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Voorwoord 
Burgemeester 
 

Voor hetere vuren 
 

Als brandweerman of -vrouw hebben jullie ongetwijfeld voor hetere vuren gestaan dan 
jullie vandaag gaan tegenkomen. Toch is er aan het begin van een wedstrijd altijd een 

gezonde spanning te zien. Enthousiasme om aan de slag te gaan, passie om te laten 
zien wat je met elkaar kunt. Je bent toch benieuwd wat de dag in petto gaat hebben. 

En je wilt toch winnen.  Want hoe leuk het ook is - meedoen is belangrijker dan winnen 

- het competitie-element zit er toch in.   
 

Brandweerwedstrijden als deze zijn belangrijk. Natuurlijk, zo’n wedstrijd is leuk en 
gezellig. Er is veel tijd voor ontmoeten. Maar de wedstrijden zijn vooral ook nuttig en 

noodzakelijk. Het vergroot de vakkennis en deskundigheid. Het vergroot het vertrouwen 

in jezelf en je blusgroep. Het geeft het nodige vertrouwen dat je onder moeilijke 
omstandigheden met elkaar kunt presenteren. Dat je niet terugdeinst, als je voor hetere 

vuren komt te staan.   
 

Als blusgroep staan jullie vaak voor hete vuren en weet je hoe belangrijk het is om 

elkaar blindelings te kunnen vertrouwen. Precies te weten wat je aan elkaar hebt en wie 
je voor welke klus het beste kunt inzetten. Het is in jullie werk absoluut noodzakelijk om 

goed op elkaar ingespeeld te zijn. Om erop te vertrouwen dat je met en voor elkaar 
dóór het vuur gaat.  

 
Straks is het geen wedstrijd meer, dan is er geen sprake meer van oefenen. Straks 

staan jullie weer voor de ‘hetere vuren’. Als vrijwillige professional wordt er een beroep 

op jou gedaan als het nodig is. Onaangekondigd, op de raarste tijdstippen.  Dat is een 
grote verantwoordelijkheid. Het gaat om mensenlevens. Als andere mensen een stapje 

terug doen, dan doen jullie één of meerdere stappen vooruit. Veel dank daarvoor!  
 

Ik wens jullie allemaal heel veel succes!  

 
Ada Grootenboer-Dubbelman 

Burgemeester gemeente Goeree-Overflakkee  
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Voorwoord 
Directeur Brandweer  
 
 
Van harte welkom bij de ABWC-brandweerwedstrijd in het cluster Goeree-Overflakkee. 

 
Vandaag gaan jullie als brandweerploeg de strijd met andere posten aan. Waar je 

tijdens een inzet juist zoveel mogelijk samenwerkt, gaan jullie nu als team vol voor de 

winst!  
 

Dit gaat gepaard met enorme gedrevenheid en kameraadschap. Eigenschappen die we 
binnen de vrijwillige brandweer altijd zien. Of het nu om een echte inzet gaat, een 

oefening of wedstrijd. Jullie gaan letterlijk voor elkaar door het vuur. Dat maakt keer op 

keer indruk. 
 

Deze wedstrijden zijn een mooie gelegenheid om de vakbekwaamheid van jou en je 
ploeg te tonen. Net zoals het leerzaam is om andere collega’s aan het werk te zien. Het 

beste uit jezelf halen en uit de groep waar je deel van uitmaakt. Je moet elkaars 
talenten kennen en de ander de ruimte geven om die talenten zo goed mogelijk in te 

zetten. Dat maakt een ijzersterk team. 

 
Ik ben dankbaar voor de inzet en het enthousiasme van de organiserende posten 

Olympia, Melissant, Goedereede en Zwartewaal om deze ABWC-wedstrijden mogelijk te 
maken. Zij zorgen ervoor dat onze brandweer weer een stukje vakbekwamer wordt.  

 

De deelnemers (en hun partner/gezin) verdienen ook een compliment. Jij bent er altijd, 
ook onder de zwaarste omstandigheden. Dank dat je onderdeel bent van onze 

brandweerfamilie. We staan als organisatie 24 uur per dag klaar om ieder die in nood is 
te helpen. En mede door deze brandweerwedstrijden doen we dat met groot 

vakmanschap.  
 

Ik verheug me op prachtige wedstrijden. Succes aan alle deelnemers en vooral veel 

plezier met jouw team. Zet hem op!  
 

 
Michiel van Kruijsbergen 

Directeur Brandweer 
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Voorwoord 
Provinciaal Coördinator Vaardigheidstoetsen 
 

Beste brandweercollega’s, 
 

Hierbij nodigen wij jullie uit voor de gewestelijke vaardigheidstoets klasse 112 1e ronde, 
welke wordt gehouden op zaterdag 13 mei 2023 in Melissant. 

  
De provinciale toetsen zijn achter de rug en we gaan met veel plezier aan de 

gewestelijke rondes beginnen. Van de 305 ploegen die in deze klasse aan de start 

verschenen zijn, zijn er nog 80 over die gaan strijden om één van de 24 plaatsen in de 
tweede ronde. 

 
De vaardigheidstoets van vandaag wordt door het korps Melissant in samenwerking met 

de veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond georganiseerd. Zij hebben zelf inmiddels de 

gewestelijke 1e ronde in de nieuwe klasse Brandbestrijding bereikt. Dit zeer ervaren 
team heeft een mooi scenario voor jullie bedacht.   

 
Ook dit jaar doe ik weer dezelfde oproep aan alle deelnemers: “meedoen is ook een 

keer organiseren”. Ik hoop van harte dat zich voor volgend jaar genoeg korpsen gaan 

melden voor de organisatie van een vaardigheidstoets. Jullie zijn hard nodig om alle 
korpsen die mee willen doen een mooi scenario te kunnen bieden! Het zou toch jammer 

zijn als we ‘nee’ moeten verkopen omdat er onvoldoende organiserende korpsen zijn.  
 

Jullie doen uiteraard ook aan deze vaardigheidstoets mee om de gewestelijke tweede 
ronde bereiken.  Als dit doel gehaald is kan alle benodigde informatie gevonden worden 

op de site van het ABWC: www.vaardigheidstoetsen.nl. Wij adviseren om de site 

regelmatig te bezoeken om op de hoogte te blijven van de meest recente 
ontwikkelingen. Hier is ook alle informatie over de nieuwe klasse Brandbestrijding te 

vinden. 
 

Samen met mijn team kijk ik er naar uit om jullie weer aan het werk te zien. We 

wensen we jullie heel veel succes en heel veel plezier! 
 

Met vriendelijke groet, 
Provinciaal Coördinator Vaardigheidstoetsen Zuid-Holland 

 
Minka Honders-de Grunt  

Tel : 06 5044 9631 / mail : minka.honders@abwc.nl 
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Provinciale vaardigheidstoetsen klasse: 112 

 

De vaardigheidstoetsen in 2023 worden georganiseerd onder auspiciën van het 
Algemeen Brandweer Wedstrijd Comité en in samenwerking met de medewerkers van 

het korps Melissant. 

 
Vaardigheidstoetsen : gewestelijk 

 
Klasse : 112 

 

Prijzen : Het ABWC stelt 3 prijzen beschikbaar 

  Er gaan 3 ploegen door naar de gewestelijke 2e ronde 

Prijsuitreiking : De prijzen worden om 18.30 uur uitgereikt door 
  Mevr. A Grootenboer-Dubbelman,  

  burgemeester gemeente Goeree-Overflakkee 
 

Plaats  : Verenigingsgebouw Melishof 

  Binnenweg 59-61, 3248 AE Melissant 
 
Bij noodgevallen : Bent u bereikbaar via Guus Stevens 
  Mob : 06-13831380 

 
Contactpersoon  

Gastkorps : Guus Stevens 
 

Meldadres  : Brandweerkazerne Melissant 
   Kerkhofweg 2, 3248 AP Melissant  

 

Verkleden/douche : Verenigingsgebouw Melishof 
   Binnenweg 59-61, 3248 AE Melissant  

  De douchegelegenheid bevindt zich in de gymzaal aan de 
achterzijde van de Melishof. 

 

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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Verplichte aanrijroute !! 
 
Voor deze vaardigheidstoets geldt een verplichte aanrijroute. 

 
Verplichte rijroute vanuit richting Stellendam 

 
Rotonde N215/Melissant – Provincialeweg- Noorddijk- 

Nieuweweg- Kerkhofweg 2 (brandweerkazerne) 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
Verplichte rijroute vanuit richting Dirksland 

 

Rotonde N215/Noorddijk- 

Noorddijk- Nieuweweg- 

Kerkhofweg 2 (brandweer 

kazerne) 
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Indeling baan 1 Klasse 112, gewestelijk 1e ronde 
Melissant, 13 mei 2023 

 
Naam groep  Post  Melden om: Spelen om:. 
1.   VRH – Maasland  07.30 uur 08.00 uur 

2.   VRH – ‘s-Gravenzande 08.15 uur  09.00 uur   
3.   VRMWB – Sprang-Capelle 2 09.05 uur  09.50 uur  

4.   VRH - Maasdijk 09.55 uur  10.40 uur  

5.   VRZW - Kwadijk 10.45 uur  11.30 uur  
Pauze 

6 VRH – De Lier 12.15 uur  13.00 uur  
7.   VRHM -VRHM Samengesteld 13.05 uur  13.50 uur 

8.   VRZW - Landsmeer 13.55 uur  14.40 uur  
9.   VRHM - Katwijk 14.45 uur  15.30 uur 

10. VRZW - Volendam 15.35 uur  16.20 uur  

 
Prov. Coördinator vaardigheidstoets: Minka Honders 

  
  

 

Beoordelingsteam: 
 Naam:  

Waarnemer Bevelvoerder Mario Braat 
Waarnemer Bevelvoerder Dirk Zevenbergen 

Waarnemer Aanvalsploeg volgt  
Waarnemer Waterploeg Willem van Delft 

Vaarnemer Voertuigbediener Andre van den Berg 

Administratie Nico van den Ende / Lucinda Klomp 
 

Tijdwaarnemers Brandweer Melissant 
Centralist Brandweer Melissant 
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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 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 

warmtebeeldcamera? 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 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 de waarnemer ingrijpen. Wees niet bang om een relevante 
opmerking tegen de waarnemer 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. 

 

• Ook de inzet van een hulpverleningsvoertuig of een redvoertuig kan voorkomen. 

Deze voertuigen worden dan inclusief hun bemanning beschikbaar gesteld door 

http://www.abwc.nl/
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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 vaardigheidstoets organiseren? 
 

Wij zijn altijd op zoek naar locaties en organiserende korpsen! 
 

Neem contact op met uw Provinciaal Coördinator ABWC voor de 
mogelijkheden. 

 

 
 

 
 


