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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.  
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Voorwoord 
Provinciaal Coördinator Vaardigheidstoetsen 
 
 
We gaan weer beginnen! 

In de jaren 2020 en 2021 hebben we geen vaardigheidstoetsen kunnen houden door dat 

vervelende virus. Ook vakbekwaamheid kwam soms in de knel. Nu heeft Loppersum de primeur 

in Groningen om na lange tijd weer een vaardigheidstoets te organiseren. 

Loppersum heeft vandaag twee bijzonderheden: Zij organiseren na een periode van twee jaar 

zonder vaardigheidstoetsen een vaardigheidstoets én zij organiseren voor de laatste keer een 

TS-HD-vaardigheidstoets in Groningen. Vanaf volgend jaar gaan deze vaardigheidstoetsen 

verder onder de naam ‘Brandbestrijding’. De techniek van brandbestrijding, de nieuwe kijk op 

brandbestrijding, heeft zich de laatste jaren flink ontwikkeld met als gevolg dat ook de 

uitvoering van een tankautospuit is ontwikkeld en daarvan zijn er best veel verschillende versies 

op de weg. Verschillende uitvoeringen van een tankautospuit geeft ook meer mogelijkheden 

om een brand te bestrijden. De vaardigheidstoetsen gaan natuurlijk mee in deze 

ontwikkelingen. 

Maar vandaag nog één keer TS-HD! 

Groningse ploegen gaan hun vaardigheden laten zien en willen die vergelijken met anderen. Dat 

geeft wat extra spanning en soms emoties, zeker als het niet zo loopt als gewenst. Maar dat de 

Groningse ploegen er staan kunnen we zien bij de inzetten die ze doen als het nodig is! 

Deze dag zou niet mogelijk geweest zijn zonder de inzet van post Loppersum, de eigenaar van 

het pand en alle vrijwilligers die vandaag de handen uit de mouwen steken. Allen namens de 

deelnemers en het ABWC ontzettend bedankt! 

 

Piet Tolsma                                                

Provinciaal Coördinator ABWC 
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Beste mensen, 

 

Op 19 maart dan is het eindelijk zover: de vaardigheidstoetsen 2022 gaan van start. 

Een aantal ploegen gaan met elkaar de strijd aan om te laten zien dat ze echt de beste 

zijn.  

Ik ben altijd weer onder de indruk van de tijd die onze mensen in de brandweer steken. 

De ploegen die meedoen met wedstrijden doen er nóg een tandje bij. Op de 

wedstrijddag zelf en de meeste oefenen ook nog vooraf. En als ze winnen, mogen ze 

ook nog door naar de volgende ronde. 

Deze wedstrijden voegen ook echt wat toe: mensen worden er vakbekwamer van. En 

in het soms gevaarlijke vak van de brandweer is dat geen overbodige luxe. 

Maar zonder de mensen van het AWBC, de juryleden, de vrijwilligers van Loppersum 

en nog vele anderen, waren er helemaal geen wedstrijden op 19 maart. Daarom is het 

heel mooi dat zo veel mensen bereid zijn om hun vrije tijd te steken in dit soort dagen. 

En laten we wel wezen: we doen het allemaal omdat het ook gewoon leuk is: met het 

vak bezig te zijn en al je collega’s weer eens te ontmoeten. 

Rest mij nog iedereen een mooie dag toe te wensen en moge de beste ploeg winnen! 

 

Ingrid van Elst 

Teamleider Noord Midden 
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Let Op verplichte Rijroute 
Aanrijden via N996. Afslag Molenweg. Linksaf de Station laan inrijden. Aan de eind 

linksaf, na 50 meter brandweer kazerne Loppersum. 
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Provinciale vaardigheidstoetsen klasse:  TS HD 

 

De vaardigheidstoetsen in 2020 worden georganiseerd onder auspiciën van het 
Algemeen Brandweer Wedstrijd Comité en in samenwerking met de medewerkers van 

de brandweer Loppersum 

 
Vaardigheidstoetsen : 19-3-2022 

 
Klasse : TS HD 

 

Prijzen : 1 t/m 3 door ABWC  

Prijsuitreiking : De prijzen worden uitgereikt door: Nog niet bekend. 
 

Plaats  : Loppersum   
 

 
Bij noodgevallen : Bent u bereikbaar via Harmen Kuijer 06-30564298 
  en/of Piet Tolsma, 088-1624756 

 
Contactpersoon  

Gastkorps : Ploegchef Harmen Kuijer 06-30564298 

 
Meldadres  : Pomonaweg 3, 9919 HS Loppersum 

 

Verkleden/douche : Boshal aan de Bosweg  

 
Veiligheid : De organisatie gaat er vanuit dat u op de hoogte  

bent van de “No play” procedure en er naar kunt handelen. 
 

https://www.bing.com/local?lid=YN8000x6930111810330066422&id=YN8000x6930111810330066422&q=Brandweer+Loppersum&name=Brandweer+Loppersum&cp=53.334388732910156%7e6.746190071105957&ppois=53.334388732910156_6.746190071105957_Brandweer+Loppersum
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Indeling baan  TS-HD 
Loppersum 19-03-2022 

 
Naam groep  Post  Melden om: Spelen om:. 

 
1. VR Groningen,  Winschoten                                  07.20                        08.00 

2. VR Groningen, Nieuwe Pekela                              08.15                           08.55 

3. VR Groningen, Wagenborgen                               09.10                           09.50 

4. VR Groningen, Ten Boer                                        10.05                           10.45 

5. VR Groningen, Veendam                                       11.00                           11.40 

Pauze 

6. VR Groningen, Haren                                             12.35                           13.00 

7. VR Groningen, Woldendorp                                 13.15                           13.55 

8. VR Groningen, Uithuizen                                      14.10                           14.50 

9. VR Groningen, Oude Pekela                                 15.05                           15.45 

 
Prov. Coördinator vaardigheidstoets:  

  
 

Beoordelingsteam: 

Baanleider: Fokko van der Struik 
Waarnemer Bevelvoerder: Barry Jager   

Waarnemer Bevelvoerder: Peter Woldhuis 
Waarnemer Aanvalsploeg: Geert Walburg 

Waarnemer Waterploeg:  Henk Spithoff 

Waarnemer Pompbediende : Wim Bierman 
Stage: Stefan Hollemans, Jan Karel Smit en Sandra Sijtsema 

Administratie : Frouk van Dijken en Hiddo Niemeijer 
 

Tijdwaarnemer : Brandweer Loppersum  
Centralist : Johan Klootsema 
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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 totaal beeld 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 alarmcentrale naar 

bevelvoerder en andersom, tijdens de gehele inzet.  

U zorgt zelf voor een communicatiemiddel tussen bevelvoerder en AC. 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 het jurylid ingrijpen. Wees niet bang om een relevante 
opmerking tegen het jurylid 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. 

• Het gebruik van een warmtebeeldcamera is toegestaan.  

• 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. 
 

 
 

 
 


