven. Met z’n allen weer iets organiseren en er een mooie
gezellige dag van maken. Samen met de organisatie van de ABWC hopen wij
er een leerzame dag voor de deelnemers van te maken. De voorbereiding
met de ploeg was in ieder geval al weer mooi en leuk om te doen.
Rest mij alle deelnemers maar ook de organisatie veel succes en vooral ook
veel plezier te wensen en ik hoop dat jullie allemaal een mooie dag zullen
beleven in Raalte.
Vrolijke groet,
Jos Veltjen
Ploegleider post Raalte
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Voorwoord provinciaal coördinator vaardigheidstoeten
Beste brandweercollega’s en belangstellenden,
De ABWC organiseert samen met jullie al jaren met veel enthousiasme de
brandweerwedstrijden voor onze brandweer collega’s uit eigen provincie en
zelfs ver daar buiten.
Door Covid hebben we het een tijdje zonder de vaardigheidstoetsen moeten
doen. Des te meer waarderen we de inspanningen van de post Raalte om
ons te assisteren bij de organisatie van de vaardigheidstoets seizoen 2022.
Door Covid zijn er een aantal zaken veranderd. Gelukkig blijven er ook zaken
onveranderd. Die ploeg die het incident het beste, veilig, efficiënt en effectief
tot een goed einde heeft weten te brengen en dit net iets beter, sneller,
slimmer en geraffineerder heeft gedaan dan zijn collega’s, gaat met de
eerste prijs naar huis.
Ons doel is dat iedereen aan het eind van de dag terug kan kijken op een
leerzame en gezellige dag samen met de betrokken collega’s.
Mochten er naar aanleiding van het programma vragen zijn, dan verzoek ik u
dit kenbaar te maken via onderstaand mailadres.
Op de dag zelf kunt u voor spoedeisende zaken bellen met het
nummer: 06-52345300.
Ik wens u een leerzame dag en veel plezier en succes toe!
G.H.J. (Gerben) Willighagen
Provinciaal coördinator vaardigheidstoeten Overijssel
e-mail: Gerben.willighagen@abwc.nl

RAALTE

9

Datum: 9 april 2022

Provinciale 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 brandweer post Raalte.
Vaardigheidstoetsen : Provinciaal
Klasse

: TS HD

Prijzen

: het ABWC stelt 3 prijzen beschikbaar
De nr 1,2 en 3 gaan door naar Weerselo op
7 mei 2022

Prijsuitreiking

: De prijzen worden uitgereikt door:
de burgemeester M. Dadema

Plaats

: brandweerkazerne Raalte, Aakstraat 2,
8102 HH Raalte

Bij noodgevallen

: bent u bereikbaar via brandweerkazerne Raalte,
tel. 0572-362300

Contactpersoon
Gastkorps

: Jos Veltjen, tel. 06-53393268

Meldadres

: Helpende Handen
Westdorplaan 132A te Raalte

Parkeren

: Bij object

Veiligheid

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

Opmerking post

: consumpties bij voorkeur met contant geld
betalen
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Indeling baan

provinciaal TS HD

Raalte, 9 april 2022
Naam groep
Wesepe
Nijverdal
Olst
Ommen
Goor
PAUZE
Denekamp
Diepenheim
Genemuiden
Haaksbergen

Regio

Melden om:
7.30 uur
8.20 uur
9.20 uur
10.20 uur
11.20 uur
13.00 uur
13.00 uur
14.00 uur
15.00 uur
16.00 uur

Spelen om:
8.00 uur
9.00 uur
10.00 uur
11.00 uur
12.00 uur
13.40
14.40
15.40
16.40

uur
uur
uur
uur

Maximale speeltijd per ploeg: 45 minuten
Provinciaal coördinator vaardigheidstoetsen
Waarnemers
Baanleider/Bevelvoerder
Bevelvoerder
Aanvalsploeg
Waterploeg
Voertuigbediende
Tijdwaarneming
Administratie
Verbindingen/Centralist

RAALTE

Gerben Willighagen

Wim Vrooland
Jan ten Berge
Henry Schutte
Jamie Bijsterbosch
Wout Klinkien
kazerne Raalte
Dick Steenbergen
Norma Willighagen
kazerne Raalte
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Programma
Alle deelnemende teams dienen naar het meldadres te rijden. Bij het
meldadres is voldoende parkeergelegenheid. Het publiek en andere
belangstellenden kunnen op het meldadres een route naar het object
krijgen.
07.00 uur Ontvangst beoordelaars, vaardigheidstoets leiding, rolspelers,
ondersteuning worden op brandweerkazerne Raalte
Aakstraat 2, 8102 HH Raalte verwacht
07.30 uur Eerste ploeg meldt zich op het meldadres
08.00 uur Aanvang vaardigheidstoetsen
13.00 uur Lunchpauze
13.00 uur Eerste middagploeg meldt zich op het meldadres
17.25 uur Einde vaardigheidstoetsen
19.00 uur Prijsuitreiking te brandweerkazerne Raalte
Aakstraat 2, 8102 HH Raalte.
Een ploeg gaat niet over van een provinciale naar een gewestelijke of van
een gewestelijke naar een landelijke finale vaardigheidstoets als deze is
gediskwalificeerd overeenkomstig artikel 7.1 of reglementair is
teruggeplaatst overeenkomstig artikel 9.7.
Hoe om te gaan met foto’s, filmpjes en social media: Wij verzoeken u
dringend om helmcamera’s en drone’s thuis te laten. Foto’s en filmpjes welke
tijdens de vaardigheidstoets gemaakt zijn, pas aan het einde van de dag op
facebook/twitter of andere social media te plaatsen. Stel ook u supporters
hiervan op de hoogte. U houdt het dan ook nog spannend voor de ploegen
die na u komen spelen!!
RAALTE
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Beste deelnemers,
Dit jaar mogen wij de wedstrijden organiseren in Raalte.
Namens personeelsvereniging "De Standpiepe" heten we jullie van harte
welkom in onze brandweerkazerne.
De gehele dag zijn er gekoelde drankjes aanwezig.
Van 17.30 tot 20.30 uur staat er een snackwagen op onze parkeerplaats.
De drankjes en snacks dienen middels consumptiebonnen te worden betaald.
Het is mogelijk om de consumptiebonnen per pin of contant te betalen aan
onze bar.
Passende muziek en er zijn voldoende zit- en staplaatsen aanwezig.
De bar is tot 22.00 uur geopend.
We gaan er met elkaar een gezellige dag/avond van maken !
Tot ziens.
Met vriendelijke groet,
team brandweer Raalte.
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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.
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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.
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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.
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