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Voorwoord 
Provinciaal Coördinator Vaardigheidstoetsen 
 
 
De eerste selectie is geweest! Bij 31 provinciale vaardigheidstoetsen door het 
land, waar ruim 300 brandweerposten aan hebben meegedaan, gaan er slechts 
80 door naar de eerste gewestelijke ronden. Tien daarvan laten vandaag in 
Finsterwolde hun vaardigheden zien en de 3 beste daarvan gaan door naar de 
tweede ronde gewestelijke vaardigheidstoetsen op 3 juni in Eelde. 

Post Finsterwolde, de post die als eerste de nieuwe rode uitruktenues mocht 
ontvangen, heeft kosten noch moeite gespaard om een mooi en uitdagend 
scenario neer te zetten. Zonder de hulp van collega’s, vele vrijwilligers en 
inwoners van Finsterwolde was dit niet mogelijk geweest. Het ABWC dankt een 
ieder voor de vele inspanningen. 

We wensen alle deelnemende korpsen de succes toe die mag leiden naar meer. 
De jury wensen we de wijsheid toe die past om het verschil te beoordelen. We 
wensen de organisatie het gevoel “Dat hebben we toch maar mooi neergezet” 
toe. De inwoners van Finsterwolde veel sirenegeluiden en de toeschouwers heel 
veel kijk plezier. 

 

Piet Tolsma & Fokko van der Struik 

Provinciaal Coördinator ABWC 
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Voorwoord Teamleider Brandweerzorg 
 
Beste brandweercollega’s , 

We staan weer voor een nieuwe spannende dag. De ploeg van Finsterwolde is 
druk geweest om een mooi scenario uit te werken en voor te bereiden. Eentje 
die voldoet aan de doelstelling om het leer effect en -niveau van de brandweer 
op peil te houden. Het blijft bijzonder dat in het brandweer vak ook op deze 
manier zo enthousiast met elkaar de vakbekwaamheid en de professionaliteit 
wordt gemeten. Niet alleen de deelnemende en organiserende ploegen, ook de 
jury die weer de inzetten moeten beoordelen, iedereen leert hier wat van!  

Met trots kan ik jullie dan ook vertellen dat de brandweervrijwilligers van post 
Finsterwolde een mooie en uitdagende vaardigheidstoets hebben neergezet. De 
spanning neemt alleen maar toe voor de deelnemende ploegen en ik wens jullie 
dan ook allemaal een mooie en waardevolle dag toe. De lat ligt zoals gebruikelijk 
weer hoog. Kennis, vaardigheden, teamwork en improvisatievermogen zijn 
belangrijke onderdelen die op deze dag het verschil kunnen maken. Net als in de 
praktijk!  

Uiteraard komt een dag als deze niet zomaar tot stand. Naast de 
brandweervrijwilligers en hun partners van de post Finsterwolde zijn er nog vele 
die een bijdrage hebben geleverd. De andere hulpverlenende diensten, oud 
vrijwilligers, dagdienstmedewerkers en zeker de ABWC hebben op deze dag een 
rol in de voorbereiding, uitvoering, enscenering of logistieke verzorging. Ik heb 
heel veel waardering voor iedereen die al dagen druk zijn geweest met die 
voorbereidingen. Daarvoor nu al enorm bedankt!  Voor de deelnemende 
ploegen, hou het hoofd koel en heel veel succes!   

Met vriendelijke groet, 

Marjolein Vogel 
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Let Op verplichte Rijroute 
WIT:  
 A7 Groningen richting Bad Nieuweschans. Neem afslag 45-

Scheemda. 
 Neem op de rotonde de 2e afslag naar de rijksweg/de N362 
 Neem op de rotonde de eerste afslag en rijd door op de rijksweg/N362 
 Bij de stoplichten sla rechts af( wanneer de lichten op groen staan) 
 Rijd rechtdoor tot Oostwold en sla hier links af naar de Hoofdstraat 
 Ga rechtdoor op de Goldhoorn 
 Kruising Goldhoorn/hoofdweg sla rechts af 
 Sla linksaf Bospad richting de brandweerkazerne (bij het 

gezondheidscentrum) en u heeft de bestemming bereikt om te 
melden. 

 
ROOD:  
 Neem afslag 48-Oudeschans/Bellingwolde 
 Sla aan het einde van de uitvoegstrook links af richting 

Beerta/Finsterwolde. 
 Sla linksaf naar de Hoofdweg.( dit is bij de toren van Finsterwolde. 

DUS NIET EERDER) 
 Sla linksaf naar de klinkerweg 
 Sla linksaf Bospad richting de brandweerkazerne(bij het 

gezondheidscentrum) en u heeft de bestemming bereikt om te 
melden. 

 
BLAUW: 
 Neem afslag 47- Winschoten 
 Neem op de rotonde de 3de afslag richting Beerta 
 Bij de toren van Beerta: Ga rechtdoor richting Nieuw Beerta 
 Sla linksaf naar de Wiegers weg 
 Sla linksaf naar de Hoofdweg. ( dit is bij de toren van Finsterwolde. 

DUS NIET EERDER) 
 Sla linksaf naar de klinkerweg 
 Sla linksaf Bospad richting de brandweerkazerne (bij het 

gezondheidscentrum)en u heeft de bestemming bereikt om te melden. 
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Eerste ronde gewestelijke vaardigheidstoetsen klasse 112 
 
De vaardigheidstoetsen in 2023 worden georganiseerd onder auspiciën van het 
Algemeen Brandweer Wedstrijd Comité en in samenwerking met de medewerkers van 
de brandweer Finsterwolde. 
 
Vaardigheidstoetsen: 13 mei 2023 
 
Klasse: 112 
 
Prijzen: De nummers 1, 2 en 3 spelen op 3 juni 2023 de 2e ronde   

gewestelijk in Eelde (Dr). 

Prijsuitreiking: 19:00 uur, Kazerne Finsterwolde, Bospad 3, Finsterwolde 
 

Plaats: Finsterwolde  
 
Bij noodgevallen: Pieter Timmer (Finsterwolde): 06-21836812 
 Piet Tolsma (ABWC): 06-21 192 577 
 
Contactpersoon  
Gastkorps: Pieter Timmer, 06-2181336812 
 
Meldadres:  Kazerne Finsterwolde, Bospad 3, Finsterwolde 
 
Verkleden/douche: Sporthal MFC Hardenberg, De Hardenberg 5, Finsterwolde 
 
Parkeren: Sporthal MFC Hardenberg, De Hardenberg 5, Finsterwolde 
 
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 112 Finsterwolde 13 mei 2023 

 
Naam groep  Post  Melden om: Spelen om: 
 
1. VR Groningen Veendam 07.20 08.00 
2. VR Drenthe Smilde 08.15                         08.55 
3. VR Groningen Bierum 09.10                         09.50 
4. VR Fryslân Wommels 10.05                         10.45 
5. VR Groningen Bellingwolde 11.00                         11.40 
 
Pauze 
 
6. VR Drenthe Havelte 12.35                         13.00 
7. VR Drenthe Assen-Oost 13.15                         13.55 
8. VR Groningen Siddeburen 14.10                         14.50 
9. VR Fryslân Tjalleberd                         15.05                         15.45 
10. VR Gooi en Vechtstreek Blaricum 2   16:00 16:40  
 
Prov. Coördinator vaardigheidstoets:  
Piet Tolsma 
 
Beoordelingsteam: 
Baanleider:  Fokko van der Struik 
Waarnemer Bevelvoerder: Peter Schoonbeek   
Waarnemer Bevelvoerder:  Art-Jan Romeyn 
Waarnemer 111/112:   Henk Nijmeijer 
Waarnemer 113/114:   Robert Swijghuizen 
Waarnemer Voertuigbediener:  Johannes de Vries 
 
Administratie :   Jitske van der Geest en Emiel de Vries 
 
Tijdwaarnemer :   Brandweer Finsterwolde  
Centralist :   Harold Boersema  
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Aandachtspunten voor de vaardigheidstoetsen in 2023 
 
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 lotbepaling de samenstelling van de 
manschappen rollen bepaald. Deze lotbepaling geldt niet voor 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. 
 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. 

 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. 
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 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. 

 Bij de klasse Brandbestrijding dient er gewerkt te worden volgens de 
Situationele Commando Voering, De Human Factors en de Basisprincipes voor 
Brandbestrijding. Beoordelingen en scores wijken hierbij af van de andere 
klasse. 
 

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. 

 
 

 


